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-את מערך -התנהגותם של המומנטים השונים האלה  בפרוטרוט את דרךמי להראות לנו -אילו הצליח אי" 
אנושי, את הווריאציות הגזעיות שלו ואת גלגוליו התרבותיים, איך הם מעכבים ומקדמים זה את זה -היצרים הכלל

אילו עלה בידי מי לגלות לנו כל אלה, היה  -לות המקצועית ואפשרויות הפרנסה בתנאי הסדר החברתי, בתנאי הפעי
סידרה חדשה של  ,פרויד ז." (חברה ממשי-נותן בכך השלמה למרקסיזם, השלמה שהיתה הופכת אותו למדע

 ).הרצאות המבוא לפסיכואנאליזה
אך רגע זה חלף.  –בו המאבק נגד השליטה היה יכול לנצח שנראה כי בכל מהפכה היה רגע היסטורי, "

 ה." (מהפכה נבגדת –סה עצמית כלול, כנראה, בדינאמיקה הזאת [...]. במובן זה היתה כל מהפכה יסוד של הב
 .)ארוס וציוויליזציה, מרקוזה
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 א' :סמסטר: תשע"ח   שנת לימודים
     ש"ס. 4היקף שעות: 

 .14-12, בשעות:   ג', ה'ביום  השיעורים יתקיימו
 .e-mail-חה או ב, לפי תאום מראש בשי439בניין גילמן, חדר  שעת קבלה:

 ztauber@post.tau.ac.il דוא"ל:
 אין. דרישות קדם ודרישות נוספות:

: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט, אשר תוגשנה לבדיקה במועד הרשמי שקבעה מטלת סיום הקורס
 האוניברסיטה והציון עליהן יהווה ציון הקורס.

 
פרוידיאנית של אנשי אסכולת פרנקפורט ובעיקר של אריך פרום -רקסית: הכרת הסינתזה הממטרת הקורס

 ) ושל הרברט מרקוזה.30-(בשנות ה
ולתורת היצרים של  פגישות) 4( רקסמושגי למטריאליזם ההיסטורי של מ : מבוא(והחלוקה לשיעורים) נושאי הקורס

פגישות).  12מרקוזה (ה.פגישות); המרקסיזם הפרוידיאני של  9( יזם הפרוידיאני של א.פרוםהמרקס; פגישות) 3( פרויד
מציאות -אידיפוס והתרמידור הנפשי; עקרון תסביךהיצרים; -"זכות האם"; ההיסטוריזאציה של תורת נושאים מפורטים:

 פרוידיאני.-יסטימרקסדכאני; פמיניזם -לא
 עבודה סמינריונית.: הרצאה, קריאה מודרכת, דיון, הנחיה אישית לכתיבת דרכי הוראה

ארוס  ,ה.מרקוזה); 1975(הוצ' רובינשטיין,  משבר הפסיכואנאליזה, א.פרום: בין הטקסטים המרכזיים: ספרות
). רשימות מפורטות של ספרות ראשונית ומשנית תחולקנה לתלמידים 1978(ספרית פועלים,  וציוויליזאציה

 בתחילת הקורס.
 

Freudian Marxism (Seminar)                             
Prof. Zvi Tauber  <ztauber@post.tau.ac.il>                                                           
Course Objectives: Introducing the Marx-Freudian Synthesis of the Frankfurt School, 
especially of Erich Fromm's early works and Herbert Marcuse. 
Course Topics: Conceptual introduction of Marx' Historical-Materialism and Freud's Theory 
of Instincts; The Freudian Marxism of Fromm; The Concept of Mother's Right; The historical 
understanding of Freud's Theory of Instincts; Oedipus Complex and the Psychic Thermidor; 
Non-Repressive Reality-Principle; Freudian-Marxist Feminism. 



Method of Teaching: Introductory lectures, guided reading, classroom discussion and 
personal tutoring for writing seminar papers. 
Main Texts: E.Fromm, The Crisis of Psychoanalysis; H.Marcuse, Eros and Civilization. 
A Bibliography of primary and secondary literature will be distributed at the beginning of the 
semester. 
Student Assignment: A seminar or referat paper. 

  
 


