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 בספרות מאה העשריםה
 

 
 
 
 

 .תיאור הקורס
באמצעות הקריאה ביצירות מופת של הסופרים של המאה העשרים נדון בסוגיות יסוד של 

ורי של הספרות המערבית בתקופות נדון בהקשר ההיסט, בנוסף. המחשבה המערבית בתקופה זו
, פילוסופיההקשריה עם ב, של הספרות התפתחותהב, "מודרניזם-פוסט"ו" מודרניזם"כות וגדרהמ

, ארנסט המינגוואי, ן ביצירותיהם של תומס מאןיעינ. כתיבההעיקריים וטכניקות של המושגים ה
 .חורחה לואיס בורחסוטר אן פול סאר'ג, י עגנון"ש, פרנץ  קפקא, יסיו'מס ג'ג, מרסל פרוסט

 
 
 
 

 .מטרות הקורס
 . מאה העשריםהלהכיר כמה מספרי המופת של  .0

, החברתי, ת במאה העשרים בהקשרן ההיסטוריספרוההמחשבה ולהכיר את התפתחות של  .1
 .הפסיכולוגי והפוליטי

" היסטוריציזם החדש"המזוהים עם הדים את הכלים ומושגי היסוד למילהקנות לת .2
 .ברתי כולושל העולם התרבותי והח" אספקלריה"כלקרוא ספרות הנדרשים על מנת ו

לנתח את החוויה האנושית כפי שהיה באה דים את הכלים הנדרשים על מנת למילהקנות לת .3
 .לידי ביטוי בטקסטים ספרותיים

ואת קשרי הגומלין , העשרים מאההאופייניות להספרותית  כתיבההלהכיר את הטכניקות של  .4
 .ם המרכזיים של ספרות זוהנושאילבין  ביניהן

 
 
 
 

 דרישות הקורס
 

 (.לפחות 01%) חובת נוכחות בשיעורים
 (טקסטים לדלקמןראה את רשימת ה) !!הספריםקריאת 

 השתתפות בדיונים בכיתה
 .מבחן בית באישור ראש החוג, במקרים חריגים, או – סיוםעבודת 

 
 
 

 נושאים עיקריים
 :נדגיש את הנושאים הבאים במהלך הקורס

 ודעות-ספקנות ואי, ידע   -
 אמונה וביטויה   -

 אישיות בעולם המודרני; בעיית העצמיות -
 בדידות וניכור של האדם -



 והמרחב הפרטי בעיית החופש   -
 תודעה כבעיה פילוסופית   -
 כטכניקה ספרותית" זרם התודעה"   -
 מגבלות קיומיות, קיום אנושי וחשיפתו   -
 של הקיום האנושי "זמניות", קיום בזמן   -
 וביטויו עולם היצרים,"מודע-לא"ה   -

 אמנות ומטרותיה -
 אקראיות הקיום -
 ת האובדןיבעי -

 
 

בעית , עידן המהפכות, מלחמת העולם הראשונה, תקופת המשבר)היסטורי ופוליטי  רקענדון ב, בנוסף
 .(מודרניזםהו  Avant-garde,"אמנות למען אמנות", אליזם לנטורליזםימעבר מר) ספרותיוה( החילון

 
 
  
  
 

 הטקסטיםרשימת 
 
 

 "מוות בוונציה"תומס מאן 
 ('חלק א) "וזרח השמש. "ארנסט המינגוואי

 ( בצד של סוואן) 'כרך א -בעקבות הזמן האבוד מרסל פרוסט  
 הטירה  פרנץ  קפקא

 (דאבלינאיםמקובץ  ) "האחיות"וייס  'מס ג'ג
 (קטעים)יוליסס  וייס  'מס ג'ג

 אל המגדלורניה וולף  י'ווירג
 הבחילה אן פול סארטר 'ג

 "עידו ועינם" י עגנון"ש
 "הגרלה בארץ בבל", "ספרית בבל. "חורחה לואיס בורחס


