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W Europie lata trzydzieste ubieglego wieku byly naznaczone
pietnem kryzysu gospodarczego. Byl to rowniez okres, w kt6rym
na nowo ozyly uprzedzenia i antysemityzm. Ideolodzy nazistowscy
wskazujac wrog6w Niemiec, kt6rych nalezy sie pozbyc, stworzyli
kategorie aspolecznych. Byli nimi Cyganie, bezdomni, kryminalisci,
nieuleczalnie chorzy, ludzie z problemami psychicznymi oraz oskar
zeni 0 zboczenia seksualne [3, s. 41]. Polityka przesladowan, prowa
dzacych w rezultacie do wyniszczenia, bazujaca na funkcjonujacych
od wiek6w uprzedzeniach, miala dotyczyc takze Zydow oraz Slowian

«Walcz~ bez nadziei zwyci~stwa,
bez widocznego skutku, ale walki
tej przerwac nie moge i nie chce».

[13, s. 396J

eemmo 6bUla cuepm» e zasoeoii «auepe Tpe6JlUIiKu.B eoo ceuuoecsi
moii eoooeiuunu co ou« cuepmu Kopuaxa, euoatoiueeocsi npoceemu
menu u neoaeoea, aemop cmamsu npusucaem 03I1aKOMUmbC51c ucmo
pueii neoazoea u deeU30MHuyuia Kopuaxa, c npeonoxcenueu eeecmu
eeo e nedaZOZUlJecKJlIOnpakmuky: 3a60mUmbC510 petieuue u »mo ecm»
npuuuua; ocotieuuo, e YCJloeU51X,eCJlUueuopupytomcs npaea petieura,
«omopue 011max numancst omcmostm» npu :J/CU3I1U.

Kiuoneeue CJWca: Baptuaecuoe eemmo, omeemcmeeunocm»neoa
eoea, saboma 0 petieure.

The article attempts to portray the last working years of Janusz Kor
czak (Henryk Goldszmit). By the end of his life, the Old Doctor received
«an order from fate» - to stay with a child andfight the last battle for the
human honour and dignity. Alongside the co-workers and dependants of
Orphan s Home, Korczak found himself in the Warsaw ghetto. In these
extreme conditions, he did not stop making efforts to provide decent
conditions of life for his pupils. Disregarding his health condition and
duties related to keeping the Orphan s Home, Korczak committed him
self to work in the most neglected orphanage on 39Dzielna Street. The
loneliness of a man losing his strength with every week was Korczak's
inseparable companion in misfortune. The efforts to keep the orphans
from transportation proved to be futile. The tragic finale of the ghetto
gehenna was death in a gas chamber in Treblinka camp. In the Korczak s
year, with the 70th anniversary of death of this outstanding educator, the
author wishes to encourage a reflection of the pedagognes with a ques
tion ifand how the life motto of Janusz Korczak - to serve the child and
its cause - isput into pedagogical practice; iftoo little consideration is
taken of the children s rights for which Korczak strived all his life.

Keywords: Warsaw ghetto, educator's responsibility, serving the child.
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10 losie pozostajacych jeszcze przy zyciu Zydow europejskich zadecydo
wano podczas konferencji w Wannsee, kt6ra odbyla sie 20.01.1942 r. Grupa
wybranych 15wysokich funkcjonariuszy NSDAP pod przewodnictwem Ado1-
fa Reichmanna opracowala szczegolowy plan biologicznego unicestwienia
milion6w mezczyzn, kobiet i dzieci «niearyjskiego pochodzenia». Jeszcze w
grudniu 1941 roku na posiedzeniu reichs1eiter6w i gau1eiter6w NSDAP Joseph
Goebbe1s odczytal oswiadczenie Hitlera: «odnosnie kwestii zydowskiej Furer
jest zdecydowany postawic sprawt(jasno. Przepowiedzial Zydom, ze jesli jesz
cze raz wywolaja wojne swiatowa, to doznaja tym samym wlasnej zaglady.
[ ... J Wojna swiatowa oto juz jest i zaglada zydostwa musi stac sie jej nieod
zowna konsekwencja. Trzeba na te sprawt( spojrzec bez zadnego sentymentali
zmu. Nie jestesmy tu po to, aby wspolczuc Zydom, 1eczpo to, aby wspolczuc
narodowi niemieckiemu».

Wschodnich traktowanych przez Niemcow jako «zacofanych, niewy
ksztalconych, niechlujnych, brutalnych i zdziecinnialych» [3, s. 38].
W Polsce po smierci Marszalka Jozefa Pilsudskiego w 1935 r. antyse
mityzm podniosl swa ohydna glowe. Korczak ubolewal nad stopnio
wym wypieraniem pol skich Zydow z zycia spolecznego, kulturalne
go i gospodarczego. W liscie do Edwina i Madzi Markuze pisal: «tyle
tylko warte moje zycie, ze moge jeszcze przyniesc korzysc. Niestety,
bedac w Polsce, nie wierze, bym mogl przydac sie na cos, a zyc wy
godnie nie potrafie. Wstydze sie, ze mam co jesc, gdy wiem, ze dzieci
Set glodne, i brzydze sie, gdy sie usmiechne, gdy tyle udreczonych
mlodych twarzy ... Wzywalem 0 szacunek dla dziecka, slusznie zadal
ktos pytanie: a kto dzis czlowieka szanuj e?» [15, s. 60-61].

1 wrzesnia 1939 r. byl kolejna tragiczna data w historii Polski,
wybuchem zbiorowej nienawisci i przemocy. Niemcy nazistowskie
z pomoca sprzymierzencow sowieckich pograzyly nasz kraj w ciem
nosciach terroru. «Narod (polski - K. L-R.) po II wojnie swiatowej
byl juz innym narodem i to w sensie spoleczno-biologicznym, a nie
tylko w sensie psychologicznym, zwiazanym z doswiadczeniem woj
ny» [17, s. 9]. Dwa sasiadujace z Polska mocarstwa swiadomie i ce
Iowa dokonaly aktu wyniszczenia duzej czesci polskiej inteligencji,
elity II Rzeczypospolitej. Do grona owych nieszczesnikow nalezeli
takze Polacy pochodzenia zydowskiego, ktorych sytuacja byla tym
tragiczniejsza, ze plan ostatecznego «rozwiazania kwestii zydow
skiej» (EndlOsung der Judenfrage), ktoremu nadano kryptonim Ak
cja Reinhard [11, s. 199-201]\ nie pozostawial zadnych watpliwosci
co do ich losu. Przeprowadzeniu akcji mialy sluzyc trzy utworzone
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2 Utworzenie dzielnicy zydowskiej w Warszawie na mocy zarzadzenia
szefa dystryktu warszawskiego Ludwika Fischera ogloszono 12 pazdziernika
1940 r.

3 Dom Sierot Korczaka byl jednym z okolo trzydziestu sierocincow i inter
nat6w funkcjonujacych na terenie getta. Warto podkreslic, ze Korczak byl jed
nym z wielu czesto bezimiennych wychowawc6w z getta warszawskiego, kt6-
rzy takjak on poszli swiadomie na smierc razem ze swoimi wychowankami.

przez Nazistow obozy smierci, zlokalizowane w Belzcu, Sobiborze i
Treblince [6, s. 24]. Zanim doszlo do straszliwego konca w komorach
gazowych, wielotysieczna rzesza kobiet, mezczyzn, dzieci i starcow
zostala zamknieta w gettach. Tam w strasznych warunkach nedzy,
glodu i chorob odarci z reszek czlowieczenstwa polscy Zydzi czekali
na smierc. Jedna z najwiekszych w Polsce dzielnic zamknietych bylo
getto warszawskie-. Do niego w listopadzie 1940 r. musial sie prze
niesc ze swoimi wychowankami z Domu Sierot [8, s. 317]3 Janusz
Korczak (Henryk Goldszmit). Z chwila przekroczenia bramy getta
rozpoczal sie dla Doktora czas niespelna dwuletniej walki 0 zycie
powierzonychjego opiece zydowskich sierot.

Pierwsze dni za murem musialy bye dla Korczaka, jak dla tysiecy
stloczonych w getcie ludzi, proba adaptacji do nowych jakze nieludz
kich warunkow. «Najpierw patrze na wszystko i wszystkich oczyma
przybysza z dalekich krajow, ktory zwiedza egzotyczne i ekscen
tryczne dlan ulice. Co sie stalo ze mna? Przeciez znam tu kazda ulice,
niemal kazdy dom, co drugiego czlowieka. A mimo to nie poznaje
ulic, nie poznaje ludzi [... ] To te mury, to te symbole hanby i ponize
nia ludzkiego - tak utrudniaja mi droge. Nie moge ochlonac z niesa
mowitego niepokoju i strachu, jaki mnie nagle ogamia. [... ] Rozgla
dam sie po ulicy. Niesamowity ruch, scisk, jeki, placze, klotnie ... »
[19, s.35). Obraz zebrzacych na ulicach dzieci, 0 ktorych szczesliwe
zycie zabiegal Doktor, musial dzialac na niego wyjatkowo przygne
biajaco. Przeciez wielokrotnie podkreslal, ze czul sie odpowiedzialny
«za kazda krzywde im uczyniona» [15, s. 64]. A oto teraz po raz ko
lejny u schylku swego zycia, zmeczony i schorowany dostal «rozkaz
losu» =trwac przy dziecku, do konca, do ostatniej godziny! Nie mogl
zaopiekowac sie wszystkimi, bylo ich w 1942 r. w tej «nieszczesnej,
oblakanej dzielnicy» [14, s. 392] okolo 22 tysiecy [22, s.108]. Marek
Edelman pisal, ze Korczak «gotow byl na wszystko» i «myslal tylko
o swoich dzieciach» [1, s. 40].
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4 Ostatnia siedziba Domu Sierot byl przechodni dom przy ulicy Sienna 16/
Sliska 9.

Janusz Korczak nigdy nie zabiegal 0 latwe zycie, wrecz przeciw
nie. Juz w dziecinstwie czul bardziej i widzial jakby wiecej niz jego
rowiesnicy. Marzenia malego Henryka wybiegaly poza swiat basni
do otaczajacej go rzeczywistosci. W wieku pieciu lat [14, s. 323].
zastanawial sie, co mozna zrobic, zeby nie bylo na swiecie nedzy? I
pozniej, kiedy majac dyplom lekarza przemierzal dzielnice Warsza
wy, by przynosic ulge w chorobie zwlaszcza tym najbiedniejszym.
Kolejne lata to kierowanie Domem Sierot, okres tworzenia oryginal
nego systemu wychowawczego, wydawanie kolejnych artykulow i
ksiazek bedacych wolaniem czlowieka 0 respektowanie praw dzie
cka. Kilkadziesiat lat pozniej chodzil ulicami «swojej» ukochanej
Warszawy, ale jakze innej, bo podzielonej murem getta. Ciezkiej pra
cy Korczaka towarzyszyly plany stworzenia «wielkiej syntezy dzie
cka». Nie zdazy 1.

Pomimo tragizmu sytuacji, w jakiej sie znalazl, Korczak pozostal
buntownikiem. Nalezal przeciez do «pokolenia niepokomych». Ni
gdy nie zalozyl opaski z gwiazda Dawida, bedacej symbolem hanby
i ponizenia narodu zydowskiego. Nie zdja] takze polskiego munduru
[19, s. 352), ktory byl dla Doktora symbolem «zdradzonego zolnie
rza». Korczak pozostal niezlomny. Jego postawa skutkowala tym, ze
trafial kilkakrotnie do wiezienia. Za kazdym razem jego byli wycho
wankowie placili Niemcom okup za jego uwolnienie.

Dom Sierot mieszczacy sie w getcie, poczatkowo przy Chlod
nej 334, staral sie funkcjonowac wedlug zasad wypracowanych przed
wojna. Korczak celowo nie chcial zmieniac regulaminu i rozkladu
dnia. Brak zgody na zmiany byly forma oporu wobec tego, co dzialo
sie w getcie. Jak dawniej prowadzono warsztaty z dziecmi, zajecia
w klasach, organizowano odczyty [19, s. 353] i koncerty. Podczas
izolacji Doktor nie zaprzestal takze cotygodniowego mierzenia i wa
zenia swoich wychowankow, wyglaszal pogadanki, pisal do domo
wej gazetki. Duchowe potrzeby dzieci, tak istotne w procesie wy
chowania, spelnialy organizowane w Domu uroczystosci religijne.
Swiadectwem tamtego nikczemnego czasu byl pisany przez Korcza
ka «Pamietnik». Mimo usilnych staran sytuacja placowki stopniowo
pogarszala sie: «Dom Sierotjest teraz domem starcow. [... ] Dzieci
snuja sie. Tylko naskorek normalny. A pod nim czai sie zmeczenie,
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5 Zydowski kolaborant. W getcie nazywano go ironicznie «mecenasem t:j
dowskiej literatury i sztuki». Jednym z lokali, ktore mogl odwiedzac Korczak,
byla «Sztuka» - ulubiony lokal wspolpracownikow gestapo.

zniechecenie, gniew, bunt, nieufnosc, zal, tesknota» [14, s. 384]. Kie
dy liczba wychowank6w wzrosla do dwustu [8, s. 316], najbardziej
pilna potrzeba stab sie walka z glodem i chorobami. Kazdy dzien
pobytu w getcie byl walka 0 przetrwanie «twierdzy dzieciecej» [9, s.
279]. Korczak w liscie do siostry pisal: «wizyt nie skladam. Chodze
zebrac 0 pieniadze, produkty, wiadomosc, rade, wskazowke [... ] Set

one ciezka, ponizajaca praca. A trzeba blaznowac, bo ludzie nie lubia
ponurych twarzy» [14, s. 373]. Codzienne starania Doktora czesto nie
przynosily oczekiwanych efekt6w: «wrocilem zdruzgotany z «obcho
du». Siedem wizyt, rozm6w, schod6w, pytan. Wynik: piecdziesiat zl i
deklaracja na skladke piec zl miesiecznie. Mozna utrzymac dwiescie
dzieci» [14, s. 352]. Codziennoscia Doktora bylo takze pisanie list6w,
w kt6rych oskarzal 0 nieuczciwosc i zadal od urzedow, instytucji i
os6b prywatnych wsparcia dla swoich sierot. Chcac utrzymac swoja
gromade chodzil takze po prosbie do lokali, bedacych ulubionymi
miejscami zydowskich kolaborant6w, z Abrahamem Gancwajchem
[22, s. 101-103]5 na czele. W filmie Andrzeja Wajdy «Korczak» w
jednej ze seen byly wychowanek ostro skrytykowal Doktora za to,
ze bywal w tychze miejscach. Z ust tytulowego bohatera padla jakze
wymowna odpowiedz: «potrzebuje pieniedzy dla Domu Sierot [... ]
i pojde do samego diabla, jezeli w ten spos6b uratuje moje dzieci».

Kresowi zyciowej drogi Korczaka towarzyszyla samotnosc i bez
silnosc starego, chore go, slabnacego z tygodnia na tydzien czlowieka,
kt6ry stopniowo tracil nadzieje na ratunek. «Indolencja. Nedza uczuc
- to pelne bezgranicznej rezygnacji zydowskie: «wiec co jest? I co
dalej?» [14, s. 257]. Bo przeciez kazdy dzien w getcie dawal «tyle
wrogich i ponurych wrazen i doznan» [14, s. 399]. Ciagle ponawiana
druzgocaca refteksja: «sponiewierana wiara, rodzina, macierzynstwo»
[14, s. 399] i brak sily do opisywania ludzkiego b6lu, tak wszechobec
nego w getcie, bo «kto opisuje cudzy b61, jakby okradal, zerowal na
nieszczesciu, jakby mu bylo malo tego, co jest» [14, s. 346].

Najwiekszym sierocincem/crzeznia dzieci», w getcie byl G16w
ny Dom Schronienia mieszczacy sie w budynku Zakladu im. Sw.
Stanislawa Kostki przy Dzielnej 39 [8, s. 316]. Sytuacja Domu byla
tym tragiczniejsza, ze «opiekunowie» sierot okazali sie wyjatkowo
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60 eutanazji dzieci pisze dr Adina Blady-Szwajger. «Dobra smierc» w po
staci podanej przez lekarke morfiny miala je uchronic przed cierpieniami, na
kt6re byly skazane, w komorze gazowej Treblinki.

7 Owa dziewczynka byla Zofia - siostra Janiny Lewinson, zony Zygmunta
Baumana.

nieuczciwi wobec swoich podopiecznych. Zapewne ten fakt sklonil
Korczaka, ze w lutym 1942 r. staral sie tam 0 posade wychowawcy.
Biorac pod uwage jego stan zdrowia i obowiazek utrzymania stale
powiekszajacej sie liczby «wlasnych» dzieci, byla to decyzja nie tyle
zaskakujace, ile heroiczna.

Gehenna dzielnicy zydowskiej [4, s. 93-103]6 zwiazana byla takze
z sytuacjami zadawania szybkiej smierci skracajacej cierpienia tych,
ktorych sytuacja byla beznadziejna. Podjeciu decyzji towarzyszyly cze
sto dylematy etyczne: «Kiedy w ciezkich godzinach wazylem projekt
usmiercania (usypiania) skazanych na zaglade niemowlat i starcow Zy
dowskiego getta, rozumialem to jako morderstwo w stosunku do chorych
i slabych, jako skrytobojstwo odnosnie do nieswiadomych» (14, s.381,
16, s.202]. W poczuciu beznadziei i niepewnosci co przyniosa kolejne
dni, Korczak sam takze nosil w kieszeni pastylki morfiny [14, s.343].

Warto podkreslic, ze postawa Doktora w tamtym nieludzkim cza
sie byla nie tylko walka 0 zycie, ale 0 honor i godnosc czlowieka. Na
te same wartosci Korczak chcial uwrazliwic swoich wychowankow.
W jednym ze swiadectw opisujacym rzeczywistosc getta czytamy:
«Ostatnio daje sie zauwazyc straszny zanik uczucia litosci. Ludzie
przechodza ulicami, widza dzieci wychudle jak szkielety, bose i na
gie, ktore wyciagaja swe sine, zmarzniete nozki i nikt sie tym nie
wzrusza. Ludzie zmienili sie w glazy [... ]» [20, s. 30]. W obliczu
obojetnosci wobec bolu, glodu i smierci wspoltowarzyszy niedoli
zdarzaly sie takze sytuacje, przywracajace nadzieje. Jedna z nich opi
sala Janina Bauman. Sprawa dotyczyla dzieci z sierocinca Korcza
ka, ktore widzac dziewczynke [2, s. 60]1 potracona przez niemiecka
ciezarowke, razem ze swoimi wychowawcami zaniesli jet do szpitala
na Lesznie, ratujac jej zycie. Zdarzenie mialo miejsce w maju 1941
r. Rok pozniej, w czerwcu, przy grobie dr Izaaka Eliasberga, zalozy
ciela Domu Sierot i bliskiego przyjaciela Korczaka, dzieci odnowily
slubowanie, ze warto zyc «w milosci dla ludzi, dla sprawiedliwosci,
prawdy i pracy» [5, s. 466]. Wtedy takze zostal poswiecony sztandar
Domu Sierot z wyszyta na nim czterolistna koniczyna.
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Mija siedemdziesiat dwa lata od tragicznej smierci Janusza Kor
czaka. Rok 2012 zostal ogloszony w Polsce Rokiem Korczakowskim.
Liczne szacowne grona organizowaly konferencje, wystawy, spotka
nia, odczyty. Wielbiciele Starego Doktora dzielili sie doswiadczeniami
wlasnymi, snuli refteksje, zastanawiali sie, na ile jego spuscizna moze
sluzyc wspolczesnej rzeczywistosci wychowawczej. Pamiec 0 Dok
torze przetrwala komunistyczny ponad polwieczny zamet i odrodzila
sie, bo byli ludzie, ktorzy starali sie jet pielegnowac. Wiecej, pamiec
ta zatacza kregi daleko wykraczajace poza granice naszego kraju. Co

***

22lipca 1942 r. Adam Czerniakow - owczesny prezes Gminy Zy
dowskiej - popelnil samobojstwo. Powodem tej smierci bylo zazada
nie przez Niemcow podpisania zgody na deportacje 10 000 Zydow
dziennie, na ktora Czerniakow nie zgodzil sie [13, s. 146]. Jakze dra
matycznie brzmia slowa z jego pozegnalnego listu: «Zadaja ode mnie
bym wlasnymi rekami zabijal dzieci mego narodu. Nie pozostaje mi
nic innego, jak umrzec» [10, s. 306]. Wraz z ta smiercia Korczak
stracil nadzieje na uratowanie. Niebawem Doktor musial zmierzyc
sie z wyzwaniem PRZYGOTOWANIA swoich wychowankow DO
GODNEJ I SWIADOMEJ SMIERCI. 18 lipca 1942 r. wystawiono
w Domu Sierot «Poczte» Rabindranatha Tagore. Po przedstawieniu
Doktor zapytany, dlaczego wybral wlasnie ten utwor, «odpowiedzial,
ze chcialby, aby jego dzieci nauczyly sie przyjac pogodnie aniola
smierci» [18, s. 245]. Zblizal sie czas Akcji, czas ostateczny, kres
zycia. Zapiski w Pamietniku Korczaka koncza sie na dacie 4 sierp
nia. Dwa dni pozniej Niemcy wyprowadzaja z getta sierocince: «Wi
dzielismy, jak szedl Korczak. I bylo w tym cos bardzo duzego. Oni
po pro stu szli z dziecmi. [... ] Dzieci nie byly opuszczone, nie byly
przerazone, zagubione [... ] to wazne. Korczak wypelnil swoj obo
wiazek do konca, do samego konca» [12, s. 194-195). Dojmujacym
uczuciem musiala bye dla Doktora bezradnosc wobec tego, co mialo
niebawem nastapic - smierci w komorze gazowej. Ijeszcze te strasz
liwe obrazy z Umschlagplatzu, niczym z obrazow Goi, pozbawiajace
zludzen 0 przesiedleniu na Wschod, i pytanie, czy dzieci Setprzygo
towane? Jak zniosa ten straszliwy koniec? Co moze dla nich jeszcze
zrobic? Jak powinien sie zachowac? Wreszcie, na koniec nie dajace
spokoju: DLACZEGO?
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