
 :אגוןועוד כמה מילים על 
 

 בשנים  כיס -בפנקסנרשם האחד . רדליך כתב בגטו שני יומניםאגון 
והוא נכתב  , השני הוקדש לבנו דן; קה'אשתו בוצ-והוקדש לאהובתו 1944-1942

היומנים  . 1944באוקטובר , ועד הירצחם 1944מאז נולד הבן בראשית מרס 
ונכתבו במקור בשפה  , כלשונו של רדליך, "חיים כאילו"תחת הכותרת פורסמו 
 .העברית

 
 מתוך יומנו של אגון רדליך

 :1942בנובמבר  14, *שבת
 

היכן ההבדל בין גניבה "** . שלויסן"איך להתייחס לבעיות ה: בעיות. החינוךועדת 
כי  )מחוסר דוגמה ומופת , קשה כאן. לטובת הקולקטיב לבין גניבה לטובת הפרט

,  יש כאן בעיות. לחנך לקראת מוסריות של מאה אחוזים( ?מי אינו סוחב
 .גם אם הן מעניינות מאוד מבחינה חינוכית, שפתרונן קשה מאוד

את , לתפיסתו, כדי לא לחלל, כית'אך בשבת היה מקפיד לכתוב רק בצ, רדליך כתב את יומניו בעברית*
 .  שפת הקודש בשבת

 ( סחיבות**)

 

 :חינוכי שנכתב בגטודוח מתוך 
הראשונה של הפעילות  השנה בתום . 1943וינואר  1942בתי הילדים קמו בגטו טרזיינשטאט בין קיץ 

 .אגון רדליךשכתבה הדוח מתוך . החינוכית  כתבו המחנכים דוחות מסכמים

                             
 גם סניטר ובמידה  , גם מורה... כשהמחנך צריך להיות                             

 בזמן שהסביבה החדשה משפיעה                          , מסוימת גם אב וֵאם                            
 -יותר מאשר אי. יש מעט מחנכים מתאימים... על הילד                             
 .  פעם דרושה כאן אהבה אמיתית והתלהבות                            

 

 מחנכים 
ֶרדְלִיְך ( גּונְדָה)אֶגֹון            |  השואה בימי   
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     8.5.1945 -24.11.1941 | כיה'צ|  טרזיינשטאטגטו   



 
...  מוסר הופך להיות למושג רלטיבי , תחת השפעה של תנאי חיים קשים, בגטו

,  עליו לרכוש את אמונם של הילדים... על המחנך לשתק את ההשפעות האלה 
 .  וכאן הילדים הרבה פחות מאמינים מאשר בחיים נורמליים

* 
אם הוא ֵידע להדריך את הילד והנער  , אם המחנך יצליח במלחמה נגד שטחיות

שהחיים של היחיד קשורים  ... להכרה שהחיים הם יותר מאשר שבלונה מוגבלת 
שלא די בדיבורים אפלטוניים  , ללא הפרד בחיי העם ובגורל של האנושות כולה

אז אולי נוכל להיות  , אלא שצריך גם להילחם על כך, על שיוויון וצדק סוציאלי
 .אבל זאת יוכל לשפוט רק העתיד. מרוצים מתוצאות עבודתנו

 

 מחנכים 
ֶרדְלִיְך ( גּונְדָה)אֶגֹון              |בימי השואה   

  5.1945 -11.1941 | פרוטקטורט של בוהמיה ומורביה|  גטו טרזיינשטאט  
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