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Henryk Goldszmit nasceu em Varsóvia , em 1877 
 
De família judaica liberal, assimilada à cultura  
Polonesa e que  mantinha forte vínculos com o 
 iluminismo judaico 
 
Ao participar de um concurso literário, enviou um 
texto assinado com o pseudônimo de  
Janusz Korczak, que era um herói de uma 
 novela do autor polones Kraszewski. 
 
                        Escreveu seu primeiro livro “As Crianças da Rua” 
                     aos 20 anos 



A infância que despertou o amor 

 Quando Korczak tinha 7 anos, estudou em uma escola onde os 
mestres eram  rigorosos e punitivos, puxavam as orelhas das 
crianças e usavam réguas e palmatórias. Esta vivência  lhe 
convenceu que as crianças não eram devidamente respeitadas, e 
despertou sua atenção especial às crianças.  



Adolescência difícil 

• Aos 18 anos, Korczak perdeu seu pai  após 
internações devido a perturbações mentais. 
 

• Na juventude( desde 1900)  tinha um grupo de 
amigos que formou um círculo intitulado "Livre 
Pensamento". Mais tarde participou da 
Universidade Voadora ( Universidade do Ar)  - 
universidade (escola pós secundária)popular 
clandestina em Varsóvia durante a ocupação 
russa - preso em 1909 pela polícia czarista - e 
ameaçado de deportação para a Sibéria. 



Em 1903, Korczak recebe seu diploma de médico e inicia  
 seus trabalhos clínicos no Hospital Infantil de Varsóvia. 
Neste período morou em cortiços de Varsóvia. 



A Varsóvia judaica 

• Maior comunidade judaica da Europa. 

• 350.000 judeus viviam na cidade até 1939 ( 30 % 
da população). 

• Grande centro intelectual e religioso do mundo 
Yidish 

 

 



O orfanato da Rua Krochmalna 92 

• Em 1912, após ter trabalhado como dirigente 
de acampamentos de verão para crianças, 
Korczak tornou-se diretor do orfanato judaico 
e nomeou Stefania Wilczynska ( Stefa)  como 
assistente. 



Orfanato de Korczak 
A República das Crianças 



A querida Stefa… 



A Primeira Grande Guerra 

Korczak passou os anos da Primeira Guerra 
Mundial ( 1914-18) no front de batalha como 
médico e durante estes anos escreveu  

“Como Amar uma Criança” 



O Rei Mateusinho Primeiro 

Escrito em 1922, retrata a história deum rei órfão, que, desde os 6 anos de 
idade rege o país. É uma extraordinária vida de criança, em contínua luta 
entre os desejos da vida normal com os seus semelhantes e a disciplina e o 
dever de um rei. Numa maravilhosa seqüência, passam diante dos olhos as 
aventuras do Rei Mateusinho Primeiro, no palácio real, no campo de batalha, 
no país do rei negro na África, as visitas oficiais aos países vizinhos... "o 
governo das crianças e a revolta contra os adultos. 



Uma peça….um presságio? 

Em 1931, Korczak escreve uma peça para 
adultos: “O Senado de Loucos” 

A ação se dá em um manicômio de um mundo 
dirigido por psicopatas  

 



Com a  invasão nazista da Polônia, em 1/9/39,  

Korczak nutriu uma única obsessão: 

Manter suas crianças vivas, bem nutridas e com 

dignidade. 

 

 

A II Guerra Mundial se inicia 



O Gueto de Varsóvia 

Construído em 1940, chegou a abrigar mais de 
450.000 judeus vivendo em condições sub-
humanas 



O orfanato se muda para o gueto 

Korczak consegue, em novembro de 1940, 
mudar o orfanato para o Gueto de Varsóvia. 

Alí inicia-se a sua saga de resistência e de  

dignidade 



A vida no Gueto 

Se nas ruas  a vida era insuportável, dentro do orfanato 
Korczak e Stefa mantinham os ideais da República das 
Crianças para os 200 pequenos moradores., com peças 
teatrias, concertos e fantoches. 



Resistir com dignidade 

• Resistência armada : Mordechai Anielewicz- 
jovem de 24 anos, líder do grupo combatente 
que organizou o levante de 1943. 



Resistência intelectual  

• Emanuel Ringelblum- historiador, pedagogo e escritor 
polonês, dirigiu uma sociedade secreta chamada Oneg 
Shabat, no Gueto,  integrada por outros historiadores, 
escritores e rabinos judeus, que consistia em registrar a vida 
no gueto coletando depoimentos, posters, diários e outros 
documentos. Próximo da destruição do gueto em 1943, o 
arquivo foi posto em três latas de leite e em caixas de metal e 
enterradas. 



A última peça 

Em 18 de julho de 1942, as crianças do orfanato 
encenam uma última peça de teatro: 

“O Correio”, do poeta e filósofo hindu 
Rabindranat Tagore sobre um menino doente, 
Amal, que aprende a lidar com o sofrimento. 



O Diário do Gueto 

• Último livro de Korczak, descreve a rotina do 
orfanato , suas angústias e medos mas mais 
do que tudo , a sua luta pela sobrevivência das 
crianças 



4 de Agosto de 1942 

O último trecho do diário: 
 
"Reguei as flores. Pobres plantas do Orfanato! Plantas de um orfanato judeu. 
A terra queimada pelo sol respirou. 
A sentinela em serviço observou o meu trabalho. Será que ficou irritado de me 
ver zanzar nesta ocupação pacífica desde as seis da manhã? 
Estava em pé com as pernas abertas e me olhava... 
Rego as flores. A minha careca na janela - que alvo bom! 
Ele tem um fuzil. Por que fica assim, olhando tranqüilamente? 
Não recebeu ordem. 
Ele era talvez professor numa aldeia, ou tabelião, ou varredor de rua em 
Leipzig, garçom de bar em Colônia? 
Que é que ele faria se eu fizesse um pequeno sinal com a cabeça? Um gesto 
amigável com a mão? 
Será que ele nem sabe o que está se passando? 
Talvez ele tenha chegado ontem de muito longe" (Diário do Gueto, p. 132). 



A deportação 

Em 5 de agosto de 1942, apesar das insistências de 
poloneses que queriam ajudá-lo a sair do gueto , Korczak se 
recusa a abandonar as crianças e junto com Stefa e as 200 
crianças, vestidas com suas melhores roupas, marcham 
para a Praça de deportação do Gueto, hasteando a bandeira 
do Rei Mateuzinho com a Estrela de David no verso. 



Uma importante testemunha 

• Irena Sendler, enfermeira polonesa que salvou 
mais de 2.500 crianças do Gueto de Varsóvia.  



Treblinka 



A única pedra de Treblinka com nome 
de uma pessoa 


