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השכל הישר ואי-הידיעה המובנית במעשה החינוכי,
או מה למד קורצ'אק מהיוונים הקדמונים
משה שנר
תקציר
המאמר שלהלן בוחן את האפשרות לגזור השקפת עולם כוללת מעיון בדמותו של יאנוש קורצ'אק.
רבים מכירים את הפרק האחרון בחייו של קורצ'אק .המעטים שעוסקים בהגותו מתקשים למצוא
לה יסוד פילוסופי ,ומעדיפים להסתפק בתפיסה אקלקטית של הגותו .במאמר זה אראה שאפשר
למצוא עיקרון מארגן החבוי בתוככי הגותו של קורצ'אק :השקפת עולם שמקורה בעולמות הרוח
של הסטואה .לפי תפיסה זו ,האינסוף – בתוכו משתבצת הסיטואציה החינוכית – הוא שמעניק
למחנך את היכולת להתמודד עם קשיי החיים .ממנו נגזרים הראליזם המפוכח של קורצ'אק,
הענווה הפדגוגית אשר הוא מטיף לה והמחויבות המוחלטת להווה של הילדים .הילדּות אינה מבוא
לבגרות ,אלא תקופת חיים בעלת ערך סגולי שיש לכבד ולטפח.
המעשה הפדגוגי הוא אוניברסלי ,ושם נפגשים על בסיס שוויוני בני כל הלאומים והדתות .מתפיסת
המציאות כמושכלת ביסודה מתגבשת הקהילה הרציונלית .את כליה הדמוקרטיים פיתח קורצ'אק
בבתי הילדים שעמד בראשם.

מילות מפתח :אינסוף; יאנוש קורצ'אק; סטואה; רציונליות.

מבוא
אנו עוסקים רבות בפרקטיקה פדגוגית .אנו מכשירים סטודנטים לאמנות ההוראה ,מעריכים
את עבודתם .אולם את אחד ההיבטים החיוניים יותר לעבודת המחנך אנו מזניחים – את הסיוע
למורה ולמחנך בהבניה של השקפת עולם כאיש מקצוע וכבעל שליחות .איננו מסייעים לו ולה
לפתח הקשר רעיוני של עבודתם .ייתכן שעיון בדמותו ,במורשתו ,בעשייתו החינוכית ובכתביו
של יאנוש קורצ'אק ,מפעל חיים והגות השלובים זה בזה ,ייתן לנו את הפרספקטיבה הדרושה
לגיבושה של השקפת עולם מעין זו .את רעיונות היסוד שלה היא שואבת מאסכולה פילוסופית
רחבה – במקרה הנדון מעולם המחשבה היוונית הקלסית ,ובייחוד ממחשבת הסטואה
ההלניסטית .במסגרת הדיון שלהלן נבחן אפשרות זו.
סיפור חייו של קורצ'אק הוא סיפור היסטורי נפלא ,כזה שעניינו הוא דמות מופת פדגוגית
המהווה מקור השראה למחנכים בעולם כולו .גם בימינו ילדים הם קורבנות של עוני ,אלימות,
ניכור וניצול ,ולכן דבריו של קורצ'אק על הכבוד לילד ולעולמו ראויים לעיון ולהפנמה .אולם
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גם אם נטען לרלוונטיות של קורצ'אק כפדגוג ,יהיה עלינו להתמודד עם העובדה שלציבור
הרחב ידוע בעיקר סיפור הפרק האחרון בחייו; רק מעט ,אם בכלל ,ידוע על אודות משנתו
ההומניסטית והרקע הפילוסופי שלה 1.קורצ'אק נשלח אל מותו בטרבלינקה כיהודי (ב5-
באוגוסט  ,)1942אולם מהלך חייו ובייחוד הגותו מציירים דמות של הוגה הומניסט ,אוניברסלי,
אדם הקרוע בין זהויותיו ,הפולנית והיהודית ,בודד ומנוכר לשתיהן ,ומחפש גאולה בשייכות
לחזון כלל-אנושי שאינו יהודי ואינו פולני (שנר .)1996 ,קורצ'אק האמין שמחשבת החינוך היא
מחשבה כלל-אנושית .לפיכך מן הראוי לצאת מצלו של ‘הפרק האחרון' ,הפרק ה"יהודי" ,ללכת
אחורנית לרבדים קודמים בהגותו ולנסות לזהות בהם רכיבי תוכן נוספים.
המטרה היא לצאת מהעיון המוכר בנושא הגטו והליכתו של קורצ'אק אל המוות כדי להגיע
אל משנתו החינוכית ,אולם אפשר לעשות זאת גם באמצעות מרכיבים מסוימים בפרק ההרואי
האחרון בסיפור חייו .מאפיין מסוים בהתנהגותו של קורצ'אק בימיו האחרונים בגטו ורשה,
כמו גם דברים שאמר וכתב באותה העת ,מסייעים לחרוג מהעיסוק הבלבדי כמעט בפרק זה
של סיפור חייו ,לעבור אל פועלו החינוכי טרום המלחמה וטרום ימי הגטו ,ולשוב ולתת לו את
תשומת הלב הפרשנית הראויה.
מורשתו ההומניסטית של קורצ'אק מעוררת השראה אצל מחנכים רבים ,אולם קורצ'אק
עצמו לא זכה להתייחסות רצינית כתאורטיקן חינוכי (סילברמן ,2005 ,עמ'  .)212-210הדבר
נובע מסגנון דיבורו וכתיבתו של קורצ'אק ,סגנון שהוא אפוריזמי באופיו ,כמו גם מאמירותיו
שלו עצמו בגנות המחשבה הפדגוגית השיטתית והפורמלית.
קורצ'אק נמנע במכוון ובמוצהר מכתיבתה של משנה סדורה הנשענת על גופי רעיונות
ברורים ומקורות סמכות מוכרים .לטענתו ,לא החוכמה הפדגוגית הכתובה בספר היא העיקר:
“הילד אינו תובע חכמה שעל נייר"; יתרה מזאת“ ,הפרוגראמה היא המסלפת והרוצחת של
הדעת" (דת הילד ,1978 ,עמ'  .)78הדעת מצויה אפוא מחוץ לפרוגרמות ,אלו שגורמות לאדם
להפסיק לחתור לידיעה עמוקה יותר .לפיכך קורצ'אק מחפש אחר מורה המודה מתוך ענווה
באי-ידיעתו העקרונית .קורצ'אק הסתייג מתאוריות חינוכיות פורמליות ומפדגוגים העושים את
מלאכתם כמשנה סדורה וסגורה ,כזו המתבצעת כמצוות חכמים מלומדה“ :מתיירא אני מפדגוגי-
העיר ,חושש אני מהסמינארים .אמרתי - :מוטב שהמחנכת תעבוד חמש שנים בתרנגולות ,ומן
התרנגולות תעבור לילדים ,משתעבור בדיפלום של תלמוד מוגמר" (שם ,עמ'  .)100גישה נכונה
לחינוך מתגבשת מתוך ניסיון החיים ,לא מבין ספרי הלימוד“ .לכו לעבוד והקשיבו לאינטואיציה
שלכם" ,מייעץ קורצ'אק למאזיניו שוב ושוב (שם ,עמ'  405 ,118ובמקומות רבים נוספים) .אולם
האם בשל כל הסיבות הללו ניוותר רק עם תמונה אקלקטית של ניסוי וטעייה חינוכיים ועם
כמה הברקות פדגוגיות מעוררות הערכה? האם נסתפק באמירה שכל הגותו של קורצ'אק יש

 1דיונים ראשוניים בסוגיה זו מופיעים אצל בראון ( )1996ואצל ואלייבה (.)1996
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בה תגובה אקלקטית למציאות החיים ,בלי כל קו מקשר או תשתית מאחדת? תהיה בכך הסכמה
לנטייה המתקיימת בחוגי מחשבת החינוך לוותר על קורצ'אק כמורה דרך משמעותי ודמות
אשר אפשר ללמוד ממנה דרך חיים פדגוגית מהי.
אנו תוהים על כן – למרות הכרזותיו של קורצ'אק – מאין שאב קורצ'אק את אמונתו בפדגוגיה
הרציונלית ,אמונה שבמאה ה 20-הוטל בה ספק חמור ,ואת השקפת עולמו האומרת ,כפי
שאראה בהמשך ,כי אנשים רציונליים הם אנשים טובים יותר ,שמחלוקת מקורה באי-הבנה,
שהידברות טובה מובילה להסכמה טובה ושבאמצעות החינוך ההומניסטי הרציונלי אפשר
לתקן את ליקויי החברה.
חלק מחוקרי קורצ'אק מסבירים שהוא היה חלק מנוף פדגוגי חדש ,הומניסטי (ואלייבה,
 ;1996כהן ;1988 ;1979 ,קופלנד .)1987 ,מן הסתם יש בכך הרבה מן האמת; עם זאת ,חשוב
לזכור כי קורצ'אק אינו מעיד על היותו חלק מתנועה רוחנית כלשהי או מגישה חדשה .קופלנד
הקרבה שבין רעיונותיו של קורצ'אק לבין אלה של ג'ון דיואי ,הפילוסוף
וסילברמן מצביעים על ִ
ואיש החינוך החשוב אשר ייחס אף הוא חשיבות מכרעת להשפעות החברה על האדם (סילברמן,
 ,2005עמ'  ;211קופלנד ,1987 ,עמ'  .)20 ,14אולם אין בקרבה הרעיונית הזו כדי להעיד על
קשרי השפעה הדדיים כלשהם בין השניים .גישתו החינוכית של קורצ'אק החלה להתעצב כבר
בעשור האחרון של המאה ה ;19-כתיבת ספרו הפדגוגי החשוב של קורצ'אק ,כיצד לאהוב ילדים,
הושלמה בשנת  1919לאחר שנים שבהן פעל קורצ'אק כקצין רפואה במערכות מלחמת העולם
הראשונה .ספרו החשוב של דיואי ,Democracy and Education ,התפרסם רק ב ;1916-קשה
להניח שספר זה הגיע מיד – אם בכלל הגיע – לידיו של קורצ'אק אשר היה בחזית במזרח
3
אירופה 2.יתר על כן ,עיקר חשוב בכתיבתו של דיואי היה העיסוק במורה ובתהליכי ההוראה,
ולעומת זאת תחומים אלה נעדרו לגמרי מפרקטיקת חייו של קורצ'אק או מכתיבתו.
אותו החיפוש אחר מקורות השראה מביא את קופלנד להצביע במקום אחר על קיומו של
דמיון בין רעיונות של קורצ'אק לבין טאואיזם ( ,1987עמ'  .)11סילברמן מציע את האפשרות
שקורצ'אק השתייך לחוגים תאוסופיים בוורשה ,ומהם שאב כמה מרעיונותיו (Silverman,
 .)2007, p. 299טענות אלו אינן זוכות לאישוש ראוי – בכתבי קורצ'אק אין אזכור ברור שלהן
כמקור השפעה רוחנית ,ואין הסמכת רעיונות ִמשל קורצ'אק לעולם הרוח של המזרח.
בקריאתו לא להיכנע לוויתור על היסוד הפילוסופי המארגן בהגותו של קורצ'אק מייחס
סילברמן את הסתרתו של יסוד זה להתמקדות של קורצ'אק בפרקסיס ובאופי האקזיסטנציאלי–
דיאלוגי של הגותו (סילברמן ,2005 ,עמ'  .)211סילברמן אינו טורח להסביר את שני שמות התואר
 2ספרו הבא של דיואי ,Human Nature and Conduct ,התפרסם רק ב .1922-ספרים חשובים נוספים
שלו התפרסמו בהמשך ,כמו למשל (; Experience and Nature (1925) ; A Common Faith (1934
(. Freedom and Culture (1939
 3עד לימיו האחרונים היה דיואי פעיל מרכזי בארגון המורים האמריקני.
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הללו אשר הוא מייחס להגותו של קורצ'אק ,הגות שהתעצבה בסוף העשור האחרון של המאה
ה 19-ובראשית המאה ה ,20-כלומר עוד בטרם התפתחותה של המסורת האקזיסטנציאליסטית
האירופית בין שתי מלחמות העולם או ניסוחה של הפילוסופיה הדיאלוגית של בובר ,רוזנצווייג,
אבנר ( )Ebnerואחרים באותה העת .כפי שאראה בהמשך ,הגותו של קורצ'אק אינה תואמת את
תפיסות היסוד של שני הזרמים הרוחניים האלה.
גם פרליס ( )1986 ;1982בהקדמותיו החשובות לכתבי קורצ'אק מקשר בין תפיסתו החינוכית
של בובר ב"על המעשה החינוכי" (בובר ,1980 ,עמ'  )261-237לבין זו של קורצ'אק ( ,1976עמ'
 ,)32וטוען כי שניהם מייחסים חשיבות למקום אשר החניך מצוי בו במעשה החינוכי .אולם דמיון
זה הוא חלקי בלבד ומטעה ,באשר איננו מוצאים אצל קורצ'אק את ההיבט הרוחני הדיאלוגי
שבונה את שני בני השיח בתפיסת ה'אני-אתה' של בובר (בובר ,1980 ,עמ' .)103-3
אחרים מנסים לתת הקשר הגותי להתפתחות מחשבתו של קורצ'אק באמצעות ראייתה
כחלק מתחייתה של התודעה הלאומית הפולנית ,כמו גם מהלכי רוח סוציאליסטיים אשר רווחו
בעשורים האחרונים של המאה ה 19-וביטאו את מאמצי העם הפולני להשתחרר מהרודנות
הצארית (נברלי .)1979 ,זה המקום לציין שבכותבו בגטו את תולדות חייו ,כחלק מבקשתו
לקבל עליו את ניהולו של בית יתומים נוסף ,מונה קורצ'אק את מוריו בתחומי הרפואה ואת
מחנכיו בעבודה הציבורית ,שרובם היו פולנים (קורצ'אק1974 ,א ,עמ'  ;)191-188מבין הסופרים
שהשפיעו עליו הוא מזכיר רק את צ'כוב“ ,המאבחן והקליניקאי החברתי הגאוני" (שם ,שם).
קורצ'אק הוא אפוא איש המדיניות הציבורית והמעשה החברתי ,לא איש מדעי ההוראה .גם
אם נקבל את ההקשר ההיסטורי ונסכים כי קורצ'אק היה חלק מציבור של אינטלקטואלים
הומניסטים שחיפשו שחרור לאומי ותיקון חברתי ,אין בכך כדי להסביר את רעיונותיו העיקריים.
ספרות העיון חיפשה אחר התשתית הפילוסופית להגותו של קורצ'אק אך לא הניבה יבול
מחקרי חד-משמעי .בדרך כלל אנו מוצאים בספרות זו רישום של עיקרי רעיונותיו ,כפי שהם “על
פני השטח" – כאמירתם וכתיבתם על ידי קורצ'אק ,כאן ושם .בתארו את קורצ'אק כ"אידיאליסט
מציאותי" – אידאליסט המזהיר כל העת כי יש לגלות פיקחון בראיית המציאות – מציג קופלנד
את מגוון רעיונותיו של קורצ'אק באופן מקרי ומזדמן ורואה בכך ביטוי לדרך המתודית שהוא
[קופלנד] נוהג בכתיבתו של קורצ'אק :הסתפקות בהעמדה אקלקטית של רעיונות קורצ'אק זה
ליד זה וציון נקודות דמיון ביניהם לבין הגות הומניסטית אחרת (קופלנד ,1987 ,עמ' [ 20הערה
מתודית]) .גישה זו נקטו רבים אחרים שעסקו בתיאור הגותו החינוכית של קורצ'אק :יצירת
פאזל של רעיונות נאצלים ,רעיונות שכל אחד מהם מעורר השראה ,אולם לא ברור מה מחזיק
אותם זה ליד זה פרט לרצון נאצל של מחנך (כהן ;1988 ,רגב.)1996 ,
בעיונים הללו גופי הרעיונות של קורצ'אק מהווים את תחילתו של העיסוק באיש ובמורשתו.
רעיונותיו מובאים כנקודות התחלה אקסיומטיות לעיון בדרכו החינוכית .במאמר הנוכחי אני
מבקש ללכת אל מאחורי הרעיונות הללו ולבחון מהיכן עלו ובאו .למרות המגבלות החמורות

 רנש השמ | 15

אשר הצבעתי עליהן ,אנסה להראות – בזהירות אינטלקטואלית ועד כמה שהדבר אפשרי
בנסיבות שתוארו לעיל – שלפדגוגיה ההומניסטית של קורצ'אק יש תשתית פילוסופית ,וזאת
אף שהגותו אינה מנוסחת בשיטתיות ומסתייגת במפורש מדוקטרינות פדגוגיות ומשיטתיות
סגורה ביחס למעשה החינוכיַ .אראה שרכיבי יסוד של הגותו נקשרים זה לזה ויוצרים תמונה
רחבה יותר ומובנת יותר באמצעות רעיונות אשר קורצ'אק נטל לא מהמסורת היהודית ,לא
מהיכלי התרבות הפולנית ולא מתפיסות הומניסטיות מודרניות שהתפתחו במערב במחצית
הראשונה של המאה ה ,20-אלא מרוחם של היוונים הקדמונים ובפרט מההגות הסטואית .הוא
עשה זאת בין אם במישרין מהגות קלסית ,הלניסטית ורומית ,שקרא בה; בין אם ,כך אפשר
לשער ,בתיווכה של הגות אירופית מאוחרת אשר קורצ'אק לא נקב בזהותה 4.אמנם התשתית
הפילוסופית שבכתביו של קורצ'אק נחבאת אל הכלים ,אולם כשהיא נהיית מובחנת מקבלים
חלק מכריע מרעיונותיו – כמו גם נהלים שקבע במוסדות החינוך שלו – הקשר ומובן.

הפרק האחרון
הפרק האחרון בחייו של קורצ'אק מוכר יותר לציבור הרחב שאינו נמנה עם חוקרי כתביו (לעתים
זהו הפרק היחידי המוכר לציבור) ,ולכן אתחיל בו את החיפוש אחר התשתית הפילוסופית
להגותו של קורצ'אק .ממנו אשאב – בזהירות ובספקנות הראויות אשר נובעות מסגנון התנסחותו
האפוריזמי של קורצ'אק – את הרעיון שקורצ'אק המחנך הוא סטואיקן בגישתו לחיים ,כמו גם
בגישתו לסופם של החיים.
נעמיד לנגד עינינו את התמונות האחרונות בסיפור חייו של קורצ'אק (פרליס ,1986 ,עמ'
 ;70-66רגב ,1996 ,עמ'  .)209-207בוקר ה 5-באוגוסט  ,1942ורשה 192 :ילדים וקומץ מלוויהם
המבוגרים צועדים בסדר ובדממה מקצהו האחד של הגטו אל כיכר הגירושים שבצד האחר .לפי
העדויות שבידינו ,קורצ'אק צועד בראש התהלוכה העצובה .הם הולכים אל המוות בדממה,
אולי בהשלמה ,בסדר מופתי ,הדגל הירוק עמם .התמונה נוראה ואינה ניתנת להבנה; כך למשל
כתב אחד העדים :אפילו “אבני הרחוב בכו למראה תהלוכה זו" (פרליס ,1982 ,עמ'  .)67אנו
הקוראים עומדים משתאים לנוכח הליכה זו אל המוות של קורצ'אק המטופל ב 192-ילדים ועוד
שבעה אנשי סגל .כיצד לא נטרפה דעתו? מלכודת המוות נסגרה .היעד ידוע .כיצד מכין את
עצמו אדם המטופל בנפשות רכות להתמודדות עם המוות הקרב?
עוד בימי הגטו היה סיפור הליכתם אל המוות של קורצ'אק ומחנכים נוספים יחד עם הילדים
לסיפור מופת של גבורה ,מסירות ומנהיגות של מחנך ,מעשה אנושי מעורר השתאות שקבע

 4ניתוח גלגוליה ההיסטוריים של ההגות הסטואית מראה שגם לאחר שקיעתה של האימפריה הרומית
הסטואיציזם המשיך להיות גורם רוחני פעיל במחשבת הרנסנס וההשכלה האירופית (שנר ,1989 ,עמ'
.)Feuer, 1964, pp. 52-57; Oestreich, 1982; Sandys, 1908 ;130-122
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נורמה מוסרית מוחלטת 5.היה מי שנתן למעשה זה את המינוח היהודי המסורתי ‘קידוש השם'
כדי לבטא את מה שיש בו מן המוחלט ,אולם מתן התואר ‘קידוש השם' יש בו יותר מהסתום
מאשר מן המובן .אף שאי-אפשר היה לצפות מקורצ'אק כי ינהג אחרת ,אנו תמהים עדיין ותוהים:
כיצד מכין אדם ,מחנך ואב את עצמו ואת זולתו לקראת הליכה במודע אל המוות?
צורת הליכתם של היתומים ומלוויהם מקצה אחד של הגטו אל קצהו האחר מעוררת את
השתאותנו לא פחות מעצם ההליכה אל המוות של המחנך יחד עם ילדיו .מהי המשמעות שנותן
קורצ'אק להליכה זו? הליכה דמומה ,מתוך השלמה והסכמה ,בראש הילדים אל המוות; הליכה
בסדר מופתי – יש אומרים שתוך כדי שירה – כשהדגל בראש ,והילדים לבושים היטב .קורצ'אק
לא השלה את עצמו בדבר יעד הגירוש .שותפתו לניהול בית היתומים ,סטפה וילצ'ינסקה,
הכינה הכול לקראת המועד המר .בית היתומים היה מוכן להודעת הגירוש; קורצ'אק רצה שכך
ילכו חניכיו אל מותם .למה?
אוגוסט  1942היה סוף הדרך ,דרך שנמשכה כ 21-חודשים בגטו הסגור והממתין בגסיסה
אטית להכחדתו .המוות היה נוכח בגטו מדי יום ,מונח ברחוב ,הילדים שיחקו לידו .הוא חדר
לבתים (1974א ,עמ'  ,)121-120 ,113-112וקורצ'אק הרופא פגש בו עוד יותר מאחרים .המוות
היה חוויה אינטימית לקורצ'אק ,והוא עוסק בו רבות בשיחו ובכתביו .אולם אף שדומה כי
מחשבת המוות העסיקה את קורצ'אק ,עולה עדיין השאלה בדבר פשר ההליכה השלווה אל
המוות .לא שאלה של שיפוט יש כאן ,אלא ניסיון להבין את משאבי הרוח אשר קורצ'אק שאב
מהם את ההשראה לדרך התמודדות זו.
יומנו של קורצ'אק מתקופת הגטו ,ובעיקר הדברים שכתב בשבועות האחרונים לחייו ,יש
בהם אולי הכוונה ראשונית למענה לשאלתנו .התשובה המוצעת כאן אינה יכולה להיות שלמה
וחותכת ,והיא אינה חסינה בפני ביקורת .בכל זאת נציג אותה כאפשרות סבירה ,בין השאר
כיוון שאין ביומן הגטו עדות למקור משמעותי אחר ובעל תוקף רב יותר ממנה .זוהי היפותזה
הנשענת על עובדה אחת המוזכרת ביומן :עדות על קריאה בספר פילוסופי שעניינו עולם הרוח
הרומי-הלניסטי .בהמשך המאמר תזכה היפותזה זו לחיזוק ממקורות רבים נוספים.
ימים ספורים לפני הגירוש ,ב 1-באוגוסט  ,1942כתב קורצ'אק ביומנו“ :האם קרא מארקוס
אורליוס את משלי שלמה? מה מרגיעה השפעת יומנו" (1974א ,עמ'  .)168מן הקביעה
שהשפעת היומן של מרקוס אורליוס מרגיעה למדים אנו שקורצ'אק קרא את היומן ,לפחות
באותה התקופה ,וליומן הייתה השפעה ניכרת עליו .יותר מפעם אחת קורצ'אק מביא ציטוטים
מספר זה ,וברור שהיה לו מקום אינטימי ומשמעותי בעולמו .בטקסט דנן מוזכר ספר נוסף,
משלי שלמה ,אשר קורצ'אק תוהה אם מרקוס אורליוס הושפע ממנו .אין זה ברור באיזה ספר
 5מחנכים אחרים בחרו אף הם בדרך של מסירות מוחלטת לחניכיהם ,כלומר למות יחד ִעמם .ראו למשל את
דברי עמנואל רינגלבלום ברשימתו מה 15-באוקטובר ( 1942פרליס ,1982 ,עמ'  .64הדברים לקוחים מתוך
יומני רינגלבלום  ,IIז .)23
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מדובר – ספר משלי ,ספר קהלת (דומה כי קיים דמיון בין כמה מגופי הרעיונות בו לבין ספרו-
יומנו של מרקוס אורליוס) או ספר אחר .אולם יהיה הספר הזה אשר יהיה ,קורצ'אק אינו מציין
אותו כמקור לאותה ההשפעה המרגיעה שהוא נהנה ממנה ומייחל לה .לפיכך סביר יותר לבחון
את מהות הקשר שבין קורצ'אק לבין הספרות הסטואית המיוצגת בספרו של מרקוס אורליוס.

מהי הסטואה?
לצורך הבהרת הקשר בין קורצ'אק לבין עולמות הרוח של הסטואה – האחרונה היא בעיקר
וקודם כול הלך רוח ובו פרשנויות שונות ,לא דרך אידאולוגית סלולה אחת – ראוי לברר תחילה
מהי הסטואה ומיהו מרקוס אורליוס ( ,)Marcus Aureliusהאיש שמקריאת יומנו קורצ'אק
שואב נחמה ברגעים הקשים ביותר של חייו.
מרקוס אורליוס ( 180–121לספירה) היה מהקיסרים ה"נאורים" של רומי – תקופת שלטונו
נמשכה משנת  161לספירה ועד למותו בשנת  180לספירה – ואחד מנושאיה ודובריה של
האסכולה הסטואית המאוחרת ,השלישית ,לאחר האסכולה ה"קדומה" והאסכולה ה"תיכונה"
(שנר ;1989 ,שפיגל.)Arnold, 1971; Hicks, 1962; Rist, 1969; Sandbach, 1975 ;1980 ,
מרקוס אורליוס הוא דמות מרתקת ,כזו שאיחדה בתוכה מדינאי אידאליסט ומצביא בעל כורחו
עם פילוסוף רגיש ומעמיק 12 .מתוך כ 19-שנות שלטונו עשה במלחמות עם אויבי הקיסרות
במזרח ובהתמודדות עם מגפת דבר שהכתה ברומי .ספרו-יומנו הרהורים (מרקוס אורליוס,
 ,)1981ספר שכתב מן הסתם בלילות של בדידות בשדות המערכה וברומא ,הוא ספר מופת
מוסרי וחלון הצצה נאמן אל משנת הסטואה המאוחרת וביטוייה בתקופה הרומית.
הסטואה היא אסכולה פילוסופית שראשיתה בלשכת העמודים (סטיו ,ומכאן שמה) באתונה
במאה השלישית לפני הספירה .היא צמחה בעולם הרוח היווני יחד עם האסכולות הפילוסופיות
הגדולות שהתחרו עמה על ההגמוניה בעולם זה ,האסכולה האפיקוראית ואסכולת הספקנות,
ובהמשך התפשטה ברחבי העולם ההלניסטי והרומי.
כתנועה רוחנית ופוליטית התקיימה הסטואה ברציפות במשך  500שנה והשפיעה רבות גם
על התפתחות תרבות המערב ועל המחשבה האירופית .הורתה היא תקופת הכיבושים העולמיים
של אלכסנדר מוקדון :האימפריה המוקדונית הרסה באחת את מבנה היסוד של העולם העתיק –
ערי מדינה קטנות הנותנות לאדם הבודד תחושה של שייכות ואוריינטציה .תהליכי הגלובליזציה
שיצר הכובש הגדול הביאו לכך שהיחיד נתלש מהשתייכותו הבלתי-אמצעית לחברה ולתרבות
מוגדרות ,והוא נאלץ למצוא את ההקשר של קיומו בחברה רבת-ממדים שגבולותיה מצויים
הרחק מעבר לאופקיו .האדם החל אז לחפש אחר איזון חדש בינו לבין העולם .את ההרמוניה
הקיומית החדשה סיפקה הסטואה; אסכולה זו הציעה תמונת עולם כוללת של עולם מסודר,
כזה אשר לכל דבר בו יש מקום הכרחי ובלתי-משתנהִּ .במקום שהאדם יגדיר את עצמו כ"אזרח
הפוליס" ,באפשרותו לומר כי הוא חלק מהטבע.
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מראשיתה היו בסטואה נטייה לקוסמופוליטיות ויחס ציני מסתייג – אותו ירשה מדיוגנס
הציניקן ( 412לפנה"ס– 323לפנה"ס) ,הפילוסוף אשר גר בחבית – אל תרבות העיר והמסורות
המדיניות הקיימות ( .)Arnold, 1971; Hicks, 1962; Rist, 1969; Sandbach, 1975כשנשאל
דיוגנס בן איזו עיר הוא ,השיב כי הוא “אזרח העולם"; בכך כפר בעליונותה המוסרית של אתונה,
קורינתוס או כל עיר-מדינה אחרת ,וביכולתה לכוון לחיים מוסריים .באסכולה הסטואית
לתודעת הסדר הקיים בטבע יש תפקיד מוסרי מובהק .גם באסכולות ההלניסטיות השכנות,
אלו של הספקנים והאפיקוריאנים ,היווה הטבע את העיקרון המדריך של המוסר האנושי ,אולם
הסטואה הייתה זו שפיתחה את העיקרון הזה לכלל הגות של מוסר נטורליסטי (Nussbaum,
 .)2009, pp. 497-499לפי הסטואה“ ,גורלו של האדם" הוא להשתלב בסדר הקוסמי ולמצוא
בתוכו את תיקונו ואת גאולתו.
קראטס ( 365לפנה"ס– 285לפנה"ס) ,החשוב בתלמידיו של דיוגנס ,ויתר על עושרו ועל
משפחתו ויצא – במקלו ובתרמילו – להטיף לאחוות האדם ולפשטות החיים .תלמידו זנון (333
לפנה"ס– 264לפנה"ס) ,מייסד האסכולה הסטואית ,הוא שיצר בהשראת מוריו חזון של עולם
אחד אשר שותפים בו כל בני האדם .מהכפיפות האוניברסלית לחוק כללי אחד הטבוע ביקום
נגזרת סולידריות כלל-אנושית ,כמו גם השלמה עם הגורל האנושי – והמוות בכלל זה – הנובע
מהיות האדם חלק מסדרי הטבע .לקורצ'אק ,מי שכיהודי היה קורבן לדעות הקדומות ולאפליה
הכרוכות בכל החלוקות הפוליטיות הקיימות ,הרעיון האוניברסלי הבטיח מציאות אנושית
אחרת של שוויון ואחוות אדם.
רעיון יסוד של הסטואה ,רעיון אשר זנון ניסח בהשראתו של דיוגנס ,הוא שאין כל טעם
להיאבק בסדר הקיים בטבע ,ועל האדם להשתלב בתוכו .המאמץ הנדרש מהאדם הרציונלי
הוא כפול :ללמוד את הסדר הקיים בטבע ולהשתלב בו מתוך השלמה עמו .המחשבה הסטואית
הזו התגלגלה ללבו של עולם התרבות הרומי והשפיעה רבות על האריסטוקרטיה הרומית,
כיוון שהקוסמופוליטיות הסטואית התאימה להפליא לצורכי האימפריה הרומית הרב-לאומית.
הסנטור סנקה ( 3לפנה"ס– 65לספירה) ,ממדינאיה הבולטים של האימפריה הרומית וראשון
הפילוסופים הסטואיים הרומיים (שפיגל ,)1973 ,מביא את רעיון ההשתלבות ההכרחית
במציאות בצורה בהירה וחדה מבחינה פילוסופית“ :גזירה מושלת בנו ,ומן השעה הראשונה
בהיוולד איש נחתכה קצבה לשנותיו ...מפני זה צריכים לסבול הכל באומץ לב( "...סנקה,
תשכ"ב ,עמ'  .)53במקום אחר מוסיף סנקה“ :עלינו להזדיין בשוויון נפש ולשאת בחליפות
החיים האנושיים בלי תלונה( "...סנקה ,1940 ,עמ'  .)147לחיות על פי סדרי הטבע ולהשתלב
בזרימת המציאות הכוללת על כל מאורעותיה הקשים – זהו ציווי מוסרי ,מהחשובים שבאתיקה
הסטואית .ה"אפתיה"‘ ,השלווה הסטואית' ,היא פועל יוצא של ההבנה כי האדם אינו חורג
מסדרו של עולם; את סדרי הטבע יש ללמוד ,אולם יותר מכול יש להשלים עמם .אין שום טעם
להיאבק בכורח המציאות ,ויש להתכונן לו באומץ.
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דוק בדבר שבד בבד עם הרעיון של שלוות הנפש ,הלוא היא ה'אפתיה' (ביוונית )απάθεια
אשר נגזרת מההכרה בהכרח המציאות ,יש לסטואה גם ממד מוסרי מובהק המתבטא בתביעה
למעורבות חברתית ולא להתבודדות ולפרישות נזירית .זהו הפרדוקס הסטואי הפנימי שמתגלם
בדמותם של הסטואיקנים ,מי שהיו אנשי הגות ובד בבד גם אנשי ציבור פעילים .בסטואה יש
מראשית התהוותה פאתוס מוסרי הקורא לאדם להיאבק על דמותה המוסרית של החברה.
ההגות הסטואית ,ככל הגות אימננטית אחרת ,התקשתה ליישב באופן רציונלי את הניגוד אשר
קיים בין האפתיה – העיקרון של קבלת כורח המציאות – לבין הקריאה למעורבות ולמחויבות
( ,)pietasקריאה שיש בה ניסיון לשנות את המציאות (.)Nussbaum, 2009, pp. 499-501
סנקה מגלם היטב את הפרדוקס הזה בהיותו פילוסוף המכיר בהכרח שבטבע ומלמד את הצורך
להשלים עם ההכרח הזה ,אבל בד בבד הוא עצמו אינו אישיות פסיבית כלל ועיקר; להפך ,הוא
דמות חשובה בציבוריות הרומית.
מרקוס אורליוס ,החוליה השלישית בהגות הסטואית הרומית (אחרי הסנטור סנקה והעבד
המשוחרר אפיקטטוס) ,מגלם אף הוא בהגותו ובחייו בפועל את הפרדוקס הסטואי .ספרו-
יומנו של מרקוס אורליוס הרהורים ( ,)1981ספר שעיקרו שאלות אתיות הנגזרות מהתשתית
המטפיזית הזו ,זכה לפרסום והשפיע על תרבות המערב .בספרו מציע מרקוס אורליוס לבחור
בדרך של חיים רציונליים התואמים את הגיונו הפנימי של הטבע ,הלוגוס .על האדם החכם
לשלוט ברגשותיו ולדבוק באמת שבנפשו .עליו למלא באהבה את החובה – מעצם מעמדו
ותפקידו ,ובדומה לסנקה ,היה אורליוס דמות ציבורית פעילה שנשאה בעול של אחריות
ציבורית כבדה – ולקבל באפתיה (בשלווה סטואית) את אשר צופנת לו שלשלת המקרים .עליו
לשמור על טוהר נפשו .את המוות יש לקבל בלי התנגדות ופחד ,כי אם ברוח טובה .ייתכן
שמכאן נובעת השפעתו התרפויטית של היומן על קורצ'אק בשעתו הקשה.

ההכנה למוות
הסטואה מתגייסת להשיב לאדם את שלוות נפשו לנוכח תודעת המוות הבלתי-נמנע .המוות
הוא חלק מהחיים .אין בן תמותה יכול להימנע מהמוות ,ולכן אין טעם לפחד ממנו – יש לקבלו
כמו את כל שאר רכיבי הקיום .המוות אינו סוף הקיום ,אלא מעבר מצורת קיום אחת לצורת
קיום אחרת .תפיסת המוות הסטואית באה לידי ביטוי גם במחשבתו של קורצ'אק.
ההכנה למוות הבלתי-נמנע היא רעיון יסוד של הסטואה ,רעיון שראשיתו עוד ב"פיידון" של
אפלטון .המוות הוא האימה הגדולה אשר כל בני התמותה מתמודדים עמה .הסטואה מתגייסת
להשיב לאדם את שלוות נפשו לנוכח הוודאות הזו שהקץ יגיע .וכך מרקוס אורליוס ()1981
כותב ביומנו“ :מדעתך שעלול אתה לצאת מן העולם בכל שעה ,הווי מקפיד שכל מעשיך ,דבריך
ומחשבותיך ייקבעו לפי אפשרות זו .אין כל טעם לפחוד מפני היציאה מעולם האנשים" (עמ' .)42
לכך הוא ממשיך ומוסיף:
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והמוות מהו? אם אדם בוחנו בראייה ישרה כמות שהוא לעצמו ,באופן שכלי הוא
קולף ומסיר את כל ציורי הדמיון האיומים ,שדבקו במושג זה של המוות – אדם זה
יכיר שהמוות אינו בלתי אם פעולה של הטבע.

(אורליוס ,1981 ,עמ' )43

דבריו של קורצ'אק על אודות מהות המוות כתחנה בזרם האלמוות היו דומים:
הנשמה כמהה בכלוב הצר של הגוף .הבריות חשים את המוות ודנים בו מנקודת
הראות של הקץ ,ואילו הוא אינו אלא המשכם של החיים ,חיים אחרים [ ]...אם אינך
מאמין בהשארת הנפש ,הלא תיאלץ להודות ,כי גופך חיה יחיה כעשב הירוק ,כענן.
הלא אתה מים ואפר.

(קורצ'אק1974 ,א ,עמ' )90

במילותיו של קורצ'אק אפשר לשמוע הד לרעיונות יסוד במחשבה היוונית הקלסית :הנשמה
מצויה בכלוב צר ,והיא שואפת להשתחרר ממנו .קורצ'אק משתמש בדימוי קלסי המצוי בהגותו
של אפלטון ,ובייחוד בדיאלוג "פיידון" :סוקרטס הנידון למוות מסביר שם כי אינו מפחד מהמוות
אשר נגזר עליו ,והוא מקבל אותו בהשלמה .חיי הגוף הם בבחינת בית כלא אשר הנשמה כלואה
בתוכו ,ואילו מות הגוף הוא השחרור המיוחל (אפלטון ,1979 ,עמ' .)44-42
בהמשך הדיאלוג האפלטוני ,רגע לפני שתיית כוס הרעל ,מופיע גרעין של רעיון סטואי
מאוחר יותר ,המהדהד גם בהשקפת עולמו של קורצ'אק“ :נסה לשאת בקלות את ההכרחי",
אומר לסוקרטס שליח בית הדין אשר גזר עליו מוות .סוקרטס משיב לו“ :ואני אעשה כדבריך"
(שם ,עמ'  .)88כשאדם מזהה את ההכרחי ,עליו לקבלו בשלוות נפש ,ב'אפתיה'.
הרעיונות המצויים כבר בדברי סוקרטס ב"פיידון" ,דברים על אודות גלגולם של החיים
אל המתים וחוזר חלילה ,פותחו במחשבה הסטואית (עשרות שנים אחר כך) לתפיסה של
השתנות אינסופית אשר חיי האדם הם חלק בלתי-נפרד ממנה .החיים והמוות הם חלקים בלתי-
נפרדים מרצף ההתרחשות האינסופית שבטבע .המוות הוא חלק מהחיים ,מאורע שיש לקבלו
בהשלמה .קורצ'אק מבטא רעיון דומה בטקסט שלעיל בהסבירו שהמוות אינו הסוף“ :גופך
יחיה כעשב הירוק" .בכך הוא מבטא את הרעיון של היות המוות רק תחנת מעבר ,חלק מסדרי
הטבע הנצחיים .במקום אחר הוא כותב כך:
בתמימותנו אנו יראים את המוות ,מבלי לדעת כי החיים הם תהלוכת רגעים מתים
ונולדים .שנה – רק ניסיון של הבנת הנצח לשימוש יום-יום .אורך הרגע כאורך חיוך
או אנחה .האם מתאווה לגדל את הילד .לא תזכה :בכל פעם אשה אחרת נפרדת
ומברכת אדם חדש.
(קורצ'אק ,1976 ,עמ' )239

בהצביענו על הקשריה ההלניסטיים של מחשבתו של קורצ'אק אנו יכולים לזהות בסיום הפסקה
שלעיל פרפרזה על דבריו של ההוגה הפרה-סוקרטי הרקליטוס מאפסוס ( 540לפנה"ס–480
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לפנה"ס) על אודות ההשתנות המתמדת והאינסופית שבמציאות“ :אין אתה נכנס לאותו נהר
פעמיים" (פרגמנט  91המובא אצל שקולניקוב ,1981 ,עמ'  6.)80הד לאותו הרעיון ההרקליטי
נמצא גם במקום אחר בכתבי קורצ'אק ,בחיבור “כללי חיים":
[ ]...או שאני עומד ליד נהר ,ואני יודע שהוא נהר .אלא שבנהר הזה מהלכים כל
פעם מימות אחרים; ואין לך אפילו רגע אחד שהמים ,יהיו בו אותם מים עצמם ,תדיר
תדיר מתחלפות והולכות הטיפות ,כל הטיפות כולן של הנהר הזה עצמו.
(קורצ'אק ,1976 ,עמ' )300

סוקרטס לא ברח מפני מותו ולא נאבק כנגד הגזירה .גם קורצ'אק ,בנסיבות שונות אך ברוח
דומה ,מקבל עליו את הדין ואינו מנסה להתחמק מהצפוי לו בגטו .בדבריו של קורצ'אק יש
ִקרבה רעיונית מובהקת למחשבת הסטואה ,ואפילו קרבה בין דרך ניסוח הדברים לבין מילותיו
של מרקוס אורליוס בספרו הרהורים .בשני המקומות המוות אינו ֶהעדר מוחלט; האדם הוא
חלק מן המוחלטות של הטבע ,והוא ממשיך להתקיים בתוכו גם לאחר מותו.
בחיבורו “בית הספר של החיים" מציג קורצ'אק מונולוג של מנהל בית ספר קשיש הפורש
מתפקידו .המנהל – ייתכן שהלה מייצג את דמותו של קורצ'אק – אינו מבקש להאריך את חייו ,כי
הוא איננו מפחד מהמוות .להשקפתו ,הפחד מן המוות נובע מעבדות רוחנית (קורצ'אק,2003 ,
עמ'  .)207-206כמו בסטואה ,ההבנה שהחיים הם חלק ממשהו אינסופי היא הבנה משחררת.
היא משחררת בעיקר מהפחד הגדול מכול ,הפחד מהמוות .הדובר מסרב להישפט בפני האל
התאיסטי ,ובמקום זאת הוא מודה לטבע שהעניק לו חיים:
[ ]...אך אם רק החומר והאנרגיה אינם מתכלים ,תהליכים מרתקים ימשיכו להתחולל
מחוץ לגבולות תודעתי ,ואני מודה למדהים ,היפה וההדור מכל ,אני מודה לך טבע,
שהענקת לי את המתת המופלא ביותר – חיי אדם ]...[ .הא ,חיים טהורים ובהירים
ומלאי עוצמה ,אמנם כן ,אתם זורמים .ואתה ,טבע שליו ושופע חסד ,תבורך על
היקרה שבמתנות :תודעה – חיים.

(קורצ'אק ,2003 ,עמ' )207

בני אדם פוחדים מהמוות ,מפני שאינם יודעים להעריך נכונה את החיים ולהבין שערכם נובע
מזמניותם (שם ,עמ'  .)208הנה החיים – “שתה מהם לרוויה" (שם ,עמ'  .)209החיים מוצגים
בטקסט כמתת הטבע .משמעות החיים האנושיים ,הסופיים ,נמצאת בהבנה שהם חלק מהטבע
הזורם – “הכול זורם" (‘פנטה ריי' )Panta Rhei ,ההרקליטי – ואחרי חיי האדם יש חיים אחרים,
כוללים ,אינסופיים.
 6אצל יוחנן גלוקר ( ,1982עמ'  )34הציטוט מהרקליטוס מתורגם מעט אחרת“ :אי אפשר להכנס לאותו נהר
פעמיים" .התרגום לעברית הוא מפרגמנט  91בספרו של דילס ( ,)Diels, 1957ספר המהווה מקור מוסכם
למחקר בנושא זה.
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הדיון במוות מלווה את מחשבתו של קורצ'אק לכל אורכה .המוות מעסיק אותו .ביומנו הוא
מספר שרעיון ‘המוות המשחרר' ליווה אותו מאז נערותו ,עת גלגל במחשבתו את רעיון ההתאבדות:
“בהיותי בן שבע-עשרה התחלתי לכתוב סיפור התאבדות .הגיבור החל שונא את החיים מפחד
הטירוף" (1974א ,עמ'  .)151במקום אחר הוא מעיד שהציע לאחותו התאבדות משותפת ,כי
חשש ששניהם נושאים את אותו המטען הגנטי של הטירוף אשר ירשו בוודאי מאביהם חולה
הרוח (שם ,עמ'  .)149לדבריו ,ההתאבדות ליוותה אותו בחייו כאפשרות שהוא הכין את עצמו
לקראתה“ :שנים על שנים שמרתי כספית דוכלורית וגלולות מורפיום בירכתי המגירה [ ]...אין
לך התרחשות (הרפתקה) מאוסה יותר מהתאבדות שנכשלה .תכנית כזאת חייבת להבשיל עד
תום ,כדי שההוצאה לפועל תבטיח לחלוטין את ההצלחה" (שם ,עמ'  .)103הוא מוסיף שאף פעם
הרעיון לא ירד מעל הפרק ,אלא רק שב ונדחה כי היה עליו להשלים את התכנית המעשית לפני
שייטול את חייו בידיו .להבלטת הקשר לסטואה יצוין כי ההתאבדות הייתה אף היא אקט פוליטי
המזוהה עם הסטואה בשלבה השלישי ,הרומי :סנקה סיים את חייו בהתאבדות.
‘המוות המשחרר' מופיע ביומנו של קורצ'אק גם בהקשר של מציאות החיים בגטו ,והוא
מקדיש פרק שלם ביומן לעיסוק במחשבה על אודות המתת החסד ,האותנזיה (1974א ,עמ'
 .)150-147הנושא עולה ביומן בהקשר של התמודדות עם מותם הקרב של תושבי הגטו ,ונתפס
כדרך אפשרית לשחרור מאימת המוות ומהסבל הכרוך בו בהכרח .קורצ'אק גם מעיד באותו
הפרק ביומנו שזה מכבר העסיק אותו כרופא רעיון המתת החסד ,והוא רואה בו אפשרות
הומניסטית לסיים את סבלם של חולים חשוכי מרפא ושל זקנים .גם בנושא זה קורצ'אק יכול
למצוא נקודת אחיזה בעולמה של הסטואה הרומית; ‘המוות המשחרר' לא היה שם רעיון
פילוסופי בלבד ,ושימת קץ עצמית לחיים הייתה חלק מהפרקטיקה של האליטה הפוליטית
הסטואית 7.ראוי להדגיש כי כאשר מחשבת המוות עוברת אצלו מעיון פילוסופי הומניסטי
של רופא המתמודד עם מקרים של חולים חשוכי מרפא אל מציאות חייהם של הילדים בגטו,
קורצ'אק ממהר לבטל אותה כ"בריחה" וכמעשה רצח .הוא פוסל את ההרהור החולף בראשו
בדבר הרדמת הילדים והזקנים למוות כדי שלא יישאו בעול הנורא ,אולם המוות היזום נותר
במחשבה – גם כאשר המעשה יורד מעל הפרק כאפשרות לביצוע מיָ די – כאפשרות משחררת
בבוא העת.
ההתמודדות עם ודאות המוות מלווה את קורצ'אק עד לימי הגטו האחרונים .לפי עדותו
של קורצ'אק ,העלאת המחזה “הדואר" היא חלק ממסכת ההתמודדות עם המוות הקרב וניסיון

לאזכוּ ר העובדה ההיסטורית שהסנטור הסטואי סנקה נטל את חייו במו ידיו ,אפשר להוסיף כי לא
 7מעבר ִ
מקרה הוא שבתיאורו של יוספוס פלביוס את סופם של קנאי מצדה ,אויבי פטרוניו של פלביוס ברומא,
מסורטטים הקנאים כסטואיקנים ששלחו יד בנפשם .פלביוס שם בפי אלעזר בן יאיר ,מנהיגם של קנאי
מצדה ,נאום סטואי קלסי הלקוח בחלקו מהטקסט על אודות המוות המשחרר ב"פיידון" של אפלטון.
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ללמד את הילדים לקבל את פניו בשלווה .המחזה עוסק ברגעיו האחרונים של ילד החולה
במחלה סופנית; בסופו של דבר הוא מגיע אל שעת מותו וחיוך על שפתיו .האנה אולצ'קובה
העידה שבתשובה לשאלה “למה הוא עושה את ההצגה" ,ענה קורצ'אק “כי רצונו שילמדו ילדיו
לקבל בשלווה את פני מלאך המוות" (קורצ'אק1974 ,א ,עמ'  .)57-56ביומנו דן קורצ'אק במחזה,
בכוחה של האשליה שהוא יוצר ,כאילו מדובר בימים רגילים (שם ,עמ' .)155

האינסוף
לאחר זיהוי חותמה של הסטואה בכתיבתו האישית של קורצ'אק ,עיון בשאר רכיבי הביוגרפיה
של קורצ'אק וברעיונות המרכזיים בהגותו הפדגוגית מאפשר לזהות בנקל קשרים משמעותיים
נוספים לעולם הרוח היווני בכלל ולמשנת הסטואה בפרט .ידועה קביעתו הערכית של קורצ'אק
שהילד אדם הוא ,רק בשלב אחר של החיים; שנות הילדות ראויות לאותו הכבוד אשר ראויות
לו שנות הבגרות .מהו ההקשר הפילוסופי של אמירה זו? חוקרי קורצ'אק ראו בקביעה הערכית
הזו שלו נקודת התחלה בתיאור גישתו אל הילד .ניסיון לגלות את יסודותיה של קביעה ערכית
זו מעלה את השאלה :על מה נסמכת אמירתו של קורצ'אק?
בספרו החשוב מ ,1919-כיצד לאהוב ילדים ,פיתח קורצ'אק את תפיסתו החינוכית במלוא
היקפה .בספר זה קורצ'אק פותח לנו צוהר אל תפיסת עולמו ,והוא עושה זאת דווקא באותו
החלק בספר שהוא דן בו בניסיון אשר לו אישית לא היה מגע ישיר עמו – הילד במשפחה
(לקורצ'אק לא היו ילדים משלו) .בהיותו רופא ילדים מגיעות אליו אימהות צעירות ושואלות
אותו שאלות קיומיות בדבר ילדן .אפשר להבחין שהמענים של קורצ'אק לשאלות ההורים
הנבוכים משובצים בתוך השקפת עולם מסוימת:
“ילדי שלי".
לא ,אפילו בחודשי ההיריון או בשעות הלידה אין הילד שלך.
....
ואילו את רק אספת את הכל ,אשר כבר היה.
האדמה תלויה בחלל האינסוף.
החבר הקרוב – השמש – חמישים מיליון מילין.
קוטרה של אדמתנו הקטנה אינו עולה על שלושת אלפי מילין של אש ,וקליפה דקה
שהצנה ,כדי עשרה מילין עובייה.
על גבי הקליפה הדקה הממולאת אש ,בין האוקיינוסים ,הוטל חופן של יבשה.
ביבשה ,בין עצים ,שיחים ,חרקים ,עופות ,חיות – רוחשים אנשים כנמלים.
בין המיליונים של בני אדם ילדת עוד אחד – מה? קלומית של קש ,גרגר אבק – לא
כלום.
....
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אולם לא כלום זה אח הוא מלידה ומבטן לגלי הים ,לרוח הסועה ,לברק ,לשמש,
לשביל החלב .גרגר אבק זה הוא אחי השיבולת ,העשב ,האלון ,הדקל ,האפרוח ,גור
האריות ,הסייח ,גור הכלבים.
יש בו משהו המרגיש ,הבוחן-סובל ,מתאווה ,שמח ,אוהב ,בוטח ,שונא-מאמין ,מטיל
ספק ,מקרב ודוחה.
גרגר אבק זה מקיף במחשבתו הכל :כוכבים ואוקיאנוסים ,הרים ותהומות .ומהו
תוכה של הנשמה ,אם לא תבל כולה ,אולם ללא ממדים? והוא הניגוד שבישות
האדם אשר נברא מן העפר ,ואלוהים שוכן בו.
אומרת את“ :ילדי שלי".
לא ,משותף הוא הילד לאב ולאם ,לאבותיהם ולאבות אבותיהם...
(קורצ'אק1974 ,ב ,עמ' )156-155

הילד הוא אפוא לא מונאדה מבודדת ,אלא חלק בלתי-נפרד מהאינסוף .הוא אינו רק של הוריו,
אלא חלק ממציאות רחבה ומשלשלת הדורות .האם והילד הם חלק מהחוק הכללי הנצחי.
האינסוף הוא הטבע בכללותו בהיבט של המרחב הפיזי ,והוא האינסוף של כל הדורות בהיבט
8
של מרחבי הזמן .הילד (והאדם) הוא תמיד חלק ממכלול אינסופי ,וכך יש להבינו.
ביטוי לרעיון של היות הילד חלק מהאינסוף נמצא בחיבור מוקדם יותר של קורצ'אק“ ,בובו"
(תינוק ,בפולנית) ,משנת  .1911העיון ב"בובו" הוא במהותו של הילד ובהיותו חד-פעמי ,ייחודי.
קורצ'אק מטעים שתינוק אשר זה עתה נולד הוא כבר “זקן" .התהוותו החלה לא עם לידתו ,אלא
ומקדמת היווצרות דורות המין האנושי“ :כבר בהבזק הבראשית בובו
מקדמת היווצרות העולם ִ
ִ
הוא פלא גדול" (קורצ'אק ,1999 ,עמ'  .)69כמו בחיבורו כיצד לאהוב ילדים ,חיבור אשר הושלם
שמונה שנים אחר כך ,קורצ'אק מטעים את היותו של הילד בעל הקשר רב-דורי – הגנטיקה של
כל הדורות מהדהדת בתוכו.
אומרים שבובו עדיין איננו; הוא רק עומד לבוא .בובו אינו רשום בשום מקום;  ...איש
לא ראה אותו ,גם לא אמו; רק ממתינים לבואו ,אבל הוא כבר היה מזמן ,הוא קיים.
לבו החל בעבודה שלא תסתיים לעולם ,עבודה שבובו ימסור לבניו ,לנכדיו ולניניו,
בדיוק כמו שקיבל אותה מלבם של סבו ואבי סבו.
[ ]...בובו איננו קיים מספר חודשים על תנאי .הוא היה קיים ,מפוזר ,תלוי במיליארדי
גרגרים של אבק על פני הקיום הרחב כבר אז כשנשמעה הצעקה “לעלות על
הבסטיליה!"

 8מרק סילברמן ( )Silverman, 2007מביא הרבה מקורות המבטאים ,לטענתו ,את הדתיות הפנימית,
החבויה ,של קורצ'אק .בכל המקורות שהוא מביא להוכחת טענתו אפשר לראות דוגמאות לרעיון האינסוף
המתואר במאמר זה.
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[ ]...הוא היה קיים כבר קודם וקודם לכן ,כשעדיין היה עליו להמתין עשרת אלפים
שנה להיוולדו .בובו היה קיים בתוך שריריו של הדוב בצפון הרחוק ובעליו של
הדקל ירוק-העד בארצות הדרום הלוהטות.
הה ,איזה מסע עבר בובו עד אשר פעם לבו בפעם הראשונה.
(קורצ'אק ,1999 ,עמ' )70-69

סילברמן מחפש אחר הדתיות החבויה אצל קורצ'אק ורואה בשיח על האינסוף ,שיח שבובו
הוא חלק ממנו ,מעין מטפורה לחיי האדם בכלל ( .)Silverman, 2007, p. 296אולם אפשר
לראות בטקסט הזה את הרעיון שבוטא בחיבור מ :1919-הילד אינו רק של הוריו ,אלא הוא
חלק ממציאות אינסופית (אינסוף במרחב ובזמן) .כל פרט במציאות הקיימת בהווה הוא חלק
אינטגרלי משרשרת ההוויה הגדולה אשר כוללת את כל היֵ ש ואת כל הזמנים.
השקפת עולמו של קורצ'אק שונה במהותה מתפיסות הומניסטיות מודרניות של
אינדיבידואליזם ,או לחלופין של אקזיסטנציאליזם .היא תואמת את התפיסה הסטואית
האימננטית הקלסית ,תפיסה שהתגלגלה אחר כך גם לפנתאיזם של שפינוזה (שנר)1989 ,
ולרעיונותיהם של שורת הוגים מודרניים שהמשיכו את המסורת האימננטית הזו – הגל ,מרקס,
פרויד ואחרים (יובל :)1988 ,האינסוף הוא אשר מקנה את המשמעות ואת ההכוונה לחיי האדם.
אין מדובר כאן בהתייחסות רומנטית אל המציאות הטבעית ובקריאה לשיבה אל הטבע ,כפי
שאנו מוצאים במחשבתם של כמה הוגים בעת החדשה דוגמת ז'אן-ז'אק רוסו; יחסו של קורצ'אק
אל המציאות היה רחוק מרומנטיות ומהתרפקות על עבר טרום-מודרני .הכוונה היא לראיית
מכלול ההוויה כולו – כל דבר שישנו ,שהיה ושיהיה .מושג האינסוף אצל קורצ'אק קרוב למושג
ה'טבע' אצל שפינוזה :עצם אחד שהוא כלל המציאות .האדם אינו יכול “לחזור אל הטבע" ,כי
כל העת הוא חלק ממנו .בשל היותו חלק מהותי מהטבע על האדם לגזור מהטבע את הרגולציה
והיה חכם".
לחייו ,בבחינת “לך אל הטבע ,ראה דרכיו ֱ
אצל מרקוס אורליוס ,כמו אצל קודמיו להגות הסטואית ,נמצא הרעיון שהאינסוף כולל
בתוכו את כל פרטי המציאות ומכתיב את כיוונם .בין השאר הוא קובע כי “יחד עם ההשגחה
פועל גם ההכרח והמועיל לטובת הכלל של היקום שאתה חלק ממנו" ( ,1981עמ'  .)40כמו כל
בני האדם “אתה" הנך חלק מהיקום; גורלו וטעם קיומו של האדם נגזרים מהקביעה המטפיזית
הגורפת הזו .הטבע הוא אינסופי; כל בני האדם הם חלק מהטבע .הטבע חדור בלוגוס ,ברוח
אלוהים ,ולכן האלוהים שוכן בכל בר דעת .מן הפרספקטיבה של האינסוף כל בני האדם –
ולמעשה ,כל היצורים – שווים בערכם.
במקומות רבים יש ביטוי להשקפתו של קורצ'אק בדבר מעגל החיים המתגלגל לאינסוף ובני
האדם הנישאים בתוכו .כל הנולד יינשא על ידי נחשול החיים – יבוא לעולם ,יהיה בו ולבסוף
ישוב אל הטבע (קורצ'אק ,1998 ,עמ'  .)358ביומן הגטו ,והוא בן  ,64מבטא קורצ'אק שוב את
תפיסתו בדבר אינסופיות הקיום .לא רק ראשיתו של אדם היא באינסוף ,אלא גם אחריתו:
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שכן בשעה של גמר החשבון איני בתא העצוב ביותר של בית-החולים העצוב
מכולם; אלא – פרפרים וחרגולים וגחליליות ,וקונצרט הצרצרים ,וסולן בתכלת
הרמה – העפרוני.
[ ]...אלי הטוב ,אשר בתבונה רבה תכנת ,שהפרחים יהיו נודפי ריחות והגחליליות
מאירות על הארץ ,ורשפי הכוכבים – בשמים .מה מרנינה היא הזקנה.
מה נעימה הדממה.
נעימה המנוחה.

(קורצ'אק1974 ,א ,עמ' )78-77

הזִ קנה מרנינה בהיות המוות שיבה אל חיק הטבע האינסופי .הקבלה הזו בשלווה של הזִ קנה
ושל אשר בא בהכרח בעקבותיה נדונה כבר לעיל.

שוויון ערך הילדות בראי האינסוף
מתפיסת האינסוף של קורצ'אק אנו יכולים לגזור גם את טענתו לשוויון ערך הילדות – רעיון
מרכזי בהגותו .מדוע הילדות שווה בערכה לבגרות? מדוע ילדים הם בני אדם ,כאלה אשר שווים
בערכם למבוגרים ורק גילם שונה? חוויית האינסוף היא שמכתיבה ראיית עולם מעין זו .עבור
האינסוף שווה ערכה של ניצת הפרח לערכו של הפרי הבשל.
הפרח הוא בשורת הפרי אשר יבוא ,האפרוח יהיה תרנגולת המטילה ביצים ,העגל
ייתן חלב ,ובינתיים שקידה ,הוצאה ודאגה :האם יגדל ולא יכזיב?
הצעיר מפר את המנוחה; צריך לחכות ימים רבים; אולי יהיה משענת לעת זקנה
ויעצום עיני גוססים .אך החיים יודעים בצורת ,כפור וברדים המלקים ומחריבים
יבולים.
אנו מבקשים לראות מראשית אחרית ,אנו מתאווים לשער מראש ,להבטיח .ציפייה
חדלת מרגוע למה שיהיה היא המגדילה את הזלזול במה שיש.
מועט ערכו של הצעיר בשער השוק .רק בפני המשפט והאלוהים ערכה של ניצת-
התפוח כערך פרי התפוח ,ערכו של ניר מוריק כערך קמה מבשילה.
(קורצ'אק ,1976 ,עמ' )223

עבור האינסוף אין ערכו של שלב אחד בחיי האדם פחוּ ת מערכם של שלבים אחרים שיבואו אחר
כך .המסקנה הפדגוגית הנגזרת מכך היא התייחסות רצינית לכל רגע ורגע בחיי האדם ,לרבות
ימי ילדותו“ :היש חיים מעשה הלצה? לא ,גיל הילדות – שנות חיים ארוכות ,חשובות של האדם"
(שם ,עמ'  .)235אין היררכיה ברצף הדברים הטבעיים ,ועבור האינסוף לכל הפרטים יש מעמד
שווה .מבחינת האינסוף “אין יום לא בשל" (שם ,עמ'  ;)239לכל יום יש ערך סגולי ,ולכל הימים
מעמד יחסי זהה.
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המבט הסטואי הכולל ,העל-זמני ,רואה את כל המציאות בזרימתה – משלב אחד בחיים
למשנהו ,עד למוות (ואולי אף מעבר לו) ,מדור לדור .יש שוויון ערך לכל שלבי החיים“ .באפס
כשרון" ,אומר קורצ'אק“ ,אנו מחלקים את השנים לבשלות הרבה או מעט; אין יום לא בשל ,אין
כל הירארכיה של גיל ,אין כל דרגות גבוהות ונמוכות בכאב ובשמחה ,בתקוות ובאכזבות" (שם,
שם) .לפיכך אנו מצווים בכבוד לילדוּ ת .הסיבה לכך אינה יחס רומנטי אל שנות הילדות ,אלא
פיכחון וידיעה שבהמשך לא יהיה טוב יותר וראוי יותר; כל תקופת גיל ואיכויותיה הסגוליות,
ולכולן ערך שווה ,מוחלט.

אימננטיות אלוהית
לפי המושגים המקובלים כיום ,קורצ'אק היה אדם חילוני ,אולם בכתיבתו ובשיחו החינוכי יש
מודעות רבה להיבטים הרליגיוזיים של החיים .סילברמן מזהה דתיות סמויה העולה מתוך
עמדת ההשתאות של קורצ'אק לנוכח העולם המופלא והאינסופי ,השתאות הקרובה ברוחה
ל "radical amazement"-של אברהם יהושע השל ( .)Silverman, 2007, p. 297עיון מדוקדק
יותר בכתיבתו של קורצ'אק מעלה שלעתים הוא משתמש בשפה דתית הלקוחה מהתרבות
התאיסטית היהודית והנוצרית ,שפה אשר הוא מכיר מסביבתו .אולם שפה זו מטעה ואינה
מעידה על רעיונותיו ,רעיונות שאינם תאיסטיים .דתיותו אחרת לגמרי ,ותפיסת האלוהים שלו
שונה לגמרי; זוהי תפיסה אימננטית פנתאיסטית הדומה לרעיונות שאנו מוצאים באסכולה
הסטואית .גם בהגות הסטואית מדברים על אלוהים ,אהבת אלוהים ועבודת אלוהים ,אולם שם
האלוהות היא הרוח ,הלוגוס החודר את כל המציאות.
במאמר שכתב קורצ'אק לאחר ביקורו בארץ ישראל ,ביקור אשר עורר בו תהיות רוחניות,
מופיעה ההתבטאות הבאה“ :אפשר לחנך ילדים בלא דת ,אך לא בלא אלוהים .איך לבאר הולדה,
מיתה ,מהלך הדורות? [ ,1978( "]...עמ'  .)97אלוהים הוא אפוא הפשר לכל ההתרחשויות.
אולם החוויה הדתית אינה עוסקת באלוהים בורא עולם ,אלא באלוהים המצוי בכל המציאות –
הן בטבע ,הן במהלך הדורות האנושיים .זוהי אלוהות פנתאיסטית ,כזו שחווים אותה מתוך
התבוננות עמוקה במציאות.
בחיבור “בובו" ( )1911שהוזכר לעיל מצוין כי בובו קיים מאז בריאת העולם .סילברמן מסיק
מכך כי הדתיות של קורצ'אק מכירה באקט הבריאה ,כיוון שהוא קורא את הטקסט של קורצ'אק
לתוך עולמו שלו ( .)Silverman, 2007, p. 296קריאה מדוקדקת בטקסט מראה שקורצ'אק
אינו מציין שם את מעשה הבריאה של דתות ההתגלות ,אלא את ראשית ימי קיומו של היקום
אשר אנו חיים בו .בחיבורו “וידויו של פרפר" ( )1914מופיעה הרליגיה הקורצ'קאית בבהירות:
התפללתי היום בבקר ,אבל ממש ,כמו שהאדם היה צריך להתפלל .התפללתי כשאני
ער למה שאני אומר ,לא כל כך במילים כמו במחשבה ,ברוח .רק תפילה כזאת יכולה
לחזק את האדם! רק תפילה כזאת היתה צריכה להיות תפילתו של יצור חושב.
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הצורה האחרת של התפילה זוכה לכינוי “מלמולים" היאים לקבצן על מדרגות
הכנסייה ,שזהו מקצועו .היום אינני מתפלא שאין לאלוהים התחלה ולא סוף ,מאחר
שאני רואה בו הרמוניה אינסופית ]...[ .מפני שיש לראותו בכל.
(קורצ'אק ,1999 ,עמ' )147-146

השימוש במינוח התאיסטי קיים בטקסט דנן – אלוהים ישנו .אולם אלוהיו של קורצ'אק איננו
אלוהים המתגלה לאדם ולשאר הברואים ,או משגיח עליהם ,במובן המקובל בתאולוגיה
התאיסטית .אלוהיו של קורצ'אק אינו פרסונה דוברת ומקשיבה ,מתגלה ומצווה ,משגיחה
ומענישה .אלוהים של קורצ'אק הוא אלוהים אינסופי ,ומשמעו הרמוניה אינסופית ונוכחות
בכול .זהו העיקרון המקיים והמארגן של המציאות כולה ,על כל פרטיה .הניסוח של קורצ'אק
את ההרמוניה האינסופית הוא ניסוח סטואי במובהק.
בהמשך החיבור מדבר קורצ'אק על הפחדים ועל החרדות הבסיסיים שלו מעצם הסופיוּ ת של
הקיום האנושי .הוא חייב להאמין באלוהים ,כי אינו יכול להסכים לכך שהאדם קיים באופן אקראי
(שם ,עמ'  .)157-156אפשר לראות בדברים האלה הישענות על אל בורא ,אל שנוכחותו החבויה
יוצאת כאן לאור .אולם קורצ'אק קורא בחלחלה“ :מה מחוללים החברים המאמינים שלי – ממש
פחד לחשוב" .לפיכך אין לראות כאן דתיוּ ת במובן של אלוהי דתות ההתגלות ,אלא ביטוי נוסף
לחיפוש אחר העיקרון המארגן האימננטי ,הפנתיאיסטי ,שאינו מותיר דבר ליד המקרה.
בכמה מקומות בכתביו קורצ'אק מבטא חוויה רליגיוזית ומתאר אותה כצורך אנושי
אוניברסלי .חיבורו מראשית שנות העשרים של המאה הקודמת“ ,אדם עם אלוהיו – תפילותיהם
של אלה שאינם מתפללים" (קורצ'אק 9,)1996 ,הוא הביטוי המרוכז יותר של חוויה זו שקורצ'אק
מייחס לכל אדם באשר הוא אדם .היו שפירשו את התפילות הכלולות בחיבור זה כביטוי לתאיזם
סמוי הקיים אצל קורצ'אק ,תאיזם המתבטא אצל היחיד ,המצוי מחוץ לממסדים הדתיים
“מ ֶשלו" (Silverman, 2007,
ולמסורות הדתיות הרגילות ,בצורך הקיומי לפנות לאלוהים פרטי ִ
 .)pp. 303-317אולם פרשנות זו מחמיצה אפשרות נוספת לקרוא את הטקסטים הללו הכתובים
בלשון עממית :גם תפיסה פנתאיסטית של אלוהים ,אלוהים המצוי בכל פרט ופרט בעולם,
יכולה לעורר ולאפשר ביטויים דתיים מעין אלה.
ב"תפילת האם" ,התפילה הראשונה מבין השמונה-עשרה שבחיבור ,מדברת האם על אלוהים
הנוכח בכל פרט בעולם – הן בתינוקה ,הן בדמעה שהיא מזילה“ :אלוהים ,כשאני אוהבת את
הפעוט הזה יותר מכל ,אולי אני אוהבת בו אותך ,מפני שאתה נמצא-נמצא-נמצא בתוך הפעוט

 9חיבור זה ראה אור במהדורה עברית ראשונה בשם שונה במעט“ :עם אלוהים אשיח :תפילותיהם של אלה
שאינם מתפללים" (קורצ'אק1979 ,ב).
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מכל – הסוד הגדול מכל – אלוהים" (קורצ'אק ,1996 ,עמ'  .)9זהו ביטוי פנתיאיסטי מובהק –
10
אלוהים הוא אימננטי למציאות.
בפירושו התאיסטי של סילברמן לטקסט מודגשת אפסות האדם לעומת האל .סימוכין לכך
הוא מוצא בעובדה שקורצ'אק מתבטא כי דעת האדם לא תוכל להקיף את אלוהים (Silverman,
 .)2007, p. 305דוק בדבר שעיון בטקסט מתוך נכונות לפרשנות פנתאיסטית שלו מגלה כי
אין בו הקטנה של האדם והדגשת אפסותו לעומת גדלות האל (ברוח ביטויים רבים המצויים
בליטורגיקה של דתות ההתגלות) ,אלא הנכחה של האלוהים בכל פרט ופרט ביקום.
קורצ'אק מבטא גישה פנתאיסטית המעצימה את היחיד ,את הפרט – סוגיה קשה למדי עבור
המחזיקים בתפיסה תאיסטית .הוא טוען שבכל פרט ופרט במציאות הארצית יש משהו מאלוהים,
או שאותו הפרט מהווה חלק מהטבע (כלומר מאלוהים) .את דבריו של קורצ'אק כי האל נוכח בכל
ילד מסביר סילברמן כביטוי להאנשת האל תוך שימוש בביטויים אנתרופומורפיים נועזים ,כלומר
על דרך ההשאלה בלבד (כדרך דיבור פיוטית ,כמשחק במילים) ,וזאת כיוון שבני האדם אינם
יכולים להגיע לידי הבנת העצם העליון ( .)ibid, pp. 305-306סילברמן אף מרחיק לכת ומפרש
את דמות האלוהים בתאולוגיה של קורצ'אק כדמותו של החבר הקרוב והתומך ביותר שבני אדם
נושאים בלבם .פרשנות תאיסטית כזו של הטקסט ,פרשנות העושה את אלוהים לפרסונה נסתרת,
היא בעייתית בשל היותה כופה על הטקסט פרדיגמה הזרה לכלל הגותו של קורצ'אק.
ב"סנאט המטורפים" של קורצ'אק ( ,)1931מחזה רווי אירוניה ,אכן יש האנשה של אלוהים
(כמו גם של ה'אמונה' ,ה'צדק' ,ה'תקווה' וכן הלאה) .באותו המחזה יש בטקסט משחק ברור
ומכוון בדימויים כדי להשמיע ביקורת תרבותית .אולם קשה להקיש מכך שלאלוהים דמות
נסתרת .בסוף המחזה מסתבר שאלוהים שוכן בלבו של כל ילד; כל ילד מכיל משהו מאלוהים,
ולכן לכל ילד יש ערך מוחלט .הערך המוחלט הזה נובע לא מקיומה של השגחה פרטית
תאיסטית ,אלא מכך שבכל ילד יש משהו מהאינסוף ,מהמוחלט.
התבוננות כוללת בכתביו של קורצ'אק מלמדת שהאלוהים שלו אינו פרסונה העונה לאדם
ודואגת לו ,אלא ישות כוללת ,אינסופית ,המצויה בכול וכוללת בתוכה את הכול .עיון בטקסטים
מראה כי יחסו של קורצ'אק לנוכחות האל בפרטים שבעולם הוא רציני – אין האנשה של האל,
אלא האלהה פנתאיסטית של המציאות הטבעית ( ,)divinizing natureוהתינוק בכלל זה.

 10האימננטיות האלוהית נתפסת בשתי דרכים בשיח הפילוסופי ,וזאת בעקבות שפינוזה .הלה קבע בהקדמה
לחלק הרביעי של ספרו החשוב ,תורת המידות“ ,אלוהים או הטבע" ( .)Deus sive Naturaהדרך האחת
מזוהה עם פנתאיזם ,והיא טוענת שאלוהים והטבע הם אותו הדבר עצמו .הדרך האחרת מדברת רק
על אימננטיות של אלוהים בכל דבר בטבע ,כמו למשל שהמים אימננטיים בספוג רווי .דומה כי הביטוי
הקורצ'קאי הנ"ל נוטה לפירוש הראשון – התינוק הוא אלוהי.
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הדיון בדמות האלוהים בפנתאיזם לעומת דמותו במסורות תאיסטיות הוא ארוך ,ולא נוכל
11
למצותו במאמר זה.

אחריות להווה
מתוך תפיסת שוויון הערך של כל רגע ורגע בתוך האינסוף נגזרת גם מחויבות מוחלטת לכל רגע
חולף בחיי האדם .אם לכל רגע יש ערך סגולי מוחלט ,הרי שיש לטפחו ולראות בו תכלית בפני
עצמה – לא רק אמצעי ליום המחרת ,יום שגם לו יהיה מחר:
אין המחנך חייב ליטול על עצמו אחריות לעתיד הרחוק ,אבל כל האחריות עליו
ליום החולף .ידעתי ,כי משפט זה יעורר אי הבנה .הכול סבורים אחרת ,ולדעתי –
שלא בדין ,אם כנה סברתם .אך האם היא כנה? אולי היא כוזבת? נוח יותר לדחות את
האחריות ,להעבירה אל המחר המעורפל ,מאשר לתת דין וחשבון כבר היום ,שעה
שעה .בעקיפין אחראי המחנך בפני החברה גם לעתיד ,אבל במישרים ,ראש לכל,
הוא אחראי בפני החניך להווה.
נוח למחנך לזלזל ביום החולף של הילד בשם סיסמאות נאצלות ליום המחרת.
להקנות מוסר – הרי זה במקביל לגדל את הטוב ,לגדל את הטוב המצוי ,אשר על אף
הליקויים ,החסרונות ,האינסטינקטים הרעים מלידה – מצוי הוא.
(קורצ'אק ,1978 ,עמ' )255

הבריחה מההווה אל המחר במהותה היא בעצם בריחה מאחריות .כיוון שהמחר טרם הגיע,
לא נדרש המחנך לדין וחשבון “אחריותי"; כיוון שההווה נתפס כדל בערכו ,המחנך לא נתבע
לדין וחשבון על הרגע החולף .במקום אחר ,בחיבורו הפדגוגי החשוב "כיצד לאהוב ילדים",
קורצ'אק כותב:
ִמפחד שמא יעקור המוות את הילד מן החיים ,אנו עוקרים אותו מהחיים .לפי שאיננו
רוצים כי ימות ,איננו מרשים לו לחיות .מכיוון שחונכנו בציפייה המשחיתה לעלול
לבוא ,הרינו נחפזים תמיד אל העתיד המלא קסמים .עצלנים אנו ואיננו רוצים לחפש
את היפה ביום הזה ,אך מתכוננים לקבלת פניו של הבוקר הבא :המחר יביא בעצמו
את ההשראה .מה פירושה של האמירה “אילו כבר הלך ,אילו כבר דיבר" – אם לא
היסטריה של ציפיות?
 11דיון במטפיזיקה הפנתאיסטית – אם משמעותה היא הפיכת האלוהים דבר מה טבעי (ואנושי בכלל זה),
או שמא האלהה של הטבע (כל פרט בטבע הוא משהו מהאלוהות האינסופית) – מתנהל כחלק מהעיסוק
בפנתאיזם של שפינוזה אשר הוזכר לעיל בהערה  .10השאלה היא אם זהות בין שני חלקי הביטוי משמעה
רדוקציה של הצלע הראשונה (אלוהים) לשנייה (הטבע) או להפך .עוד על כך ראו אצל שנר ,1989 ,עמ'
.Collins, 1984; Curley, 1969; Levy, 1987, p. 191 ;41-40
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 ...במה היום הזה של הילד גרוע ,פחות ערך מהמחר? אם בקושי מדובר ,הלא יהיה
המחר קשה יותר.
וכשכבר עלה יום המחרת ,אנו מחכים ליום חדש .כי ביסודו של דבר מחייבת ההשקפה,
כי הילד עדיין אינו – אבל יהיה ,עדיין אינו יודע – אבל יידע ,לציפייה מתמדת.
מחצית האנושות אינה קיימת .חייה הם בדיחה ,שאיפות תמימות ,רגשות חולפים,
השקפות מצחיקות ,הילדים שונים מהמבוגרים ,בחייהם חסר משהו ,ומשהו עודף
על המצוי בחיינו ,אבל משהו שונה זה מחיינו מציאות הוא ,ולא הזיה .מה עשינו כדי
להכיר וליצור תנאים ,שבהם יוכל להתקיים ולהבשיל?
(קורצ'אק1974 ,ב ,עמ' )190

המחר אינו חשוב יותר מההווה .לפיכך אין לבטל את ההווה בגלל דרישות המחר או ציפיות
המחר .בחיל וברעדה על המחנך לראות כל רגע חולף ,כל יום במעון ,כל יום בבית הספר,
כל חוויית ילדות וכל המצוי בכל רגע של ילדוּ ת .אין כל הצדקה ליטול מההווה את שמחת
החיים שבו למען העתיד הבלתי-ידוע והלא קיים עדיין .כל רגע הוא בעל ערך מוחלט .האחריות
להווה היא עניין עקרוני ,ופירושה עשיית כל רגע בחיינו לרגע משמעותי .מהעיסוק בסוגיה הזו
מתחמקים מורים רבים מאוד.

אי-הידיעה
מתוך השקפת העולם הבסיסית שתוארה לעיל בנושא הסטואה ,אפשר ללמוד גם על יחסו של
קורצ'אק לידיעה ולאי-הידיעה הכרוכה בה בהכרח .כמשיב לשאלות הורים ,או כמדריך של
מחנכים צעירים ,קורצ'אק נדרש שוב ושוב להקנות ידיעה בשאלות של חינוך וגידול ילדים.
כפילוסוף יווני האמון על רעיון אי-הידיעה הוא מסתייג ממתן תשובות ברורות ומהתוויית דרך
במקום שאין בו אלא חיפוש מתמיד.
הידיעה היא מרכיבי היסוד של עולם הרוח היווני .העולם ניתן לידיעה .האדם הרציונלי
מצווה לדעת הן את עולמו ,הן את עצמו; “דע את עצמך" מצוּ וה המבקר במקדש אפולו בדלפי.
הידיעה היוונית כרוכה באי-ידיעה ללא הפרדה בין השתיים“ .אני יודע שאיני יודע" ,אומר
סוקרטס לידידיו-תלמידיו ברחוב האתונאי .ההכרה ב'אי-הידיעה' היא רכיב יסוד גם במשנתו
החינוכית של קורצ'אק .מהרעיון כי הילד ,האדם ,הוא חלק מהאינסוף ,נגזר שאף פעם הידיעה
אינה ממצה את מושאה; מעצם מהותה התבונה הסוקרטית מכתיבה תהליך אינסופי הכורך בין
“הידיעה שאיני יודע" לבין הציווי לנסות לדעת עוד .אי-הידיעה היא תחילת המאמץ של הפרט
למציאת דרכו בחיים.
בראשית ספרו כיצד לאהוב ילדים ,ספר האמור לספק תשובות להורים ולמדריכים נבוכים,
רואה קורצ'אק באירוניה מפוקחת את האפשרות לספק תשובות כאלה .רוחו של סוקרטס
“היודע שהוא לא יודע" מהדהדת ממילותיו של קורצ'אק:
איני יודע.
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ככל שתניח את הספר ותתחיל לטוות את חוט הרהוריך שלך ,כן ישיג הספר את
תכליתו .ואם תוך דפדוף מהיר תבקש הוראות ומרשמים ,אף תכעס על שמועטים
הם ,דע ,כי אם מצויות בספר עצות והוראות ,הרי ארע הדבר לא רק מתוך הסח-
הדעת אלא בפירוש בניגוד לרצונו של המחבר.
איני יודע ולדעת לא אוכל ,כיצד עשויים הורים שאינם מוכרים לי לחנך בתנאים
שאינם ידועים ילד שאינו מוכר לי – הריני מדגיש ,עשויים ,ולא  -רוצים ,ולא  -חייבים.
“איני יודע" – במדע הרי זו ערפילית הבראשית ,ההתגלות של מחשבות חדשות,
ההולכות וקרבות לאמת“ .איני יודע" – הרי זו ריקנות מענה לשכל שאינו אמון על
חשיבה מדעית .רצוני ללמד להבין ולאהוב את ה"איני יודע" המופלא ,השופע חיים,
המבהיק בהפתעותיו ,של המדע בן זמננו לגבי הילד.
...
לצוות על פלוני כי ייתן לך מחשבות מוגמרות ,הרי זה כאילו הטלת על אשה
זרה כי תלד את ילדך .יש מחשבות שעליך החובה ללדת אותן בייסורים ,ואלו הן
היקרות שבהן.

(קורצ'אק1974 ,ב ,עמ' )154-153

ועמה הכרה באי-ידיעה .מצד אחד ,ההכרה
במקום ידיעה סופית יש אפוא מודעות לאינסוףִ ,
באי-הידיעה היא עמדה המביעה ענווה בהתייחס למציאות האינסופית .מצד אחר ,זוהי תביעה
לחקר אינסופי מתוך מודעות מתמדת למגבלותיה של הידיעה שתבוא בעקבות החקר הזה.
במקום לטעון מתוך עמדה של ידיעה ,עמדה המבטאת נחת וסיפוק מהיֵ ש ,קורצ'אק מדבר על
התבוננות ,על אינטואיציה ועל תנועה מתמדת אל הלא-ידוע.
עדות ברורה ליחסו של קורצ'אק אל הרעיון היווני הקדמון של מודעות עצמית ואי-ידיעה
המודעת לעצמה מופיעה גם בחיבורו “כללי חיים" .בחיבור זה כותב קורצ'אק כי “חכם אחד אמר
ביוונית  .Gnothi seautonפירוש הדבר :דע את עצמך" ( ,1976עמ'  .)301המשכו של הדיון שם
הוא קריאה לענווה במחשבות ולרצון חזק שישלוט ברגשות ,פן יהיה האדם עבד להם .גם כאן
מהדהדת המחשבה הסטואית הקוראת לא להשתעבד לרגשות.
ביומן הגטו ,הטקסט האחרון שנותר לנו מקורצ'אק ,הרעיון הזה מופיע שוב .וכך הוא כותב
שם“ :עתה כשכבר אני יודע שאיני יודע ,ומדוע איני יודע ...הריני יוצא ומפליג אל ימים לא
נודעו" (1974א ,עמ'  .)127אי-הידיעה היא התנאי ליציאה אל מסע חדש של לימוד .ללא ידיעת
אי-הידיעה ננסכת באדם עצלות אינטלקטואלית.

“פדגוגיה אימננטית"
לפי קורצ'אק ,הרעיון של ‘אי-הידיעה המודעת לעצמה' מכתיב את הנדרש ממחנך הרוצה
להתמודד כראוי עם הסיטואציה החינוכית אשר לפניו .לפני שהמחנך פוסק הלכה חינוכית,
עליו להתמודד עם הציווי האפוליני ‘דע את עצמך' ועם הציווי הכללי יותר לדעת את המציאות.
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בדברו אל המחנך הצעיר המתוסכל מאי-הצלחותיו מציע קורצ'אק את הדרך הבאה להבנת
המציאות“ :מחנך! מוטב שתשמח בחלקך .כבר משליך אתה מאחורי גווך את הדעות הקדומות
הסנטימנטאליות על הילד .כבר יודע אתה ,שאינך יודע ]...[ .היה כפי שהנך – חפש דרך
בעצמך – דע את עצמך ,לפני שתרצה לדעת את הילדים" (1974ב ,עמ' .)285
התביעה לידיעה ,הן של העצמי הן של הזולת ,היא עמדת יסוד בהשקפת עולמו הפדגוגית של
קורצ'אק .ראשיתה של הידיעה באי-ידיעה .רעיון זה חוזר שוב ושוב בכתבי קורצ'אק .אי-הידיעה
היא קריאה לפעולה; היא קוראת לחיפוש אחר הידע ,והיא המניע לפעילות האינטלקטואלית.
אולם הלימוד איננו רק מענה לסקרנות אינטלקטואלית ,אלא ביטוי ליחס רציני לאתיקה הנגזרת
אף היא מתודעת האינסוף .כבר בסטואה המציאות היא הבסיס לראוי ולפסול ,לטוב ולרע .זהו
המקום שבו מחשבת הסטואה ,כמו גם הגישות האימננטיות שממשיכות אותה (דוגמת הגותו
הפנתאיסטית של שפינוזה) ,עומדות בפני האנטינומיה של הדרישה לקבל בשוויון נפש את
ההכרח לעומת התביעה לפעול בתוך המציאות .האנטינומיה היא אונטולוגית – האם בתוך
מציאות אינסופית ,הכרחית ,יש מקום לקיומם הפרטי של הפרטים – כמו גם אתית :האם יש
תוקף לרצונם האקטיבי של הפרטים? (גלעד ,1986 ,עמ'  ;111-66שנר ,1989 ,עמ' )43 ,31-29
האפתיה הסטואית אין משמעה פסיביות בנוסח “שב ואל תעשה" ,גם אם מבחינה פילוסופית
קשה לתת לה תוקף וליישב אותה עם תפיסה סיבתית אינסופית של המציאות.
גם אצל קורצ'אק לא נגזר אפס מעשה מן ההבנה שהאדם הוא נגזרת של נסיבות חיצוניות,
לטוב ולרע .הציווי החברתי נגזר באופן קטגורי מהמציאות .על המחנך לדעת את עצמו ואת
חניכיו כדי שיוכל לפעול כמחנך משמעותי .בידיעה יש יסוד רגולטיבי ,יסוד המכונן דרך
לעשייה .אולם כמו בסטואה גם קורצ'אק מתקשה לבסס פילוסופית את עצם המניע להתנהגות
המוסרית ,או לאחריות החינוכית שלו כמחנך לגורל ילדיו.
לצד הרציונליות קיימת גם ההתבוננות ההוליסטית ,וזו משלבת בפדגוגיה של קורצ'אק חומר
ורוח ,גוף ומצב רוח .האינטגרציה בין חיי גוף לבין חיי רוח מצויה אף היא במחשבה הסטואית,
גישה הרואה בלוגוס רוחניות החדורה במציאות הטבעית .בהיותו רופא שוקד קורצ'אק על
בריאותם הגופנית של חניכיו ,והוא מקדיש תשומת לב רבה מאוד למעקב אחר גידולם; בד בבד
עם השיחות בסוף השבוע נערכים גם מדידות גופניות ורישום מדוקדק של גובהו ומשקלו של
כל ילד ,כמו גם של נתונים פיזיים אחרים .ההתבוננות במציאות הפיזיולוגית של הילדים היא
חלק משגרת בית היתומים ורכיב יסודי בפרספקטיבה הפדגוגית של קורצ'אק .המעשה החינוכי
נתפס כהתייחסות משולבת ,כזו שאינה ניתנת להפרדה ,הן לחיי הגוף והן לחיי הרוח של האדם.
ברוח הסטואה טוען קורצ'אק ש"הדרך הנכונה" נגזרת ממכלול הטבע ,והמכלול הזה הוא
המדריך הטוב ביותר לאושרו של האדם“ :היה מה שהנך והסתכל היטב בילדים בשעה שניתן
להם להיות מה שהם באמת ...לא מה שצריך להיות אלא מה שיכול להיות" (1974ב ,עמ' .)286
האמת מתקיימת במציאות באופן אימננטי ,והפילוסוף חולץ אותה מהמציאות הודות לעינו
הבוחנת .לא המחר מכתיב את דרכו החינוכית של המחנך הקורצ'קאי ,אלא ‘היֵ ש' אשר מצוי
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כעת מול עיניו .כל ימיו של קורצ'אק היה זה קו מדריך יסודי בגישתו אל המעשה החינוכי;
על המחנך ללמוד את המציאות כהווייתה כדי לגזור ממנה את המעשה החינוכי הנדרש .זהו
נטורליזם חינוכי .הוא מתקיים מתוך מחויבות ל'יש' ומתוך הענווה שבמודעות לאי-הידיעה
העקרונית של בני האדם.
מטרותיו של המעשה החינוכי נגזרות מהתפיסה הכוללת של המציאות .המחנך מודע לכך
שהילד הוא חלק ממציאות רציונלית; הוא איננו שואף להישגים אוטופיים ,אלא לדברים הנגזרים
מהמציאות ,מ"מה שיֵ ש" .היֵ ש אינו מושלם – מהתבוננות במציאות נגזר פיכחון .המציאות יש
בה טוב ויש בה רע; יש בה יכולות ויש בה מגבלות ,ואת אלו יש ללמוד באמצעות התבוננות
במציאות חייהם של הילדים .אם המחנך לא ינהג כך ,צפויה לו אכזבה מרה חוזרת ונשנית.
קורצ'אק הוא רופא ,והשקפת עולמו חופפת את מקצועו זה .לא די בכך שהרופא ירצה
בהחלמת החולה; עליו להבין מהי הבעיה הרפואית וממה לגזור את המענה התרופתי הנדרש.
גם המחנך גוזר את התשובות שלו מהכרת המציאות .קורצ'אק מתמודד עם גידולם של ילדים
אשר חיים במצוקה ,בעוני ובבתים הרוסים ועם גידולם של ילדים יתומים .אלה ילדים שהחיים
הותירו בהם את חותמם ,וחותם זה מכתיב במידה רבה את התנהגותם .בהתמודדותו עם שאלות
של חינוך על המורה ללמוד את מציאות חייהם של הילדים ,את הגנטיקה שלהם ,את הביוגרפיה
המענה שלו לבעיותיהם.
שלהם ואת מצבם הגופני ,ומכל אלה עליו לגזור את ַ
באחד ממאמריו על אודות “בית הספר המיוחד" ( )1925נותן קורצ'אק לקוראיו עצה סטואית
מובהקת ]...[“ :המתרגז ,הזועף ,הכועס על הילד על שהוא מי שהנו ,כפי שנולד ,או כפי שחינכוהו
ניסיונותיו ,אינו מחנך" ( ,1978עמ' “ .)254פדגוגיה אימננטית" ,ההתבוננות בדברים שיש בעולם
עצמו באופן אימננטי (בניגוד לקבלת הנחיה במעשה התגלות טרנסצנדנטי או בעיון בטקסט
מקודש) ,היא המפתח להבנת הנדרש מהאדם כדי להתקרב אל המעשה החינוכי הנכון.
בחיבורו החשוב "כיצד לאהוב ילדים" מציע קורצ'אק התבוננות ערה במציאות חייהם של
הילדים בבית ,בפנימייה ,בקייטנה ובבית היתומים .סוד ההצלחה בחינוך הוא התבוננות בפיקחון
“למה שיֵ ש" מספר קורצ'אק
ובאורך רוח .בין שאר הקריאות להתבוננות ,להקשבה ולמתן כבוד ְ
על חוקר החרקים הצרפתי פאבר .הלה התגאה בכך שבכל חקירותיו לא הרג ולו חרק אחד ,אלא
רק עקב אחר מעופם והליכותיהם של החרקים .בהמשך לכך קורצ'אק מציע למחנך“ :המחנך,
הווה גם אתה לעולם הילדים ,מה שהיה פאבר לעולם החרקים" (1974ב ,עמ' .)391
חיבורו של קורצ'אק “כללי חיים" ( ,1976עמ'  )344-251מוקדש אף הוא להתבוננות דרוכה
במציאות כדי להבין את שיֵ ש במציאות ולפעול בהתאם ליֵ ש הזה“ .אנשים שונים ישנם בעולם,
גם מבוגרים וגם צעירים [( "]...שם ,עמ'  ,)267כותב קורצ'אק ,וכל אחד מהם מחייב את המחנך
להתבונן במציאות ,להבינה ולהתאים את הפעילות החינוכית למציאות זו.
חלק גדול מעשייתו הפדגוגית של קורצ'אק ,כמו גם מכתיבתו הפדגוגית ,הוקדשו
להתבוננות במציאות ,לאבחון מצבם הגופני של הילדים ולרישומו המדוקדק .עצתו החוזרת
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למחנכים הצעירים היא להתבונן היטב בחניכיהם וללמוד אותם .אולם הידיעה הנרכשת אינה
ידיעה מחקרית המנותקת מהמעשה .ידיעת היֵ ש מחייבת את המחנך למעשה חינוכי הרלוונטי
למציאות ,שאם לא כן הוא אינו מחנך של ממש .זוהי קביעת עמדה מוסרית ביחס למציאות;
היא תואמת את העמדה הסטואית ביחס למקומו של האדם בעולם ,כפי שמבטא אותה מרקוס
אורליוס בדברים המצוטטים בהמשך.
מהבנה זו של טבע המפגש החינוכי נובעות גם המסירות המוחלטת של קורצ'אק למשימתו
וראייתו את תפקידו של המחנך .הילד ,החניך ,אינו “שלי"; הילד אינו רכוש של הוריו או מחנכיו –
הוא אינו מתנה שהם זכו לה .ההורה או המחנך זוכה לפגוש בילד ,בבן אדם ,בפיסת אינסוף
זו ,ומוטלת עליו המשימה לגעת באינסוף ,להוסיף לו משהו משלו ולסייע לו להתפתח מתוך
עצמו“ :להבטיח לילדים התפתחות חופשית מותאמת של כל כושרם הרוחני ,להעלות את מלוא
כוחותיהם הגנוזים ,לחנך ליחס של כבוד לטוב ,ליפה ,לחופש" (שם ,עמ' .)287
הכבוד לילד נגזר מראיית המפגש מחנך-ילד כבעל היבטים מוחלטים .יש במפגש הזה נגיעה
באינסוף ,והמעורבות בטיפוח האינסוף הזה נעשית מתוך ענווה והבנה שזהו תהליך של למידה
אינסופית .המעשה החינוכי הוא אינסופי בחשיבותו ומוגבל מאוד ביומרתו .המחנך מודע
לגודל האחריות המוטלת עליו ,ולכן אינו יכול (עקרונית!) ואינו אמור לדעת את כל שנדרש
ממנו במעשה החינוכי המסוים .עליו להכיר באי-ידיעתו העקרונית .בשל כך קורצ'אק מסתייג
ממחנכים “מדופלמים" אשר תקן פדגוגי בלבם.
המעשה החינוכי אינו דבר מה קצר מועד שפירותיו מתקבלים מיד; זהו מעשה מתמשך ,כזה
שיש בו גילוי מתמיד והתמודדות עם מלאות החיים הנגלית למחנך בעת מפגש עם חניכיו .כל
אחד מהחניכים מייצג בדרכו את האינסוף .המעשה החינוכי נשען על סבלנות ,על אורך רוח
בעת ההתמודדות עם דבר מה אינסופי ,על הענווה שבהכרה הבסיסית באי-הידיעה ועל אמונה
בכוחו של מעשה חינוכי רציונלי לשנות משהו במציאות.
הפאתוס המוסרי אשר מדריך את חייו של קורצ'אק כנזיר הילדים ,אדם אשר הקדיש את
עצמו בכל מאודו למען הילד ,ניזון אף הוא מהפאתוס המוסרי הסטואי .הסטואה היא שיטה
מטפיזית בעלת היבט מוסרי מובהק“ :מה עוד נשאר לנו זולתי ליהנות מן החיים על ידי זה
שאנו מצרפים מעשה חסד למעשה חסד עד אפס כל רווח קטן ביניהם" (מרקוס אורליוס,1981 ,
עמ'  .)183גם חייו של קורצ'אק הם ניסיון למלא כל רגע ורגע במעשים של חסד ועזרה לזולת,
מעשים שנותנים לחיים טעם ומשמעות .אלה חיים של אמת המתאפיינים בשמירה על טוהר
נפשו של האדם גם במבחנים הקשים ביותר.

הענווה הפדגוגית
אי-הידיעה העקרונית והמחויבות האינסופית משמען גם ענווה מבחינת המחנך המבין במה הוא
בוחר לעסוק כשליחות של חיים:
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בהבחיני בילד בניצוץ-אלמוות מן האש הגנובה מיד האלים ,זיק מחשבה ביקורתית,
כעס מבוסס ,להט של התלהבות ,תוגת סתיו ,מתיקות שבהקרבה ,קבלת עול בכבוד,
חיפושים אמיצים ,עליזים ,מלאי אמון ונמרצים אחר סיבות ומטרות ,ניסיונות
מוגיעים ,תגובות אימים של המצפון – הריני כורע ברך בפניו בהכנעה ,מפני שאני
גרוע ממנו ,חלש ופחדן.
ובכן ,מה אני בשבילכם ,אם לא נטל המכביד על מעופכם החופשי ,קורי עכביש על
כנפיכם הצבעוניות ,מספריים שתפקיד רצחני להן לקצץ בציצים המשגשגים? עומד
אני בדרככם או צועד לאיטי אובד עצות ,רוטן ,מציק ,עובר בשתיקה ,משכנע ללא
כנות – נטול גוון ומצחיק.
[ ]...המחנכים המעולים נבדלים מהגרועים רק בשיעור השגיאות ששגו ,בשיעור
העוולות שגרמו...
(קורצ'אק1974 ,ב ,עמ' )307-306

מותר למחנך לטעות ,אומר קורצ'אק למחנכים הצעירים המשחרים לעצתו .אין מקום ליומרה
(כזו הנובעת מיוהרה של ידיעה לכאורה) למעשה חינוכי מוצלח תמיד ונכון תמיד .הרוצה
להיות מוצלח תמיד לא יהיה מחנך .המחנך עומד מול משימה שאין לה גבולות ,ולכן בהכרח
לא מובטחת לו הצלחה שלמה או ֶהעדר שגיאות ומכשלות .אולם עבור המחנך הענווה הזו
בפני המשימה היא תחילתה של הרפתקה ,של הליכה בדרך ארוכה של למידה מתמדת לנוכח
השגיאות שנעשו.

הקהילה הרציונלית
“לתקן את העולם משמעו לתקן את החינוך ".כולנו מכירים את אמירתו האופטימית – ואולי
הנאיבית – של קורצ'אק ,אמירה שנשענת על תפיסתו כי את החינוך אפשר לתקן ,ובאמצעותו
אפשר לתקן את העולם .בבסיסה של אמירה זו – חוויית האדם במאה ה 20-מערערת עליה –
מצויה אופטימיות יוונית קדומה הגורסת שהעולם חדור לוגוס ,כלומר הוא רציונלי מעצם
מהותו .הבנה עמוקה יותר של המציאות וחוקיותה תביא אותנו אפוא לידי התנהגות אתית יותר
ובריאה יותר.
סוקרטס היה מסתובב ברחובה של אתונה ומנסה להביא את בני שיחו לידי השגה שלמה
יותר של המושגים המוסריים אשר הם ,הבורגנים ,משתמשים בהם כבדרך שגרה .לתפיסתו,
מחשבה עמוקה יותר תביא להבנה אתית עמוקה ושלמה יותר ,וכתוצאה מכך להתנהגות אתית
יותר .תלמידו אפלטון ,המביא בפנינו את רעיונותיו של סוקרטס ומסרטט את דמותו ,עוסק
בכתביו באידאה של הטוב .אם יֵ צא האדם מאפלת ה"מערה" אשר הוא נתון בה ,וייתן עינו
באידאה של הטוב ,אין ספק כי יכריע את ההכרעות הראויות .בשל כך הפילוסוף הוא אשר צריך
(לתפיסתו של אפלטון) לעמוד בראש הנהגת המדינה .האתונאים לא רצו בחשיבה ובייחוד לא
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בחשיבה אתית ,ולכן דנו למיתה את מיילד המחשבות ,סוקרטס .מאז ועד למאה ה 20-עשתה
מורשתם של סוקרטס ואפלטון דרך רבה ומרשימה בניסיונה להביא את בני האדם לידי הבחנה
אתית מושכלת .זאת מתוך תקווה שאם בני האדם יהיו משכילים יותר ,שוב לא ירצו במותו של
הפילוסוף (.)Steiner, 1986
המחשבה כדרך להתמודדות עם דעות קדומות ואמונות טפלות הייתה לאחד מעקרונות
הפעולה גם בתקופת הנאורות באירופה ,תקופה שכללה יסוד של שיבה אל תרבות העולם
הקלסי והסטואה בכללו .יש רגליים למחשבה שאולי גם משם שאב קורצ'אק את אמונתו בכוחו
של השכל לתקן את תודעתו של האדם ,וזאת ברוח דבריו של הפילוסוף הצרפתי וולטר ,אשר
טען כי הדעה הקדומה היא תוצאה של חוסר ידיעה .בשנת  1762הביע וולטר את אמונתו
העזה ברציונליות ככוח גואל באומרו כי לא רחוק המועד שיחדלו העינויים בחברה המערבית
(שם); הידיעה הרציונלית היא שתמנע מעשי עוולה כאלה .קורצ'אק הוא בן המורשת הזו אשר
האמינה שהמזור לשגיאות האדם מצוי ברציו האנושי ,וששגיאותיו נובעות מאי-הבנה של טבעו.
הפילוסוף ג'ורג' שטיינר ,מי שכתב על אודות האמונה ברציו האנושי ובכוחו להביא לתיקון
האדם ,מתבונן במסורת זו מתוך הפיקחון המר ממר של ידיעת השואה ושל כלל אירועי המוות
במאה ה .)Steiner, 1967; 1986( 20-קורצ'אק מצוי עדיין בעין הסערה ההיסטורית ,והוא אוחז
עד ליומו האחרון בגטו באמונתו באדם ,בטובו וביכולת השכל לתקן את עולמו.
את קהילות הילדים יסד קורצ'אק מתוך תקווה שיתקיים כבוד הדדי בין אזרחיהן ומתוך
אמונה שבעולם הילדים לא תהיה עוד הבחנה ואפליה בין ילדים יהודים ללא יהודים ,כמו גם בין
ילדים עניים לבני עשירים ,ויישמרו זכויותיהם של הילדים כבני אדם .מרכיבי היסוד של קהילת
הילדים הקורצ'קאית הם כלי ההידברות הרבים ,כלים שבאמצעותם ניסה קורצ'אק לייסד מעין
דמוקרטיה פנימית :חוקה ,בית משפט ,עיתון ,עיתון קיר ,שיחה שבועית של כל באי המוסד
בימי השבת .הוא האמין כי את המחלוקת אפשר ליישב בדיבור .הדיבור מיישב מחלוקות ,ובידו
להביא לשלום.
בית המשפט שפעל במסגרת רפובליקת הילדים המודרכת של קורצ'אק לא התיימר לממש
את הצדק המוחלט אשר אימצה לעצמה החברה הסובבת .בדרך כלל גם הענישה שנפסקה בו
הייתה “רכה" או קלה .בית המשפט היה בראש ובראשונה כלי חינוכי ומרחב הידברות אשר
במסגרתו התאפשר לברר באופן רציונלי ומבוקר טענות ומחלוקות שונות.
העיתון ,רכיב בולט בשיטתו הרציונלית של קורצ'אק ,מטרתו לכונן מרחב של דיון משותף,
הידברות כתובה שיוצרת תודעה משותפת .עיתון הקיר היה אף הוא מרחב משלים של הידברות.
קורצ'אק השקיע מאמץ רב בטיפוח עיתונות לילדים – הן בין כותלי המוסד החינוכי ,הן במישור
הארצי .על עיתונאות הילדים הוא כותב כך:
מוסד חינוכי ללא עיתון נראה בעיני כדשדוש וריטון של הסגל ,ללא תכלית וללא
תקווה ,כחיגה במעגל בלי כיוון ובלי ביקורת בכל הנוגע לילדים ,כמשהו חטוף ומקרי,
ללא מסורת ,ללא זיכרונות ,ללא קו התפתחות לעתיד .העיתון הוא חוליה חזקה,

 | 38דפים53



המחברת שבוע עם שבוע ,ועושה את הילדים ,את חבר המחנכים ואת העובדים
חטיבה אחת .קוראים את העיתון באוזני כל הילדים .כל שינוי ,שכלול ,רפורמה ,כל
חולשה ותלונה מוצאים בעיתון את ביטויים .אפשר לדון בהם בשורות אחדות של
רשימת כרוניקה קצרה ,במאמר קצר או במאמר ארוך.
[ ]...למחנך ,החייב להבין את הילד ואת עצמו ,משמש העיתון וסת מצוין לדבריו
ומעשיו .העיתון הוא הכרוניקה החיה של עבודתו ,מאמציו ,שגיאותיו ,הקשיים אשר
נאבק בהם .העיתון הוא האישור לכישרונותיו ,כתב עדות לפעולתו שלו ,כתב המגן
מפני כל טענה אפשרית .העיתון הוא מסמך מדעי אשר ערכו לא ישוער .ייתכן כי לא
יארכו הימים ,ובתי המדרש למורים ילמדו עיתונאות חינוכית.

(קורצ'אק1974 ,ב ,עמ' )413

העיתון אינו כלי פדגוגי עתיק ,אבל יש לו מקבילה ברקמת החיים הדמוקרטית הקדומה – זו
שלא יכולה להתקיים בלי מרחב התדיינות משותף .העיתון הקורצ'קאי ,כמו גם בית המשפט,
הם מקביליה של האגורה היוונית ( ,)αγοράכיכר העיר ,מקום כינוסה של אספת העם בפוליס
הקדומה ,אשר בה התרחש השיח הדמוקרטי.
האמונה בכוחו של הלוגוס היא אמונה יוונית קלסית וחלק מליבת המחשבה הסטואית.
הדיאלוגים הסוקרטיים מחזיקים באותה האמונה – בירור עניינים מושכל .גם אצל קורצ'אק
יותר משבית הדין הוא כלי של עשיית צדק ,זהו כלי של הידברות פנימית ו"גישור".

סיכום :הכשרת מחנכים
מה נובע אפוא מהשקפת עולם כוללת זו לגבי המעשה החינוכי והכשרת המחנכים? קורצ'אק
היה איש של מאבק במשך כל שנותיו .אולם בעת שהייתה למוות ודאות ברורה ,מרקוס אורליוס
שימש עבורו מקור השראה :מחשבותיו של הסטואיקן הרומי סייעו לקורצ'אק להתוות את דרך
התגובה למציאות של גטו הנידון למוות ,ואל ספרו הרהורים פנה כדי לקבל סעד רוחני .כאשר
עמד קורצ'אק מול ודאות המוות ,התייחסותה של הסטואה למוות נטלה במידת מה מהמוות את
אימתו .המוות כמציאות אנושית היה חלק מעולמו של קורצ'אק עוד לפני שהלה נפל יחד עם
שאר יהודי אירופה במלכודת המוות הגרמנית .המוות היה נוכח במשפחתו של קורצ'אק ,בבתי
היתומים ,בסמטאות העוני .עם המוות יש להתמודד בדרך מושכלת ,ולבסוף – כשאין דרך לנצח
אותו – אפשר לקבלו בהשלמה .המוות הוא חלק מהחיים ,והוא המשכם של החיים.
מסתבר כי הסטואה ,זו שסייעה לקורצ'אק בהתמודדות עם הפרק האחרון בחייו ,הייתה
רכיב יסוד (אם במישרין ואם בעקיפין) בפילוסופיית החיים שלו שנים רבות קודם לכן.
מצד אחד ,הפולניוּ ת לא הייתה יכולה להוות הקשר הבונה זהות באופן שלם; מהצד האחר,
היהודיוּ ת הייתה מסכת קשרים חלקית ורבת-ניכור ומבוכה .לנוכח התלישות כפולת הפנים הזו
הייתה תודעת היקום חדור הלוגוס של הסטואה ֶהקשר בונה זהות ובסיס לכינונה של השקפת
עולם אוניברסלית.
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החיפוש אחר מכנה משותף לשאיפותיהם של כלל בני האדם היה קו מנחה בניסוח הפדגוגיה
של קורצ'אק ובמיקודה בגורלו של הילד – כל ילד בכל הקשר (חברתי ,לאומי ודתי) .כאשר
המציאות שסביבו הראתה לקורצ'אק ילדים החיים בתנאים של עוני ,ניצול ואי-כבוד ,סיפקה לו
השקפת העולם הסטואית תשתית רוחנית לבנייתה של פדגוגיה הומניסטית אוניברסלית אשר
במסגרתה מתבטלים ההבדלים בין ילד יהודי לילד פולני ,ובין כל ילד מכל לאום לכל ילד אחר
מכל לאום אחר .קהילת הילדים של קורצ'אק הייתה אמורה להיות קהילת כל הילדים .במלכות
הילדים המתוארת בספרו הקלסי המלך מתיא הראשון (קורצ'אק1979 ,א) ילדי אירופה וילדי
אפריקה מוצאים שפה משותפת; רק המבוגרים מפריעים .בקהילת הילדים ניתן יחס של כבוד
לרגעי הילדות כלכל שלב אחר בחיים.
כרופא ומחנך נדרש קורצ'אק להתמודד עם תהייתם של הורים ומחנכים צעירים בדבר
המעשה החינוכי הנכון .הוא הציע להם את הרציונליות הסוקרטית ככלי להתמודדות עם
שאלות שאף פעם לא תהיה להן תשובה אחת מוגדרת וברורה .קורצ'אק ביקר פעמיים בארץ
ישראל ,ב 1934-וב .1936-בעת שהייתו ביישובים הצעירים נשאל שאלות רבות בענייני חינוך
על ידי צעירים נבוכים ,בעיקר אימהות שהעורף המשפחתי התומך שלהן נותר מעבר לים.
תשובתו החוזרת ונשנית ,תשובה שביקשה להעצים את האימהות ,הייתה “סמכו על השכל
הישר שלכן" .וכך הוא כתב בעקבות ביקורו בארץ ישראל:
[ ]...כל אימת שיתקיימו בתי-ספר ,מברך אני את כל הילדים מכל העולם כולו,
שמוריהם יודו שאינם יודעים ושהם צעירים ועל כן אינם יודעים .הללו כשיזכו לזקנה
יאמרו בנוח מימרה של התייאשות :לעולם לא נגיע לעומק לפנים עומק שבמסתרי
באר-החכמה .או אז תתמעט גם תורת הכזב של המדע.

(קורצ'אק ,1978 ,עמ' )99

במקום אחר ,בשיחותיו בעין חרוד ,אמר לקהל הצעיר היושב מולו“ :לשם מה לכם סמינאר?
שדה ,דיר ,לול – הרי ספריכם הפדגוגיים" (שם ,עמ'  .)118לתפיסתו ,והערכתו הרבה ,הקהילה
הקטנה והענייה של המתיישבים הצעירים בארץ ישראל מקיימת מעבדה פדגוגית .במסגרתה
מעסיקים עצמם המתיישבים בלא שיור בשאלות הגדולות של החיים .מנסים הם את רעיונותיהם
בחייהם ממש ,על עצמם ועל ילדיהם .לקהל מאזיניו הצעיר הוא הציע :התייחסו לניסיונותיכם
באורך רוח ובסלחנות ,בספקנות ובאירוניה עצמית .אל תקבעו תקנים פדגוגיים .שמרו על מבט
12
מפוכח ושכל ישר.

 12את העצות הללו – וזאת יודע כל מי שעוסק כיום בתולדות החינוך המשותף – לא קיבלו .מעל רבות
מהאמירות הפדגוגיות שהתהוו באותן השנים ,שנים שהיו פרק מעצב בתולדות התנועות הקיבוציות,
הוסר “תו הספק" והוצמד להן סימן הקריאה.
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המודעות לאי-הידיעה העקרונית היא עמדת היסוד של המחנך הסוקרטי ואחר כך הסטואי.
הלוואי ,אומר גם קורצ'אק ,שעמדת המוצא של המורים בנושא החינוך תהיה של ענווה
אינטלקטואלית ,ענווה המבוססת על ההכרה באי-הידיעה לנוכח האתגר החינוכי .עם המודעות
לגודלו של האתגר שבהתמודדות עם מציאות אינסופית באה גם תחושת המחויבות הגדולה של
אלה הזוכים לגעת באותה המציאות ולתרום לה את חלקם הצנוע.
לפי הפדגוגיה האימננטית ,זו אשר עולה מתפיסת האינסוף של קורצ'אק ,המחנך אינו פועל
במעגל סגור ,אלא הוא חלק מתפיסה כוללת של המציאות .עליו להרחיק את אופקי מבטו אל
מעבר לאופקיו הצרים .גם הילד אינו אי מבודד של קיום ,אלא אף הוא חלק ממציאות רחבה
יותר .החינוך הוא אמנות ההתמודדות עם מציאות אינסופית ,מציאות שהמחנך והחניך הם חלק
ממנה .כרופא וכמחנך עוסק קורצ'אק באופן הוליסטי בילד ,בגדילתו ,בהתבגרותו ,בבריאותו
הפיזית .הוא מקפיד לבחון את גדילתו ואת מצב בריאותו הגופנית של הילד ,אך בד בבד שם
לב להתנהגותו ולמצב רוחו .יחס כזה תואם את השקפת העולם הסטואית אשר רואה במציאות
שילוב בין חומר לרוח .בכל ההיבטים הללו המציאות היא התשתית של המעשה החינוכי – לא
המעשה הראוי ,אלא המצוי .היֵ ש הוא חומר הגלם להתמודדות החינוכית.
המציאות היא מציאות רציונלית ,ושיח רציונלי הוא הדרך לשנות מציאות זו ולשפר אותה.
מובנים בתוכה.
לשם כך יש לבנות את הקהילה החינוכית הרציונלית ולאפשר מרחבי שיח ְ
הכלים החינוכיים הבסיסיים הם שניים :התבוננות ושיחה .ההתבוננות היא הכלי להבנת הטבע,
העיקרון המארגן של המציאות .השיח הרציונלי הוא הכלי לבירור שאלות חברתיות ולכינונה
כלי חינוך שזכו לפרסום
של הקהילה הרציונלית .על מנת לאפשר שיח רציונלי מציע קורצ'אק ֵ
רב :בית הדין של הפנימייה ,העיתון ,לוח המודעות ,האספות של החניכים ואספות המחנכים,
המכתבים .מטרתם של כולם איננה הכרעה ,אלא דיון וליבון הדברים לעומקם; לא הכרעת
הרצון ,אלא הכרעת השכל.
לפיכך גם הכשרת המורים אינה יכולה להיות מתן כלים פדגוגיים “סגורים" .מורה אשר
הוכשר בדרך זו מחמיץ את עיקר עבודתו .שכל ישר ,מבט מפוכח ,ענווה ,מחויבות ,כישורי שיח,
רצון טוב ,נכונות לטעות ולנסות ללמוד כל העת ובעיקר אינטואיציה – אלה הם כליו הראשונים
של המחנך .בחיבורו "כיצד לאהוב ילדים" ( ,)1919חיבור שאינו נלמד במוסדות להכשרת מורים
בישראל ,קורצ'אק נותן למחנך את העצה הזאת“ :אל תדרוש מעצמך להיות כבר מחנך רציני
ומבוגר בעל פנקסנות פסיכולוגית בלב ותקן פדגוגי בראש .יש לך בעל ברית אשף – הנעורים,
ואתה רוצה להיעזר בריטון ,בניסיון [1974( "]...ב ,עמ' .)286
אלה הם הדברים שעלינו ללמוד מקורצ'אק :מבט רחב ,שכל ער ,ענווה ,אירוניה עצמית
וידיעה שהחיים גדולים מכל דבר אשר נלמד במוסדות להכשרת מורים ומכל דבר שיאמרו
המפקחים ושאר בעלי המשנה המסודרת והגמורה בשאלות חינוך .בכל אלה היה קורצא'ק
לסטואיקן מודרני ,כזה שלקח מרעיונות הסטואה ותרגם אותם לרעיונות יסוד של פדגוגיה
הומניסטית בת המאה ה.20-
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