
 

 

Twórczość literacka Janusza Korczaka 

Janusz Korczak (ok. 1878-1942) – polski pedagog, publicysta, pisarz i lekarz.  Na bogatą 

twórczość Henryka Goldszmita składają się powieści dla dorosłych i dzieci, utwory teatralne, 

opowiadania i prace pedagogiczne. Dorobek pisarski obejmuje ponad dwadzieścia książek oraz około 

tysiąc tekstów drukowanych w blisko siedemdziesięciu pismach, ukazujących się głównie                w 

prasie warszawskiej.   

Debiut pisarski Janusza Korczaka miał miejsce 26 września 1896 roku. Pod pseudonimem 

„Hen” opublikował w „Kolcach” (nr 39) pierwszą humoreskę pt. „Węzeł gordyjski”. Przedstawił                

w niej obraz ogniska domowego, w którym w zastępstwie rodziców funkcje wychowawców pełnią 

m.in. niańki, guwernantki. Celem utworu było zachęcenie rodziców do poważniejszego zajęcia się 

wychowaniem dzieci. 

Pierwsze wyróżnienie Henryk Goldszmit otrzymał w 1899 roku za sztukę pt. „Którędy?” 

nadesłaną na konkurs dramatyczny im. I.J. Paderewskiego. Swój dramat podpisał pseudonimem 

Janasz Korczak, zaczerpniętym z książki Józefa Ignacego Kraszewskiego „Historia o Janaszu Korczaku i 

pięknej miecznikównie”, jednak w prasie wydrukowano omyłkowo imię Janusz i odtąd używał tej 

formy. 

  

W 1937 roku Janusz Korczak otrzymał odznaczenie Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii 

Literatury za wybitną twórczość literacką. 

Pierwsza powieść Korczaka to „Dzieci ulicy”. Publikowana była ona w odcinkach w 1901 roku 

na łamach czasopisma „Czytelnia dla Wszystkich”.       



Pierwsze opowiadania dla dzieci zamieszczone były na łamach „Wieczorów Rodzinnych” pod 

pseudonimem Janusz i Janusz Korczak. Wśród nich znalazły się teksty: „Co mówią zabawki?”, 

„Najmilszy podarek”, „Pogawędka”, „Przeprowadzka”.  

Szczytowy okres twórczości Janusza Korczaka przypada na lata 1918-1931. 

Ostatni utwór pisarza to „Pedagogika żartobliwa” z 1939 roku. W tej publikacji Korczak  

w zabawnej, pełnej dowcipu formie ukazał sytuację dziecka w społeczeństwie. Zwrócił dorosłym uwagę                

na respektowanie „prawa dziecka do szacunku”. 

Ostatnie zapiski autora zawarte są w „Pamiętniku” z 1942 roku. Powstały one w warszawskim getcie 

w okresie od maja do sierpnia. Jest to dokument autobiograficzny stanowiący „głos protestu Korczaka 

przeciw okrucieństwu hitlerowskich okupantów wobec dzieci, dorosłych, odciętych                od reszty 

miasta, od świata”. 

Utwory Korczaka miały na celu uczulić społeczeństwo na krzywdę dziecka, na brak zrozumienia 

dziecięcych problemów przez świat dorosłych i zwrócić uwagę rodziców na przyczyny ich 

niepowodzeń w wychowaniu dzieci. 

 UTWORY JANUSZA KORCZAKA 

• „Którędy”, 1898 r. 
Dramat w czterech aktach. 
 
• „Dzieci ulicy”, 1901 r.  
Pierwsza powieść przedstawiająca życie dzieci z ulic warszawskich. 

            

W książce tej Janusz Korczak opisuje przeżycia i rozterki dzieciństwa. Treść utworu wskazuje                    

na przyszłe zainteresowania autora. 

• „Koszałki opałki”, 1905 r. 
Satyra społeczna poruszająca zarówno istotne jak i błahe sprawy społeczne. 
 
• „Dziecko salonu”, 1906 r. 
Powieść zawierająca wątki autobiograficzne, wyrażająca uczucie buntu wobec mieszczańskiej 

rodziny i jej metod wychowawczych.   Książka ta przyniosła mu w owych czasach wielką sławę. 



                                                                                                                              

 
• „Mośki, Joski, Srule”, 1910 r.  
Zbiór reportaży dla dzieci powstały na podstawie materiału zgromadzonego w czasie kolonii 
letnich w „Michałówce”. 

     

”Józki, Jaśki i Franki” to świetna zabawa, ale jednocześnie przekazywanie w prosty sposób wartości.  

Mogą ją czytać, zarówno dzieci, jak i dorośli.   

 
• „Józki, Jaśki, Franki”, 1911 r.  

Książka dla dzieci i o dzieciach. Pełna przygód zabawna historia, która nie tylko śmieszy, ale i uczy. 

 Tematem są wydarzenia, obserwacje z kolonii letnich w „Wilhelmówce”.W książce tej zawarta jest 

świetna znajomość psychiki dziecięcej, pełen szacunku i zaufania stosunek pisarza do dziecka. 

 
• „Sława”, 1912 r.  

 Książka opowiada o polskich dzieciach warszawskiego proletariatu, które marzą o sławie. 

„...Troje dzieci z warszawskiego podwórka, dzieci tragicznie zaplątanych w smutne, trudne                           

i nieprzychylne życie dorosłych, postanawia dążyć do sławy...”. Motto tej książki: „Dzieci! Dumne 

miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie." 



 

 
• „Bobo”, 1913 r.  
Książka zawierająca trzy samodzielne utwory: „Bobo”, „Spowiedź motyla”, „Feralny tydzień”. 
 
• „Momenty wychowawcze”,1919 r.  
Książka ukazująca warsztat pracy Korczaka - formy i sposoby obserwacji dziecka. 
 
• „Jak kochać dzieci”,1920-1921 r. 
Jedno z ważniejszych dzieł pisarskich Korczaka, które w następnych wydaniach pojawiło się pod 
tytułem: „Jak kochać dziecko”. Jego kolejne części noszą tytuły: „Dziecko w rodzinie”, „Internat”, 
„Kolonie letnie”, „Dom Sierot”.  

                                                                                                  

Esej napisany w czasie I wojny światowej to pedagogiczny confiteor Korczaka -to także żarliwe 

wyznanie wiary w dziecko, w wyjątkowe miejsce najmłodszych w życiu świata. Uwzględnia, obok 

wiedzy pediatry i mądrości pedagoga, spojrzenie poety i zadumę filozofa. Ciepły i bliski, służący radą 

opiekun idzie tu w parze z chłodnym mentorem, nieraz zmieniającym się w prześmiewcę. To refleksja 

o uciążliwej, codziennej i wyczerpującej pielęgnacji dziecka, ale też o radości, satysfakcji i dumie 

rodzicielskiej. Odsłania proces nabywania przez niemowlę sił fizycznych i psychicznych, wrastanie                  

w życie społeczne i kulturę.   

• „Kiedy znów będę mały”, 1925 r. 
Książka skierowana do dorosłego i młodego czytelnika. 



 

Kiedy byłem mały… życie było cudowne – mniej więcej tak kończy to zdanie większość osób 

dorosłych. Większość, ale nie Janusz Korczak i ludzie, którzy przeczytali ten utwór i są, choć trochę, 

obiektywni.  

           Książka zaczyna się jak bajka, przychodzi krasnoludek z latarką i na życzenie cofa narratora              

do lat szkolnych. Bohater znów wypełnia polecenia nauczycieli, sprzecza się z kolegami, biega                    

za tramwajami, prowadzi bitwę na śnieżki, realizuje polecenia rodziców, bawi się z młodszą siostrą, 

po raz pierwszy zakochuje się. Na nowo przeżywa radości i smutki świata ludzi małych i dopiero teraz 

przypomina sobie, że nie jest to świat pozbawiony zmartwień i kłopotów, że dzieci również cierpią i to 

najczęściej z winy dorosłych.   

Człowiekowi, bez względu na jego wiek, wydaje się zawsze, że inni mają łatwiej. Niestety, 

życie, czy to osoby dorosłej, czy dziecka, bajką nie jest, dlatego też autor najpierw pragnie powrotu do 

dzieciństwa, a potem prosi krasnoludka, aby przeniósł go z powrotem do świata dorosłych.  

       Utwór ten uczy traktować każdego na równi, doceniać to, co mamy i cieszyć się każdym małym 

prezentem, uśmiechem, którym obdaruje nas los. 

 
 
• „Bankructwo małego Dżeka”, 1926 r. 
        W powieści tej, przetłumaczonej na wiele języków, zostaję ukazana historia chłopca, który 
chce założyć spółdzielnię uczniowską.  

                                                                       



Bohaterem utworu jest syn robotnika, uczeń III klasy szkoły powszechnej, który marzy o tym, 

by zostać kupcem. Próbuje, więc na terenie szkoły założyć kooperatywę uczniowską. Dżek, podobnie 

jak inni bohaterowie utworów Korczaka, jest żywym, sympatycznym chłopcem, który swą aktywną 

postawą potrafi zmobilizować całą klasę do pracy i do działania. Chce jednocześnie udowodnić,                

że poczynania dzieci mogą przynieść pomyślne rezultaty, jeżeli tylko znajdą uznanie u dorosłych. Sam 

Dżek, wcielając  w życie ideę spółdzielczości, spotyka się z nieufnością, lekceważeniem, mimo że                 

w pracę wkłada cały swój wolny czas, energię i serce. Akcja powieści zlokalizowana jest w Ameryce. 

W istocie dotyczy jednak warunków polskich. 

 
 • „Król Maciuś Pierwszy”, 1928 r. 
Jedna z najbardziej znanych i popularnych książek Korczaka.  
Recenzja: M.R [ Maria Rettinger] „Pisana dla dzieci, dla chłopaków o wyraźnych skłonnościach 
reformatorskich.” 
 

                   

 

                                                                                           

 Maciuś po śmierci swego ojca, króla, chcąc nie chcąc dziedziczy koronę. Ponieważ jest dzieckiem, sąsiednie 

państwa szybko wypowiadają mu wojnę, spodziewając się łatwego zwycięstwa. Młody przywódca wojnę 

wygrywa, ale nie spoczywa na laurach. Zostaje władcą - reformatorem. Uczy się rządzić mądrze i sprawiedliwie, 

zawiera przyjaźń z czarnoskórym królem ludożerców Bum-Drumem, a wreszcie wpada na pomysł, żeby dać 

dzieciom pełnię praw i stworzyć dziecięcy sejm. Reformy Maciusia budzą sprzeciw innych monarchów                          

i wybucha kolejna wojna. Król zostaje podstępnie pokonany, pojmany i skazany na wygnanie. 

• „Prawo dziecka do szacunku”, 1929 r. 

          



Książka ta stanowi manifest - program pedagogiczny Korczaka. Autor porównuje pozycję 

dziecka do żołnierza. Dziecko jest istotą rozumną, nie jest głupie, a rola nauczyciela powinna polegać 

na tym, żeby pomagać mu dojść do wiedzy. Dziecko powinno traktować się tak samo jak osobę 

dorosłą, powinno się je szanować. Utwór zawiera korczakowską deklarację praw dziecka, którą 

tworzył przez wiele lat obserwacji.  

• „Prawidła życia. Pedagogika dla młodzieży i dorosłych”, 1930r.  
Jest to książka poruszająca stosunek dziecka do świata i świata do dziecka. 
 
• „Król Maciuś na wyspie bezludnej”, 1931 r. 
Jest to druga część „Króla Maciusia Pierwszego”. 
Recenzja: Zofia Szmydtowa- „Książka pisana ze znajomością życia młodych, ich stosunków 
wzajemnych, zabaw, a nade wszystko mowy.” 

                                    

  

Kolejna część słynnej korczakowskiej dylogii. Jej bohater, w przeciwieństwie do króla Maciusia z części 

pierwszej, przede wszystkim rozmyśla nad sobą i swoim miejscem w świecie. Nie oznacza to, że pozostaje 

bezczynny - ucieka z pociągu, który wiezie go na bezludną wyspę, pojawia się na naradzie królów, przerażonych 

jego ucieczką, ukrywa swoją tożsamość, występując pod przybranym imieniem, wreszcie staje przed szansą 

odzyskania tronu. Ale wciąż zadaje sobie pytanie: „Który Maciuś jest prawdziwy? Dumny król Reformator czy 

cichy i zamyślony, dobrowolny wygnaniec Maciuś Filozof z bezludnej wyspy?” 

• „Kajtuś czarodziej”, 1934 r. 
Powieść fantastyczna dla dzieci i młodzieży, którą Korczak dedykuje „niespokojnym chłopcom”. 

 

                           



                         Kajtuś jest zwyczajnym chłopcem - trochę psoci, trochę zmyśla i uwielbia słuchać historii 

opowiadanych przez babcię. Pewnego dnia odkrywa, że potrafi czarować. Początkowo wykorzystuje swoją 

nową umiejętność do zabawy - zamienia kredę w mydło, kanapkę klasowego łasucha w żabę, a przed 

odpowiedzią w szkole broni się, zsyłając na nauczyciela stado much. Jednak z czasem sprawy się komplikują - 

czary zaczynają wymykać się spod kontroli, a Kajtuś ucieka z domu, pozostawiając w nim wyczarowanego 

sobowtóra. „Kajtuś Czarodziej”               to opowieść o świecie dziecięcej wyobraźni, o trudzie ulepszania 

świata, o marzeniach oraz o tym, co się dzieje, kiedy marzenia się spełniają. To także książka o dorastaniu. 

Książka dla dzieci, które mają ochotę na odrobinę magii, i dla dorosłych, którzy tęsknią za czasami, kiedy byli 

mali i potrafili czarować. 

• „Uparty chłopiec”, 1937 r. 
Książka o młodych latach Ludwika Pasteura. 

 

  

Opowieść "Uparty chłopiec" została wydana w 1937 roku. Krótki szkic dotyczący bohatera 

tego utworu, Ludwika Pasteura, Korczak publikuje jednak już w 1923 roku, być może, jako odpowiedź 

na obchody przypadającej w 1922 roku setnej rocznicy urodzin uczonego. Związane to było również        

z okolicznościowym, dwudziestym pierwszym wydaniem znanej francuskiej biografii Pasteura, z której 

Korczak korzysta przy pisaniu "Upartego chłopca". Z tej książki czerpie przede wszystkim materiał 

biograficzny - cytuje listy Pasteura i jego rodziny oraz inne dokumenty osobiste. Powieść ta, mimo              

że adresowana do dzieci i młodzieży oraz napisana dość prostym językiem, ma niewątpliwie bardzo 

źródłowy charakter. 

        Można zastanawiać się, co skłoniło Korczaka do napisania tego rodzaju tekstu - historii o ciężkiej 

pracy i spełnionych marzeniach. Najlepiej chyba będzie oddać głos jemu samemu. Zerubawel Gilead 

wspomina, że, gdy przyszedł do Korczaka pogratulować mu książki, usłyszał: „Upartego chłopca” 

napisałem właśnie teraz - w czasach, kiedy okrucieństwo i niewola duchowa nadwątlają nas, w chwili, 

kiedy szał hitlerowski szerzy się wokoło. Pisałem po to, żeby dzieci teraz dorastające wiedziały, że są 

także na świecie inni ludzie, którzy poświęcili i poświęcają swoje życie nie na to, by unicestwić 

człowieka, lecz, by wyzwolić go, żeby wzbogacić i uszlachetnić istotę ludzką". (Zerubawel Gilead, 

"Ziemia drży", w: "Wspomnienia o Januszu Korczaku", opr. L. Barszczewska, B. Milewicz, Warszawa 

1981, s. 245). 

 



 
 
• „Ludzie są dobrzy”, 1938 r.  
Opowiadanie o dziewczynce, która po śmierci ojca, wraz z matką wyjeżdża do Palestyny. 
 
• „Trzy wyprawy Herszka”, 1939 r. 
Powiastka o  przeżyciach  i przygodach biednego, osieroconego chłopaka Herszka 
zafascynowanego opowiadaniami brata o krainie szczęścia.   

• „Pedagogika żartobliwa”, 1939 r. 
Ostatni utwór Korczaka. 
 
• „Pamiętnik”, 1942 r. 
Wstrząsający obraz życia w getcie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  


