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I.

LITTÉRATURE

Œuvres au programme :
1971 , שירה, ש"י עגנון.1
1948-1968  שירים, יהודה עמיחי.2

1. Shira, le dernier roman inachevé de S.Y. AGNON (1888-1970), prix Nobel 1966
Chef d’œuvre inachevé de S.Y. Agnon (1888-1970), prix Nobel israélien de littérature (1966), Shira,
son dernier roman, est publié en 1971. En 1974, Schocken, l’éditeur historique d’Agnon, publie une version
révisée qui comprend un « dernier chapitre » inédit dont la clôture est différente de celle de l’édition
précédente.
Roman historique, roman familial, roman noir, roman gothique, roman réaliste, roman d’amour,
allégorie ? Les tentatives de définition du genre de Shira ont été nombreuses, nourries par l’énigme de la
fin alternative du roman. La prose d’Agnon, qui incorpore diverses strates historiques de l’hébreu –
biblique, rabbinique et moderne est une source intarissable de références intertextuelles. On étudiera les
relations que cet auteur majeur des lettres hébraïques établit avec les intertextes traditionnels qu’il sollicite
et qui l’inspirent et les modifications qu’il opère à partir de leur sens premier. A cet égard, on réfléchira à la
mise en pratique des omniprésents procédés de l’ironie et de l’ambiguïté, indissociables de l’œuvre
d’Agnon, que l’on retrouvera dans la construction des personnages et leurs interactions. Les rôles tenus par
Manfred, Shira et Henrietta reflètent-ils les normes de la société ou la remettent-ils en question ? On
s’interrogera, à partir de cette question, à la façon dont l’évolution des protagonistes et de l’intrigue
s’inscrit dans la thématique du romantisme « noir » ou « gothique » (l’amour, la mort, la passion, la
maladie, la femme fatale, le mythe, le fantastique) et ce, par opposition aux thèmes récurrents du roman
réaliste (la famille traditionnelle et les relations de couple, les conventions sociales, le destin et le devenir
de l’individu dans le milieu qui est le sien. Enfin, on s’attachera à situer Shira dans le contexte historique de
la Palestine mandataire des années 1930-40.
Édition de référence
)1999  (הדפסה מחודשת1971 , הוצאת שוקן, שירה,ש"י עגנון
Traduction en anglais :
AGNON, S.Y., Shira, translated from the Hebrew by Zeva Shapiro, Schocken Books, New York, 1989

- Nouvelle édition: Shira, newly revised English translation by Zeva Shapiro, New
chapters edition, Afterword by Robert Alter, The Toby Press S.Y. Agnon Library, 2012, 2014
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https://agnonhouse.org.il/research

Site Agnon house, articles et ressources
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2. Yehuda Amichaï (1924-2000) : « Poésies 1948-1962 »
Poète du quotidien, des gens, des objets et des gestes de la vie courante, Yehuda Amichaï (1924-2000),
lauréat de nombreux prix littéraires prestigieux israéliens et internationaux est le poète le plus lu en Israël
et le plus traduit en langues étrangères. L’œuvre au programme, « Poésies 1948-1962 » (Schocken, 1963)
rassemble les poésies publiées par Amichaï dans ses quatre premiers recueils. Ce « modeste
révolutionnaire » s’impose dès ses débuts comme innovateur et se démarque de ses prédécesseurs et
contemporains. D’une part il remplace le registre soutenu par le langage courant, matériau fondamental de
son langage poétique. De l’autre, il détourne les grands thèmes collectifs au centre des préoccupations de
la société israélienne de la première décennie du jeune état au profit d’une vision individuelle et intimiste.
On étudiera les figures de style dont, notamment, la richesse et l’inventivité de ses métaphores et le
recours à l’ironie, l’humour, la dérision et l’auto-dérision. La question des sources et intertextes
traditionnels (bibliques, rabbiniques, médiévaux, prières) dont Amichaï s’inspire ainsi que de leur
adaptation et réappropriation peut faire l’objet d’analyses fécondes, sans oublier les transformations
thématiques et langagières que ces sources subissent sous sa plume. On réfléchira à la façon dont le thème
de la guerre, la mémoire et l’oubli est élaboré dans sa poésie, sans oublier le contexte historique et
biographique dans lequel s’inscrivent les événements majeurs dont Amichaï fut témoin. On abordera les
questionnements du poète sur la relation complexe que l’homme entretient avec Dieu et les formes que
prend ce dialogue. On s’attachera, enfin, à la vision douce-amère de l’amour de celui qu’Amos Oz a défini
comme « le poète le plus casanier de notre poésie ».
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II.

CIVILISATION

La Société israélienne, du melting pot à la multiculturalité
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