
 ספירלה של פרדוקסים 
 יצירות מופת פוסטמודרניות במאה העשרים

 (22עונה  -בתרבות המערב  ות)מסע

 הנרי אונגר

קרא "דון לאדונו ספר שקנה באחד הדוכנים. הספר נ סנצ'ו פנסה חוזר רועד כולו מהשוק, ומציג
 ה"מציאות" נשמטדון קיחוטה", ומושג קיחוטה קורא את "'דון את  קיחוטה", וכך אנו רואים

חדש, שמתוכו נשקף , ושם נולד סגנון 1615יתה שנת בפרכוסים לתוך ספירלה של פרדוקסים. זו הי

על  מהלכי ההווה ואת גורל העתידבבית הלבן קובע את  , כשהאיש השוכןועתהמציאות חדש. מושג 
 אמת". -של ה"פוסט (ועם זאת מקסים), הבשיל הצמח המורעל בטוויטר ידי "ציוצים" גחמניים

 המהוללות ביותר של ספרות פוסטמודרנית במאה העשרים.יצירות קורס זה מוקדש ל    

 

 סדר הנושאים      
  ?תאוריה ופרקטיקה –פוסטמודרניזם מהו 

  או כיצד מפרקים את מושג המציאות –אסתטיקה פוסטמודרניסטית 

  [1956] "הנפילה" –אלבר קאמי 

  [1961]  "22ג'וזף הלר: "מלכוד 

 [ 1964]  "ןיבימקס פריש: "יהא שמי גנטנ 

 " :[1969] "אהובת הקצין הצרפתיג'ון פואלס 

  [1989]   "תולדות העולם בעשרה וחצי פרקים" –ג'וליין בארנס 

  [1956] "סוף הדרך" –ג'ון בארת 

  [1970]  "חיי עיר" –דונלד ברתלמי 

  [  1986] "החצי השני"  –פיליפ רות 

  (" /"אמא לילה"עריסת חתול")[ 1969]  "בית מטבחיים חמש" –קורט וונגוט 
 [1977יוסה "דודה חוליה והכתבן" ]רגס מריו ו 

  .[1975] "רגטיים" –דוקטורוב ל. א 

  [1982] "חסד אלוהים" –ברנרד מלמוד 
 
 

  (2020)משנת הלימודים הנוכחים, השלם  הקורסמתווה עתידי של            
 

 התמקדויות עיקריות                 ךשמ נושא החטיבה             

  שמורה( –)הזכות לשינויים  דלעיל ע"ע רשימת היצירות 2 במאה העשרים ספרות פוסטמודרנית 1

 יוסה, פואיג, קורטאזר, קרנפטייהורגס מ. מרקז, גרסיה ג.  1 "ריאליזם פנטסטי" בדרום אמריקה 2

 קודוולדוס פסוס,   , קפוטה, לואיס,סטיינבק, מיילר, תום וולף 1 נטורליזם במחצית השנייה של המאה 3

 סול בלו, ברנרד מלמוד, ג'ון אפדייק 1 הומניזם אמריקאי במאה העשרים 4

 בל, גראס, ואלזר, לנץ, הנדקה 1 ספרות גרמנית לאחר מלה"ע השנייה 5

 , מישוגרייה, איימה-רוב קיינו, יורסנאר, סארוט, דירא, 1 הרומן הצרפתי החדש 6

 ר, עגנון, מאן, מוזיל, ברוך, סרמגוגא-דימרטן ר. , פרוסט 3 מבט נוסף אל גדולי הספרות של המאה 7

 וכד' בוקצ'יו, וולטר, פילדינג, שטובריאן, דיקנס, טורגנייב  3 השלמת פערים שנוצרו במהלך הקורס 8

  1 אנאלפבתים-אפילוג: ספרות בעידן הניאו 9



 


