שם הקורס :אירופה בראי ספרותה .1800 – 1500
שם המרצה :ד"ר עשהאל אבלמן.
היקף הקורס בש"ש 1 :ש"ש.
דרישות קדם :אין.
סוג הקורס :שיעור בשנה"ל תשע"ט.
נושאי הקורס:
שיעור  : 1מבוא  -להבין את התרבות האירופאית
שיעור  :2הרנסנס ורישומו במזרח אירופה
שיעור  :3רפורמציה ,פרוטסטנטיות ,קונטרה-רפורמציה
שיעור  :4הומניזם
שיעור  :5המהפכה המדעית וגילוי ממדי העולם
שיעור  :6דת וחילון בראשית העת החדשה
שיעור  :7סובלנות
שיעור  :8מימי הביניים למדינה המודרנית :חוק ,מיסוי והשליט החדש
שיעור  :9ראשית התרבות הדמוקרטית והאידיאלים החברתיים של ההשכלה
שיעור  :10בין מערב למזרח :האימפריה ההבסבורגית
שיעור  :11אבסולוטיזם נאור
שיעור  :12המאה השמונה עשרה :מדע ,חברה ונאורות
שיעור  :13המהפכה הצרפתית ורישומה
שיעור  :14רומנטיקה ולאומיות
מטרות הקורס :הסטודנט ילמד מושגי יסוד בתולדות אירופה בראי ספרותה ויקשור בין מושגי
יסוד אלו לבין חייו האינטלקטואליים ההווים.
מבנה הקורס :הקורס כולל שיעור פרונטלי בו יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים ,תוך
התייחסות לחומר הקריאה.
חובות הסטודנט :נוכחות והשתתפות פעילה ()20%
כתיבת עבודה בסיום הקורס (.)80%
סילבוס
מספר שיעור

נושא

קריאה

1

מבוא  -להבין את התרבות
האירופאית

Jacques Barzun, From
Dawn to Decadence,
500 Years of Western
Cultural Life, New
York 2005.

2

הרנסנס ורישומו במזרח
אירופה

יעקב בורקהארט ,תרבות
הרנסנס באיטליה ,ירושלים
תשכ"ו.

3

רפורמציה ,פרוטסטנטיות,
קונטרה-רפורמציה

מירי אליאב פלדון,
הרפורמציה הפרוטסטנטית,
תל אביב תשנ"ז.

4

הומניזם

יוהאן הויזינחה ,בסתיו ימי
הביניים ,ירושלים תשס"ח.

5

המהפכה המדעית וגילוי
ממדי העולם

אביהו זכאי ,אירופה והעולם
החדש :גילוי אמריקה
וכיבושה על ידי מדינות
אירופה ,ירושלים
תשנ"ג.

6

דת וחילון בראשית העת
החדשה

מישל דה מונטן ,המסות ,תל
אביב תשס"ז.

7

סובלנות

ג'ון לוק ,איגרות על
הסובלנות ,ירושלים תש"ן.

8

המדינה המודרנית :חוק,
מיסוי והשליט החדש

אהרן גורביץ' ,תמונת העולם
לשל אנשי ימי הביניים,
ירושלים תשנ"ג.
ניקולו מקיאוולי ,הנסיך,
ירושלים תשס"ה.

9

ראשית התרבות הדמוקרטית
והאידיאלים החברתיים של
ההשכלה

יהושע לוריא ,פשוטי עם,
לוחמי שוויון ,תל אביב
תשל"ח.
מונטסקייה ,מכתבים פרסיים,
ירושלים תשס"ה.

10

בין מערב למזרח :האימפריה יוזף רות ,מארש ראדצקי ,תל
אביב תשל"ח
ההבסבורגית

11

אבסולוטיזם נאור

פרידריך הגדול' ,סוגי
משטרים וחובות השליט',
דחק ז ,תשע"ו.

12

המאה השמונה עשרה :מדע ,רוברט דרנטון ,השיניים
התותבות של ג'ורג'
חברה ונאורות
וושינגטון ,תל אביב תשס"ז.

13

המהפכה הצרפתית ורישומה

ויליאם דויל ,המהפכה
הצרפתית ,רעננה תשס"ה.

14

רומנטיקה ולאומיות

יעקב טלמון ,רומנטיקה
ומרי ,תל אביב תשל"ג.

