
Janusz Korczak – pedagog i wychowawca 

Pedagogiczne dziedzictwo Janusza Korczaka jest ciągle aktualne, żywe i inspirujące. Łączy 

ono ogólną refleksję nad człowiekiem i wychowaniem oraz uwagi o praktyce wychowania. 

Tym, co decyduje o ponadczasowej wartości tej pedagogiki są marzenia o świecie 

przyjaznym dziecku. O czasach i ludziach, którzy urzeczywistnią – jak pisał Stary Doktor – 

prawo dziecka do szacunku, życia w pokoju i w radości. 

  

Prawa dziecka 

Do najbardziej znanych, sformułowanych przez Korczaka i obecnych w całej jego praktyce 

wychowawczej praw dziecka, należą: „prawo do szacunku” oraz „prawo by było, czym jest”. 

Podkreślają one podmiotowość i autonomię dziecka, oddalają lekceważenie, nieufność czy 

niechęć wobec dziecka. Mówią o potrzebie porozumienia i współpracy z dzieckiem, o 

akceptowaniu trudu jego rozwoju, wiedzy i niewiedzy, języka, twórczości, sukcesów i 

porażek. Zwracają uwagę na potrzebę zrozumienia i czułości dla dziecięcego bólu i krzywdy. 

Mają – wreszcie – wprowadzić najmłodszych, na równych zasadach z dorosłymi, w życie 

społeczne, zlikwidować bariery hamujących rozwój, umożliwić dostęp do edukacji i kultury. 

  

Dziecko jest pełnym człowiekiem 

Codzienna praktyka życiowa dowodzi – powiada J. Korczak – iż na dziecko patrzy się zwykle 

w kategoriach „jutra”, w wymiarze przyszłych jego osiągnięć, sukcesów, wartości. Jest to 

kardynalny błąd, o daleko idących konsekwencjach. Taka postawa prowadzi do redukcji 

dziecka, tak w płaszczyźnie osobowej, jak i społecznej. Z tego powodu Stary Doktor z troską 

i nieco z przekorą apelował, aby nie oddawać dziecka „w niewolę jutra”. „Jutro” jest wrogiem 

dziecka.  

Partnerski i odpowiedzialny stosunek wobec dziecka oznacza postrzeganie go w wymiarze 

„dziś”, czyli takim, jakim ono jest w aktualnej fazie rozwoju psychofizycznego. Tylko w ten 

sposób można dostrzec pełnię małego człowieka. Ale do tego konieczna jest zmiana 

perspektywy. Miarą i normą stosunku wobec dziecka nie może być wiedza o człowieku 

dorosłym, lecz wiedza o dziecku właśnie, jego rozwoju, potrzebach, możliwościach. Stąd 



konsekwentny wniosek i postulat Korczaka: nie ma miłości wychowawczej, mądrej, głębokiej 

i trwałej bez dążenia do możliwie najpełniejszego poznania dziecka. 

  

Miłość pedagogiczna 

Miłość pedagogiczna (wychowawcza) u Janusza Korczaka, przedstawiona najpełniej w 

słynnym na cały świat eseju Jak kochać dziecko (1919), jest czymś więcej, aniżeli uczuciem, 

tanim sentymentem czy odległą, abstrakcyjną dyrektywą. To naczelna i powszechna zasada 

wychowawcza, od której zależy wolność dziecka i jego prawo do nieskrępowanego rozwoju. 

Powinna obowiązywać wszystkich uczestników wychowania i opieki, zwłaszcza: 

wychowawcę, nauczyciela, rodzica, także szkołę, dom dziecka, internat. Miłość 

wychowawcza jest wyraźnie skrystalizowaną postawą aksjologiczną oraz opartym na niej 

pragmatycznym działaniem pedagogicznym. Więcej – to służba społeczna, a nawet „walka o 

dziecko”. To krytycyzm i niezgoda wobec krzywdy i fałszu, w jakim znalazło się dziecko, a 

jednocześnie jest to budowanie i przeżywanie nowych relacji z dzieckiem: spotkania, dialogu, 

zaufania. To obowiązek wnikliwego, społeczno–wychowawczego diagnozowania dziecka i 

jego świata, oraz – przede wszystkim – poznawania siebie samego w roli pedagoga, 

wychowawcy lub rodzica. Miłość pedagogiczna ma być realna: moja, a nie czyjaś,  rozwijana 

tu i teraz, a nie kiedyś, w jakimś późniejszym terminie, przy jakiejś okazji. I tu jest miejsce, 

podkreśla Korczak, na „intuicję macierzyńskiego serca”. 

  

Wychowawca wychowawców 

Janusz Korczak niezmiennie podkreślał, iż miłość pedagogiczna jest niezbywalnym 

elementem postawy zawodowej wychowawcy czy nauczyciela. To przede wszystkim 

„wartość zadana”, do której się dochodzi i którą można rozwijać poprzez codzienne 

rozwiązywanie tysięcy wielkich i małych dziecięcych problemów. W ciągłej, życzliwej i 

pomocnej asystencji powstaje sytuacja „pomiędzy”, pomiędzy wychowawcą a dzieckiem, 

czyli porozumienie, dialog – to, co najważniejsze w wychowaniu. 

  



Wychowawca autentyczny – a nie jak kpiąco mówił Korczak: „dozorca ścian i mebli, ciszy 

podwórka, czystości uszów i podłogi” – to osoba odznaczająca się wysokim poziomem 

samowiedzy. Stary Doktor radził wychowawcom: „Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci 

poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz 

wykreślać zakres ich praw i obowiązków”. Jest duża szansa, że taki wychowawca będzie – 

przywołując kolejną fundamentalną myśl Korczaka – „wyzwalał”, „wznosił”, „kształtował”, 

„uczył”, „pytał”, zamiast: „wtłaczał, „ciągnął”, „ugniatał”, „dyktował”, „żądał”. 

  

Dom Sierot: mikrokosmos wychowania 

Podejmując w 1912 r. funkcję dyrektora Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej 92 w 

Warszawie, Janusz Korczak zaczął wprowadzać w życie wizję praw dziecka i szczęśliwego 

dzieciństwa. Zapewne nie byłoby to możliwe bez współudziału naczelnej wychowawczyni 

Domu, Stefanii Wilczyńskiej. 

  

Dom Sierot, przeznaczony dla dzieci biedoty żydowskiej, był pełnym i konsekwentnym, 

systematycznym i precyzyjnym projektem wychowawczym. Miał na celu wychowanie do 

samowychowania, a tym samym – przygotowanie dzieci do samodzielnego życia. 

Podporządkowana temu była cała organizacja Domu, począwszy od szczegółowych ustaleń 

higienicznych i żywnościowych, poprzez naukę, gry i zabawy, po udział dzieci w pracach 

gospodarskich i zarządzaniu Domem. 

  

Przenikające się w tym zakładzie różne idee, cele, zasady, urządzenia oraz formy aktywności, 

tworzyły unikalny wychowawczy mikrokosmos. Była to przestrzeń dziecięcego 

rozwoju,  realny świat życia, pracy, nauki i odpoczynku. I co najważniejsze: to bliskie i 

przyjazne dziecku środowisko współtworzyły same dzieci we współpracy z wychowawcami. 

Tu, w naturalnej atmosferze grupy rówieśniczej, dzieci miały równe prawa i obowiązki. 

Uczyły się koleżeństwa i przyjaźni, poznawały, co to wzajemna pomoc i współpraca, tu także 

uczyły się norm życia zbiorowego i rozwiązywania konfliktów społecznych. 

  



Mikrokosmos wychowawczy Domu Sierot był funkcją twórczej pedagogiki i takich 

nowatorskich technik wychowawczych, jak: tablica ogłoszeń, skrzynka do listów, szafa 

znalezionych rzeczy, gazetka dziecięca, system dyżurów, wspólne posiedzenia z dziećmi. 

Popularne były także „zakłady o coś”, „listy wczesnego wstawania”, „plebiscyty”, 

„pocztówki” – wyróżnienia. Jednakże sercem zakładowego życia był słynny sąd koleżeński. 

Umożliwiał on dzieciom „zaskarżanie” innych, także wychowawców; również Korczak był 

oskarżony przez dzieci. Stary Doktor podkreślał i wyjaśniał, że głównym zadaniem tego sądu 

nie było karanie dla karania, a kształtowanie postaw samooceny, zrozumienia i przebaczania. 

Dzięki wymienionym „urządzeniom pedagogicznym” realne stawały się takie cele i wartości 

pedagogiki Korczaka, jak np. demokracja i dialog, obywatelstwo i podmiotowość dziecka, 

śmiałość i samokontrola, radość i śmiech, twórczość i indywidualność. 

  

Pedagogika alternatywna: humor i modlitwa 

Humor i modlitwa, ważne i oryginalne rysy pedagogiki uprawianej przez Janusza Korczaka, 

w sposób widoczny rozszerzały możliwą refleksję o wychowaniu, a jednocześnie 

występowały przeciwko pedagogice formalnej, przedmiotowej, rygorystycznej. Jak pokazuje 

Stary Doktor w Pedagogice żartobliwej, źródłem pedagogicznego żartu i humoru jest stała 

obserwacja tego, co dziecko robi, jak się zachowuje, co mówi w rozmowach z rówieśnikami 

i dorosłymi. Przez pryzmat humoru można poznać dziecko, jego zdolności i twórczość, to 

także naturalny i ważny sposób komunikacji z najmłodszymi. 

  

  

Podobną – poznawczą i ekspresyjną – funkcję pełnią poetyckie wypowiedzi Janusza 

Korczaka: Sam na sam z Bogiem. Modlitwy tych, którzy się nie modlą. Modlitwy te są formą 

autorefleksji i samopoznania, sposobem artykułowania radości i żalu, pragnień i dążeń. 

Symbolicznie łączą realne i transcendentalne przestrzenie wychowania. Modlitwa jest także 

drogą szukania oparcia i sprzymierzeńca w codziennym trudzie życia. Drogą otwartą dla 

wszystkich – matki, dziecka, uczonego, artysty, kobiety lekkich obyczajów. Pedagog–

wychowawca, który sięga po tego rodzaju modlitwę woła ustami Korczaka: „Daj [Boże] 

dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo”. 

Dołączyć  informację o kaplicy w domu dziecka i jej funkcji, jest w internecie). 

 



 

 

Wychowanie w sytuacji skrajnej Czas wojny i okupacji hitlerowskiej, mrok Szoah, tragedia 

ludzi i narodów – wszystko to mogłoby oznaczać kompletną klęskę wychowania, w tym także 

bankructwo Korczakowskiej „mądrej miłości” pedagogicznej. Tak nie było. Stary Doktor 

wraz z dziećmi     z Domu Sierot znalazł się w warszawskim getcie. W tej „dzielnicy 

skazańców”, na powierzchni około 400 ha zostało stłoczonych około 450 tys. osób. 

Powszechny był głód, szalały choroby zakaźne, brakowało odzieży i opału. Widmo zagłady 

odbierało nadzieję na przyszłość. Skrajnej sytuacji getta nie wytrzymywali zwłaszcza 

najmłodsi. Chmary samotnych, głodnych i wycieńczonych, nędznie ubranych dzieci włóczyły 

się po ulicach w poszukiwaniu jedzenia. Działający w getcie sierociniec Korczaka był oazą 

spokoju, wyspą względnego szczęścia. Nie tylko chronił przed zewnętrznymi zagrożeniami, 

ale był również terenem planowej pracy wychowawczej, pracy „według nadziei”. Poza tym, a 

może przede wszystkim, Korczak walczył o dzieci, o ich życie. Był wtedy „bojownikiem o 

kawałek chleba”. 

  

Korczak był wychowawcą do końca. Pozostał wierny nadziei aż po śmierć. 

 

Janusz Korczak nadal uczy. Mówi, jak kochać dziecko, co to autonomia i prawa dziecka. 

Wskazuje, jak dążyć w wychowaniu do tolerancji, dialogu, samorządności, demokracji. Są to 

żywe, pulsujące kategorie, do których trzeba powracać, by je poznawać,    na nowo 

odczytywać, realizować. Są to zadania, które po Korczaku odziedziczył nasz XXI wiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korczak - Literat 

Korczak – pisarz, publicysta.  

Literatura była pierwszą miłością Korczaka. Ale nie stała się jedynym celem. Karmiła się 

medycyną i wychowaniem, a te żywiły się sztuką pisania. Jak owe trzy powołania miały się 

do projektu życia? Źródłowym do świadczeniem pisarza było odczucie niezgody na 

rzeczywistość. I pragnienie jej naprawy. Przekonanie, że „świata nie można zostawić, jakim 

jest ”, leżało u podstaw jego dokonań i wyznaczało – jako swoisty imperatyw etyczny – 

płaszczyznę integracji biografii i dzieł. 

Henryk Goldszmit od młodości czuł się odpowiedzialny za zło świata. I uczulił swój słuch na 

głos cierpienia innych. Jego sytuacja podwójnego wyobcowania ( „Polski Żyd pod zaborem 

rosyjskim ” – tak ją określił po latach) wpłynęła – przy wrażliwym sumieniu – na 

postrzeganie rzeczywistości. Kierowała uwagę na wzgardzonych i odrzuconych – dzieci  

i „lud”. Obydwie te kategorie stały się od razu przedmiotem jego zainteresowania. 

Charakterystyczne, że jako pisarz i publicysta rozpoczął od obiegu popularnego. Nie licząc 

debiutu w „Kolcach” (zob. niżej), felietonami w „Czytelni dla Wszystkich ” (1898 –1901) 

włączył się w ruch oświatowy, zapoczątkowany przez pozytywistów. Pozytywiści jednak  



(z małymi wyjątkami) w rzeczywistości traktowali „lud” z góry: chodziło im o jego 

„podniesienie”. Felietony w „Czytelni”, przeznaczone dla warstw niższych, budowały relację 

partnerską. Ich autor sytuował się na równi z czytelnikami, ukazywał się jako ktoś, kto 

podobnie poszukuje drogi życiowej, ćwiczy gust i wyrobienie. Pierwszą powieść Dzieci ulicy 

(1901) Korczak wydrukował właśnie w „Czytelni”, stapiając w jedno zatroskanie krzywdą 

małych ulicznik ów z sensacją, modną w ówczesnym piśmiennictwie popularnym. Nie 

brakowało w powieści też element ów utopii, kształtującej i później Korczakowską 

wyobraźnię reformatorską ( Szkoła życia, 1907/8 z jej fantastyczno –utopijnym obrazem 

szkoły służącej całej ludzkości). 

W humoresce Węzeł gordyjski ( „Kolce” 1896, jego debiut literacki) wyznawał: 

Jestem człowiekiem, którego niewypowiedzianie obchodzą sprawy wychowawcze. 

I niedługo później, w Spowiedzi motyla, w 1914 r., padło owo równie znamienne 

dopowiedzenie: Zreformować świat – to znaczy zreformować wychowanie . 

W „Kolcowych” felietonach (ich wybór w książce Koszałki opałki, 1905) z prześmiewczym 

humorem podejmował najbardziej ponure zagadnienia współczesności. A jednocześnie 

obnażał dwuznaczność takiego satyrycznego pisania o sprawach bolących, które łudziło 

czytelnika, że przez sam fakt lektury pozbywa się on już jakichkolwiek zobowiązań wobec 

świata. O rzeczywisty czyn naprawczy będzie nawoływał w lewicowym piśmie „Głos”, 1904 

–1905 (później w jego kontynuacjach: „Przeglądzie Społecznym ” i „Społeczeństwie”, 1906  

1910). W tekstach z rubryki Na mównicy na pozór pozwalał przemawiać faktom i tylko 

faktom – drobinom bezpośredniej obserwacji dołów społecznych, zaludnionych gromadą 

małych żebrak ów, gazeciarzy, dzieci bezdomnych i opuszczonych (wstrząsający opis takich  

i podobnych środowisk zamieści w studium Nędza Warszawy, 1901, i później w Obrazkach 

szpitalnych, 1908/9, cyklu reportaży z lekarskiej praktyki wśród żydowskiej biedoty) . Ale tak 

je przedstawiał, że ich zapis stawał się dramatycznym apelem, by coś z tą relacją zrobić. 



Wezwanie było skierowane do inteligencji. Niosło specyficzny inteligencki etos społecznej 

odpowiedzialności i służby. Oznaczało akces do etycznego nurtu socjalizmu, który, czerpiąc 

inspiracje m.in. z etyki Kanta, wyrastał ze sprzeciwu wobec odzierania robotnika z godności  

i traktowania go jak towar. W 1910 roku zabrał także głos w dyskusji o udziale inteligencji 

żydowskiej w dziele naprawy ( Trzy prądy, „Społeczeństwo”, nr 42): 

Jesteśmy braćmi z jednej ziemi.(...) Ot, pracujmy razem. (...) Jako Żyd –Polak najbliżej 

jestem własnym sercem tego właśnie głosu. I z tej podwójnej wyrażonej tu tożsamości 

Henryk Goldszmit nigdy nie zrezygnował. Przyszedł do „Głosu” z powieścią Dziecko salonu 

(publikacja w odcinkach 1904/5). W tej powieści rozwojowej, ukazującej proces dojrzewania 

bohatera, zmierzył się z poetyką typową dla okresu modernizmu: autotematyzmem, 

naturalistyczną wiernością zapisu, narracją pierwszoosobową. Elementy te poddał próbie –  

i odrzucił. W konfrontacji z dramatem ludzkiego istnienia zarysowanego w powieści, 

subiektywna ekspresja buntu i chłodna oraz reportażowa relacja okazały się niewystarczające. 

Jej niedokończenie zawiera ważne przesłanie: wobec grozy realnego życia, on, Korczak, już 

tak dalej pisać nie będzie: Papieru szkoda, atramentu szkoda. Ci, którzy robią papier  

i atrament, może by się wzięli do pieczenia chleba . 

Temat: dziecko – główny przedmiot fascynacji, stanie się zasadniczym tematem 

pozostałych utworów tego czasu: kolonijnych reportaży Mośki, Joski i Srule, 1910, Józki, 

Jaśki i Franki, 1911, opowieści Sława, 1913 i zbioru Bobo, Feralny tydzień, Spowiedź 

motyla, 1914. Kontynuuje tu Korczak wnikliwą obserwację psychiki i zachowań dziecięcych 

(łącznie z zaczątkową świadomością niemowlęcia: Bobo) i prezentowanie „niedoli dziecięcej 

” jako gryzącego wyrzutu pod adresem dorosłych. Pozytywiści, przedstawiając smutne losy 

dziecięcych bohater ów (Prus, Konopnicka), pokazywali poprzez nie społeczne 

problemy epoki. Korczak poszedł dalej jeszcze. Pr ócz okrutnej doli dzieci plebejskich – 

pochodnej ich położenia w społeczeństwie – Korczak ukazywał głębię egzystencjalnego 



konfliktu między małymi i dużymi, kulturą dorosłych a odrębnym światem dziecięctwa. „Nie 

ma dzieci – są ludzie ” – ten paradoks Korczaka –wychowawcy tworzył podwaliny pisarstwa 

poświęconego dziecku i zaangażowanego w jego obronę. Paralelne Mośki i Józki, oprócz 

notowania typowych dziecięcych reakcji, niezależnych od narodowości czy wyznania, miały 

na celu przełamywanie wzajemnych uprzedzeń i ustrzeżenie dzieci przed ranami, 

zadawanymi przez stereotypy przejęte od dorosłych. Sława pokazywała dzieci stające przed 

dręczącymi zagadnieniami życia dorosłego, Feralny tydzień – czczość ich przebywania  

w szkole, gdzie nauczycielski rygor wyjaławiał wszelką spontaniczność. W stylizowanej na 

dziennik Spowiedzi motyla, oprócz szkolnych udręk młodego narratora, znajdziemy 

przejmujący zapis trudności dorastania. Specyficzne właściwości pisarstwa Korczaka: zmysł 

konkretu, drobiazgowa obserwacja, stylistyka wzorowana na mowie potocznej i języku dzieci, 

partnerski, dialogowy stosunek do czytelnika – środki wypracowane w tym pierwszym 

okresie, znalazły świetne zastosowanie w tekstach niefikcjonalnych, poświęconych 

wychowaniu. Tych, które znamy najlepiej (nie licząc Króla Maciusia), czyli w tetralogii Jak 

kochać dziecko , 1919/1920, w Momentach wychowawczych, 1919, Prawie dziecka do 

szacunku , 1929. Teksty te są literackie, bo wykorzystują specyficznie literackie środki  

w służbie działania pedagogicznego (Michał Głowiński). Realizują model pisania, które nie 

poucza, ale zachęca do myślenia. Nie wykłada tez, lecz pokazuje sceny, rysuje konkretne 

sytuacje wychowawcze, gdzie dzieci są pełnoprawnymi bohaterami, ukazanymi w dialogu,  

w interakcji, w pełni cech własnych i zarazem właściwych ich dziecięctwu. Podstawowy 

aksjomat Korczaka, że dzieci trzeba wpierw poznać, zanim się je wychowa, wypełnia się tu 

nie w formie wiedzy ogólnej, ale jako zachęta do samodzielnych wniosków z unaocznionego 

obcowania z dziecięcym konkretem. Metodyczne obserwacje dzieci w trakcie praktyki 

wychowawczej Korczak transponował w utwory literackie w podobnych 



celach poznawczych. Nowością było tu to, że dzieci konsekwentnie przedstawiał nie tak, jak 

je widzi dorosły, ale tak, jak ono siebie samo pojmuje i jak postrzega świat. Środkiem do tego 

był podsłuchany język dziecięcy, którym Korczak operował jako prawdziwy mistrz słowa, 

czyniąc z niego tworzywo charakterystycznej, niemającej sobie równej stylistyki swych 

utworów. I etnografia dziecięcego świata: pokazywanie jego specyficznych obyczaj ów, 

zabaw, fantazji, rytuał ów, składała się na poetycką dokumentację dzieciństwa (Hanna 

Kirchner). Biorąc także za narzędzie pamięć o własnym dzieciństwie, Korczak utożsamiał się 

z wrażliwością dziecka, ukazywał rozmaite odcienia jego uczuć, specyficzne reakcje, trud 

rośnięcia, cierpienia niewiedzy, smutek zniewolenia – „ciężką sprawę z dorosłymi ” (Kiedy 

znów będę mały, 1925). 

Służył równocześnie dorosłym i dzieciom. Dorosłym – objawiając im dziecko-człowieka, 

obraz, w którym sami mogli się przejrzeć. I dzieciom – pozwalając im zobaczyć  

i zaafirmować siebie i łatwiej w ten sposób zmierzyć się z ciężarami życia: ze złem w świecie, 

utworzonym przez dorosłych, i w sobie (moralitet o Królu Maciusiu, „reformatorze, któremu 

się nie udało ”, ale który osiągnął najwyższe duchowe wtajemniczenie: zdolność 

przebaczenia; rzecz o elementach autobiograficznych, 1923), kłopotliwą koniecznością 

współdziałania z innymi ( Bankructwo małego Dżeka, 1924), nieuniknionymi konfliktami  

( Prawidła życia, 1930), pragnieniem wszechmocy (Kajtuś Czarodziej, 1935), nużącą 

codziennością (powieść „mówiona” Pedagogika żartobliwa, 1939) i słynne, poprzedzające ją, 

gadaninki radiowe Starego Doktora (1934 –1939, z 

przerwami), najmocniej nasycone owym „podsłuchanym” językiem dziecięcym, wyzyskanym 

również z powodzeniem w „Małym Przeglądzie ”, piśmie dla dzieci żydowskich (1926 –

1939). 

Odkrycie dialogowej natury poznania i prawdy w pisarstwie o wychowaniu Korczak starał 

się też przekazać dziecięcym odbiorcom. Najpełniej – w utworze zbliżonym do midraszu 



Dzieci Biblii: Mojżesz (1937/1939). W opowieść wpisana jest historia poszukiwania własnej 

prawdy o wydarzeniu: Mówisz: nie wiem. ( …). Myślisz. Szukasz prawdy. Czekasz. ( …) 

Mówię: wyczytałem to w Biblii. (...) Wiem więcej (...), ale ty szukaj też, sam szukaj. 

Zainteresowania biblijne obudziły w Korczaku podróże do Palestyny (1934, 1936). W eseju  

O nowy epos (1936) sugerował, że „trzeci powrót Żydów do swej ziemi ” wart jest eposu na 

miarę Biblii. „Oszalałemu w niewiedzy światu ”, jak się wyraził w liście do palestyńskiego 

przyjaciela, zadedykował utwór dramatyczny Senat szaleńców (wystawiony 

1931). W przedstawioną tu groteskową wizję wpisał wiarę, że dziecko jest jedyną szansą na 

duchowe odrodzenie ludzkości: Bóg w tysiącu maleńkich iskierek przenika do jego serca. 

Dziecko – przedmiot studiów i partner w trudnej sztuce wychowania staje się tu kategorią 

metafizyczną, figurą istotną w planie nadziei mesjanistycznej. Przedstawione jest jako 

pielgrzym do Ziemi Obiecanej ( Trzy wyprawy Herszka, 1939), której legenda wraca  

w gettowych utworach, łącznie z Pamiętnikiem, 1942 (m.in. Głos Mojżesza …, Głos Ziemi 

Obiecanej..., 1942 ). Również ówczesna Palestyna urastała do roli mesjanistycznego symbolu, 

znaku lepszych możliwości dla świata (w listach z lat trzydziestych). Mani 

howe wtajemniczenie: zdolność przebaczenia; rzecz o elementach autobiograficznych, 1923), 

kłopotliwą koniecznością współdziałania z innymi ( Bankructwo małego Dżeka, 1924), 

nieuniknionymi konfliktami ( Prawidła życia, 1930), pragnieniem wszechmocy ( Kajtuś 

Czarodziej, 1935), nużącą codziennością (powieść „mówiona” Pedagogika żartobliwa, 1939) 

i słynne, poprzedzające ją, gadaninki radiowe Starego Doktora (1934 –1939, z 

przerwami), najmocniej nasycone owym „podsłuchanym” językiem dziecięcym, wyzyskanym 

również z powodzeniem w „Małym Przeglądzie ”, piśmie dla dzieci żydowskich (1926 –

1939). 

  

 


