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 אודיסאה , איליאדה: הומרוס
 פוליתיאה:  ובעיקר,המשתה, פרמנידס: אפלטו

 ליזיסטרטה, הענני�: אריסטופנס
 ) אוריפידס+ איסכילוס ) (+ אנטיגונה, בקולונוס, אדיפוס המל�(הטרילוגיה התביאנית : סופוקלס
 הב חמור הז: אפולאוס
 ") סטיריקו"קטע מתו� (משתה טרימלכיו : פטרוניוס

 )מרקוס אורליוס מכתבי� של ( + הגיונות  : סנקה
 וידויי� : אוגוסטינוס

 דקאמרו : יו'בוקצ
 ) אינפרנו: בעיקר(האלוהית הקומדיה : דנטה

 ) יל בלא'גכגו (הרומני� הפיקרסקיי� 
 קיחוטה דו  –סרוונטס 
 )ונסו'מחזות של ב ג+ מחזות של כריס מארלו (+  י�הסונט+ רד השלישי 'ריצ, אותלו, קבתמ,  ליר#לפחות : שכספיר
  הנסי�#מקיאבלי 
  )והמשלי� של לפונטיי, של ארסמוס" שבחי הסכלות "–כמו כ מומל% , !חשוב ביותר( מסות #מונטיי
 מכתבי� מהפרובינציה : פסקאל
   ג העד האבוד #מילטו
  )אחד המחזות האחרי�או ( פדרה #ראסי
 "החולה המדומה"ו" טרטי&" בעיקר –מולייר 
 ) מיקרומגאס, קנדיד, זדיג: ובעיקר( סיפורי� פילוסופיי� #וולטיר 

  הנסיכה דה קליב #מדא� דה לאפאייט 
 אחיינו של ראמו , אק הפטליסט ואדונו' ז#דידרו 
 וידויי� : נוס&וב, הלואיז החדשה,  האמנה החברתית#רוסו 
  יחסי� מסוכני� #ו לאקל
  וילהל� טל #שילר 
  קרבה מתו� בחירה, וילהל� מייסטר) חלק ב+ חלק א (פאוסט ,  ורתר#גתה 

 ) או#המרקיזה מ, מיכאל קולהאז: בעיקר (נובלות #קלייסט 
 וויצק ,  מות דנטו#ביכנר 
   סיפורי� #הופמ
   מנפרד #ביירו

   אטלה , רנה–שטובריא
 הדוד פונס , הדודנית בת, עור היחמור, אשליות אבודות, ני גרנדה'אז, גוריואבא : בלזק

 מנזר פרמה , האדו� והשחור: סטנדאל
 דא� #הגיב מנוטרה,  עלובי החיי�#הוגו 

   אות השני #הותור
 "הפילוסופיה של הקומפוזיציה"+  סיפורי� ושירי� אחדי� #פו .א.א

 בארטלבי הכתב , בילי באד,  מובי דיק#מלוויל 
 וילסו הטמבל , ינקי בחצר המל� ארתור,  פילבריהק: מרק טווי
  פרחי הרע #בודלייר 
 חינו� סנטימנטלי , שלמבו,  מדא� בובארי#פלובר 
   ")בל אמי"בעיקר (וכ אחד הרומני� ") כדור שומ"ובעיקר ( סיפורי� #מופס
 היצירה , החיה שבאד�', רבז'ז, רמינל' ז#זולא 

 פארק מנספילד , ה ודיעה קדומה גאוו#י אוסט 'ג
  אנקת גבהי� #אמילי ברונטה 
 יי אייר ' ג#שרלוט ברונטה 

 דניאל דירונדה ',  מידלמר%#אליוט ' ורג'ג
  טאליסמ,  אייבנהו–וולטר סקוט 

 זמני� קשי� , תקות גדולות, דיויד קופרפילד, ניקולס ניקלבי, מועדו הפיקוויקי�: דיקנס
 ) הוורד והטבעת+ ( יריד ההבלי� #תקרי 

  סיפורי� מאיי הדרו� , קיל ומיסטר הייד'ר ג"ד,  חטו&#סטיבנסו
 תמונת דוריא גריי ,  סאלומה#אוסקר ויילד 
 טס מדאוברוויל, וד האלמוני ' ג#תומס הארדי 

  דר� כל בשר #סמיואל באטלר 
   יבגני אונייגי #פושקי
  נפשות מתות #גוגול 

  גיבור זמננו #לרמונטוב 
 אהבה ראשונה ,  אבות ובני�#טורגנייב 
 סונטת קרויצר ', מותו של איב אילי%, מלחמה ושלו�,  אנה קרנינה#טולסטוי 

 האחי� קרמזוב, שדי�, אידיוט,  ועונשוהפשע –דוסטוייבסקי 
  אובלומוב #רוב 'גונצ
  סני #ב 'יבצ'ארצ
 סיפורי� ,  ארבעת המחזות#כוב 'צ

  אפי בריסט #פונטנה 
  בית הבובות , הדה גבלר, אויב הע�,  פר גינט#איבס

 רוחות ,  האב#סטרינדברג 
  מסתורי ,  רעב#המסו

 בית המצלה של המלכה פאדוק,  אי הפינגוויני�#אנטול פרנס 


