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כיצד מתמודד הדמיון האנושי עם ההשלכות הרדיקליות  

  האמנות והתרבות,של משבר האקלים? כיצד יושפעו 
היכר? ויתר על  והספרות בתוכן, אם האקלים ישתנה ללא  

בינינו  מערכת היחסים  בתוך  הספרות  של  מה מקומה  כן, 
קיימית  לבין להציע עמדה  יכולה  היא  אופן  ובאיזה  הטבע 

בה?   הכלול  והאושר  האנושות  ההתפתחות  תהליכי  לגבי 
אל  פונים  הספרות  בתחום  רבים  חוקרים  זו,  זמן  בנקודת 

חוף  ביקורת' מתוך הבנה כי זהו התחום הרלוונטי והד-ה'אקו
ביקורת' משתמשת  -ביותר לשיח הספרותי ומחוצה לו. 'אקו

הספרותית   הביקורת  של  הכלים  שפה   –בשלל  דמיון, 
כדי להגביר את המודעות והתגובתיות לשינויי   –יצירתית, התבוננות פנימית, רגישות חושית וביקורת חברתית  

 האקלים.
 

על  מבט  מנקודת  והספרות  האקלים  בנושאי  ידון  זה  טקסטים היס-קורס  קריאת  תוך  תרבויות  וחוצת  טורית 
טקסטים  שונים:  מז'אנרים  טקסטים  בקורס  נפגוש  בנוסף,  מגוונות.  ספרותיות  ומסורות  שונות  מתקופות 

אורסולה לה (, מדע בדיוני אקלימי )ינהאאינדרה ס מיתולוגיים דתיים )עלילות גלגמש וספר בראשית(, רומנים ) 
(  רוברט האס,  הלן סיקסו(, שירה )מן השירה האמריקאית, דרך שירת היידיש והשירה העברית( ומסות )גווין

 ועוד.  
 

( לצד  תיאודור אדורנו, סמואל טיילור קולרידג'ה של הטבע )ופיהקריאות הספרותיות ילוו טקסטים מן הפילוסאת  
 הנוגעים במשבר האקלים מרחבי העולם. קריאה בטקסטסים פוליטיים עכשוויים 

בנוסף להרצאות ולדיון הכיתתי הקורס יארח במשך הסמסטר לכל הפחות שתי הרצאות אורח ותינתן הזדמנות 
לסטודנטים וסטודנטיות המעוניינות בכך לשלב בעבודות הקורס גם כתיבה אישית וניסיונית הנוגעת לכתיבת  

 הטבע שלהן. 
 
Can the human imagination conceive of the radical consequences of climate change? What will happen 

to the arts and culture, including literature, if the climate change worsens? Moreover, how can literature 

help us reorient our relationship to the natural world and envision more sustainable forms of human 

progress and pleasure? At this moment in history, many literary scholars have turned to ecocriticism 

as an urgent topic of research. Ecocriticism employs the tools of literature and literary criticism—
imagination, creative language, self-reflection, sensorial sensitivity and social criticism—to foster 

awareness and responsiveness to climate change.  

 

This course will take a pan-historical and cross-cultural perspective, reading literary texts from 

different periods of time and different literary traditions. We will also cut across genres, reading 

religious and mythical texts (The Epic of Gilgamesh, The Book of Genesis), novels (Indra Sinha), 

climate-oriented science fiction or “cli-fi” (Ursula Le Guin) poetry (American poetry , Yiddish poetry 

and Hebrew poetry) and essays (Helen Cixuous, Robert Hass).  

 
The course will also engage philosophies of nature (Theodore Adorno, Samuel Taylor Coleridge), as 

well as contemporary political writings on climate change from around the world. The course will 

feature at least two guest lectures and provide options for students to experiment with their own writing 

on nature and climate change.  
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