
 :אק'יאנוש קורצועוד כמה מילים על 
 

החל  1911בשנת . ושירת בצבא פולין כרופא, ראה עצמו פטריוט פולניאק  'קורצ
נפתח   –ובתום מלחמת העולם הראשונה , לנהל בית יתומים יהודי בוורשה

ייסד בית ספר  1919בשנת . יתומים לילדים שאינם יהודים-בניהולו גם בית
 . דמוקרטי במקום

  1934ב־.  כן גברו ההתקפות האנטישמיות כלפיו, ככל שגברה הפופולאריות שלו
 .ופגש רבים מחניכיו שעלו ארצה, ישראל-ביקר בארץ 1936וב־

כתביו  . משנתו החינוכית מהווה עד היום קו מנחה במוסדות חינוך רבים בעולם
נלמדים ונחקרים  , נקראים, כמו גם כתיבתו הענפה לילדים ונוער, בתחום זה

באקדמיה ומהווים כר נרחב לדיונים ולכנסים ציבוריים בנושאי חינוך  
 . אלטרנטיבי

חיבר , (1989)ם "של האו" אמנת זכויות הילד"שנים רבות בטרם נתקבלה 
להעניק ולשֵמר עבור כל  , לתפיסתו, יסוד שיש-אק אמנה המאגדת זכויות'קורצ

 .ילד בעולם
אולם משנתו של  , זרם החינוך הדמוקרטי איבד בשואה את אחד ממייסדיו

 .אק ממשיכה ומעוררת השראה בקרב מחנכים באשר הם'קורצ
 

 :כתביומתוך 
 ":הילדזכויות אמנת "מתוך 

הזכות  ; לכבוד ולתנאים אופטימליים לגדול ולהתפתח, לכל ילד הזכות לאהבה
להיות  , ולא להיות נדחף לממש שאיפות עתידיות של אחרים, לחיות את ההווה

לשאוף  , לזכות להערכה, לקבל יחס רציני, להיכשל, לעשות שגיאות, נאמן לעצמך
 לצפות שיכבדו את הרכוש שלך  . ... ולבקש ולשאול

 .  חינוךולקבל 
 
* 

 מותר לילד להתנגד לקבל חינוך שנוגד את 
 למחות על חוסר צדק ולקבל  , עולמוהשקפת 
 לכל ילד  . הוגן בבית משפט של ילדיםמשפט 
 הזכות לתקשר  , שיכבדו את הצער שלוהזכות 

 .אלוהיו והזכות למות בטרם עתעם 
 
* 

 מחנכים 
אק'קֹורציאנּוש                    |השואה בימי   

  5.1945 -11.1941 | פולין|  ורשהגטו   

1 



 מחנכים 
אק 'יאנּוש קֹורצ                |  בימי השואה   

2 

מולדת  . עליכם לגלותו בנפשכם מתוך מאמץ שבבדידות, לא ניתן לכםאלוהים 
אהבת הבריות לא . עליכם לגלותה בעמל לבבכם ומחשבתכם, לא ניתנת לכם

משא שכל  , והסליחה היא עמל ויגיעה, כי אין אהבה ללא סליחה, ניתנת לכם
געגועים לחיים טובים , רק הגעגועים ניתנים לכם. אדם חייב להרימו בעצם ידו

אל המולדת  , אולי יביאו געגועים אלה אתכם אל האלוהים. חיי אמת וצדק, יותר
 .ואל האהבה

* 
 ":ילדיםלאהוב כיצד ", מתוך ספרו

כי ימים רבים יוכל הילד להסתפק בהשקפת העולם של  , נתפסים אנו לאשליה
כי יעלה בידינו להעלים ממנו את חוסר  , שלפיה הכל פשוט ונבון בטיבו, המלאך
את תבוסותינו ונפילותינו ואת העדר נוסחת  , הסתירות, החולשה, הידיעה
וכי בהבחינו בשקר הראשון  ... ? וכי רצונך שההתפתחות תבוא לפתע... האושר 

,  אין בחינוך דבר טוב יותר... ? אחת להאמין בכל אמיתותיך-שלך לא יפסיק בבת
אסור לה לקלקל את  –אפילו האהבה ... עצמו מכנותו הגמורה של המחנך 

 .כי האמון חשוב מן האהבה, האמת
* 

מאחר  , וכי מה הוא צריך לעשות, אדוני הנכבד, סליחה –? המורה צועק
ויש לו דאגות  , ויש לו עצבים ומחושים משלו, אף הוא אדם חי? שהרגיזוהו

 ...משפחה ואבנים בכליותיו
* 

שהגדולים לא יציקו  , הדין לדאוג-לכן על בית... ביחד כל מיני אנשים חיים 
שהחכמים לא ישתלטו או ילעגו לפחות  , ושהקטנים לא יטרידו את הגדולים

 ,  שהכעסן לא ירגיז ושהאחרים לא ירגיזו אותו, חכמים
 , הדין להבטיח-על בית. לא ילעגו לעצוביםשהשמחים 

 שלא יהיו , לכל אחד יש מה שהוא זקוק לוכי 
 .  חייבים אנו לנהוג זהירות... מסכנים ונעלבים 

 ...  מוחלטת בחבורה חברות ואחריות הדדית אין 
 התערבות המבוגרים בקשייהם של אנשים אך 

 .צריכה להיות קטנה ככל האפשרצעירים 

  16.5.1945 -12.10.1941 | פולין|  ורשהגטו   


