מתי כותב אדם את הסיפור הטוב? בשעה שלא חשב כלל
לכתוב אותו .זה נוצר בליבו מאליו .לפתע הוא מקבל כוויה
הצורבת ואינה מרפה ,הוא מנסה לכתוב וזה ‘הולך’! מעולם
לא הכינותי את עצמי לכתוב סיפור,וכל אותם הסיפורים,
שהכינותי עצמי לכתבם ,לא כתבתי ולא אכתוב לעולם.

בית עגנון
בירושלים

(ש”י עגנון)

לפרטים והרשמה :טל' 02-6714588 / 02-6714876 / 02-6716498
דוא"לwww.facebook.com/agnonhuose / office@agnonhouse.org.il :
רחוב קלאוזנר  16תלפיות ירושלים  /שעות פתיחה15.00-09.00 :

מוזיאון ספרותי
בביתו ההיסטורי
של ש”י עגנון

בית עגנון בירושלים הוא אתר
מורשת לאומית ,המוקדש ליצירתו
של הסופר שמואל יוסף (ש”י)
עגנון ,זוכה פרס נובל לספרות
( .)1966זהו ביתו ההיסטורי של
עגנון ,שהתגורר בו עם משפחתו
משנת  1931ועד מותו בשנת
 .1970הבית משמש כיום כמוזיאון
ספרותי המארח קהל רב לסיורים,
הרצאות ,מופעים ,סדנאות ועוד.

“לא אשבח את ביתי ,כי קטן הוא ולא
אתבייש בו בשביל שיש גדולים וטובים
ממנו .ביתי קטן ,אבל מקום יש בביתי
לאדם שכמותי שאינו מבקש גדולות”.
(ש”י עגנון)

בית עגנון מוקף ברושים וטובל בצמחייה ,אי קסום של רוגע בהמולת הכרך הגדול .הבית שוכן
בתלפיות ,בשכונת ארנונה ,ברחוב ,יוסף קלוזנר ,שנקרא ע”ש ההיסטוריון הנודע ,שהתגורר
כאן אף הוא .באחד הרחובות הקרובים שוכן בית אליעזר בן יהודה ,מחייה השפה העברית.
מרחק הליכה קצר מן הבית מוביל השביל את המבקרים לטיילת ארמון הנציב ,ממנה נשקף
נוף מרהיב של העיר העתיקה והחדשה.
אורחי הבית מוזמנים לביקור בצל קורתו של הסופר :לסייר בביתו ,להכיר את תולדות חייו
וחיי משפחתו ,לטעום מעט מן השפע העצום של יצירתו ,להציץ לחדר עבודתו ,להתרשם
מספרייתו הנדירה ולהתוודע לתרומתו הייחודית של עגנון לתרבות העברית בדורו
ובתקופתנו.
בחדר העבודה שבקומה השנייה ,נכתבו רבות מיצירותיו הידועות והאהובות ביותר של עגנון,
ובהן “סיפור פשוט”“ ,אורח נטה ללון”“ ,תמול שלשום” ו”שירה” .
עם תום הסיור אפשר לנוח בגינה המטופחת או להתעמק בספר באחד האולמות השקטים.
בחנות המוזיאון תמצאו את כל כתבי עגנון ,מבחר ספרי מחקר ופרשנות ,תרגומים ומתנות.
עגנון נולד בשם שמואל יוסף צ’צ’קס ב 1887-בעיירה בוצ’אץ’ שבגליציה המזרחית ,הנמצאת
היום בתחומי אוקראינה .בילדותו קיבל חינוך יהודי מסורתי ,ובהיותו בן שלוש נשלח ללמוד
ב”חדר” .בהיותו בן תשע ,כאשר גילה יכולת לימוד יוצאת דופן ,החל ללמוד ספרות ושפות
זרות אצל מורים פרטיים.

נטייתו של עגנון לכתיבה בלטה כבר בגיל צעיר ,וכישרונו ניכר לעיני כל .בהיותו בן עשרים
ואחת עלה לראשונה לארץ ישראל .הוא הצטרף לחבורת הסופרים והאינטלקטואלים בני
העלייה השנייה ,ביניהם התיידד במיוחד עם יוסף אהרונוביץ’ ,ש’ בן ציון ,אלכסנדר רבינוביץ,
הסופרים דבורה בארון ויוסף חיים ברנר והרב אברהם יצחק הכהן קוק.
עם הגיעו פרסם עגנון בכתב העת “העומר” סיפור בשם “עגונות” ,ועליו חתם לראשונה בשם
העט “ש”י עגנון” .מכאן ואילך היה שם זה לשמו הרשמי .הסיפור “עגונות” זכה לביקורות
נלהבות וביסס את מעמדו של עגנון כסופר מבטיח.
עגנון עזב את הארץ וחי במשך שנים אחדות בגרמניה ,שם הכיר את רעייתו לעתיד אסתר
לבית מרכס ,ושם נולדו ילדיהם .בגרמניה התוודע גם לשלמה זלמן שוקן ,יהודי יליד גרמניה
ואיש עסקים מצליח ,שגילה התלהבות רבה מן הסופר הצעיר והחליט לפרוס חסותו עליו
ואפשר לו
ולהיות לו פטרון .מעתה ואילך העניק שוקן לעגנון תמיכה כלכלית קבועה ִ
להתמסר כל כולו לכתיבה.
ב 1924-שב עגנון לארץ ישראל ולאחר פרק נדודים נוסף התיישב לבסוף כאן ,בביתו
שבשכונת תלפיות בירושלים .לכאן הגיעה גם הבשורה על הזכייה בפרס נובל לספרות,
הראשון והיחיד עד כה שהוענק לסופר עברי.
לאחר מותו של עגנון נרכש הבית ע”י עיריית ירושלים ונפתח לקהל הרחב בניהולה של
עמותת בית עגנון .כיום בית עגנון משמש כמוזיאון ספרותי ייחודי במדינת ישראל ,ומתקיימת
בו פעילות תרבות עשירה :סיורים למבקרים ולקבוצות ,קורסים ,סדנאות ,הרצאות ,מופעים
ספרותיים ועוד .הבית נתמך על ידי משרד התרבות והספורט ועל ידי עיריית ירושלים.

