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  מודרניז�          
  
  
  

  .מטרות הקורס
  
  

אשר נולדו והתפתחו במחצית , דרכי הכתיבה ודפוסי המחשבה החדשילהכיר את  .1
 .הראשונה של מאה העשרי

 תיבהלהכיר את הבעיות העיקריות ואת הטכניקות של כ .2

והפילוסופיה המחשבתי והספרותי שהצמיחו את הספרות , להכיר את הרקע ההיסטורי .3
 המודרניסטיתשל התקופה 

ניתוח של טקסטי  לדרושידי את הכלי ומושגי היסוד הלמילתלהקנות את  .4
  . זמננו� בתי וחקר התרבותיספרות

  
  
  

  
  דרישות הקורס

  
  
1 .   והשתתפות בדיונינוכחות בשיעורי
  
  )ספריראה את רשימת ה (מקורותריאת הק. 2
  
  ). 'פרט לשנה א( מבח& בית –לחלופי& ). רפרט או עבודה סמינריונית(כתב עבודת סיו ב. 3
  
  
  
  

  נושאי העיקריי התיאור הקורס
  

  
נדו& בסוגיות יסוד של המחשבה " המודרניסטי"באמצעות קריאה ביצירות מופת של 

קריאה ה" הרצאות פרונטליות ע הדיוני המבוססי על ישלבהקורס . המערבית במאה העשרי
�מייצגי  הטקסטיהשל " הצמודה היבטיה את � כמוב& באופ& חלקי ולא שלשל   השוני

  . המודרניסטיתספרותה
  

  
  היסטורי ופוליטי : רקע. 

�   תקופת המשבר
�   מלחמת העול הראשונה
�   עיד& המהפכות



  
  �   ספרותי

�  אליז לנטורליזי מעבר מר
�  "אמנות למע& אמנות "

    �    סימבוליז

    �Avant-garde   
  

  �   פילוסופי
    �   סר& קירקגור ופילוסופיה קיומית
    �   פרידרי( ניטשה
    �   הניהיליז האירופאי
    �   אנרי ברגסו&  ובעיית הזמ&

�   אדמונד הוסרל ופנומנולוגיה
    �     פסיכואנליזה
    �   המרקסיז המערבי
    �  )מרקוזה ואדורנו(כולת פרנקפורט  אס
    �   ארי( פרו
    �   קרל יספרס ומרטי& היידגר
    �  ).קמי וסארטר( האקזיסטנציאליז הצרפתי 
    

  
2 .  :נדגיש את הנושאי הבאי. ניתוח של הטקסטי

    �  ודעות�ספקנות ואי,  ידע
    �   אמונה וביטויה

�  אישיות בעול המודרני;  בעיית העצמיות
�  כור של האד בדידות וני

    �   בעיית החופש
    �   תודעה כבעיה פילוסופית
    �  כטכניקה ספרותית" זר התודעה "
    �  מגבלות קיומיות,  קיו אנושי וחשיפתו
    �  של הקיו האנושי" זמניות",  קיו בזמ&
    �   וביטויועול היצרי,"מודע�לא"ה 

�   אמנות ומטרותיה

 
  
  

  טקסטי�
  
  
  )'חלק א והקדמה (סטרא כה אמר זרתו רידרי( ניטשה פ

  "מוות בוונציה"תומס מא& 
  שירי חדשירילקה מקוב+  . מ.ר

  ) בצד של סווא& ('כר( א �בעקבות הזמ& האבוד מרסל פרוסט  
    הטירהפרנ+  קפקא

  אר+ הישימו& אליוט  . ס.ת
  "האחיות"וייס  'מס ג'ג
 הבחילה א& פול סארטר 'ג


