Istorie medie universală I
(c. 400 - c. 1400)
Secţii: Istorie, Studii Europene şi Istoria Artei
- curs general, anul I, semestrul I
Reexaminare
3 Septembrie 2020

Programarea examenului
 Examen oral prin aplicația Google Meet. Planificarea
examenului se va face în prealabil, pe grupe de 3 studenți/30
de minute.

 Subiectele

vor

fi

numerotate

aleatoriu

și

fiecare

studentă/student va alege un număr. După ce va fi răspuns la
propriul

subiect,

fiecare

studentă/student

va

avea

posibilitatea să completeze răspunsurile colegilor de grupă.

Materia cursului
 Prelegerile
 Seminariile (inclusiv bibliografia obligatorie de la fiecare seminar)
 Bibliografia obligatorie pentru examen
Istorie

Studii Europene

Istoria Artei

1. Jacques Le Goff. Evul Mediu
şi naşterea Europei. Iaşi:
Polirom, 2005.
2. Jacques Le Goff, coord. Omul
Medieval. Iaşi: Polirom,
1999.
3. Peter Brown. Întemeierea
creştinismului occidental.
Iaşi: Polirom, 2002.
4. Marc Bloch. Societatea
feudală. Cluj-Napoca: Dacia,
1998.
5. Johan Huizinga. Amurgul
evului mediu. Bucureşti: Ed.
Humanitas, 2002.

1. Jacques Le Goff. Evul Mediu
şi naşterea Europei...
2. Jacques Le Goff, coord. Omul
Medieval....
3. Peter Brown. Întemeierea
creştinismului ....
4. Emmanuel Le Roy Ladurie.
Montaillou, sat occitan de la
1294 până la 1324.
Bucureşti: Ed. Meridiane,
1992.
5. Henri Pirenne. Mahomed și
Carol cel Mare. Bucureşti:
Ed. Meridiane, 1996

1. Jacques Le Goff. Evul Mediu
şi naşterea Europei...
2. Jacques Le Goff, coord.
Omul Medieval....
3. Peter Brown. Întemeierea
creştinismului ....
4. Michel Pastoureau. O
istorie simbolică a Evului
Mediu occidental.Chișinău:
Cartier, 2004.
5. Jean Claude Schmitt.
Rațiunea gesturilor.
Bucureşti: Ed. Meridiane,
1998.

Materia cursului

Nota bene! Consultarea oricăror altor materiale suplimentare (bibliografia suplimentară
pentru curs şi seminarii, suportul de curs scris de profesorii Ecaterina Lung şi Antal
Lukács, cursurile universitare – precum cele coord. de Radu Manolescu sau de
Alexandru Platon, alte cărţi despre istoria Occidentului medieval, etc.) este binevenită
şi încurajată! Toate aceste surse trebuie însă să suplimenteze şi să completeze materia
cursului (vezi mai sus), nu să i se substituie.

Tematica comună pentru examen
Secţii: Istorie, Studii Europene şi Istoria Artei
1. Evul Mediu: construcţia istoriografică a unui
concept.
2. Transformarea lumii romane. Continuitate şi
ruptură (sec. IV-VI)
3. Regatele romano-germanice. Structuri şi
instituţii (sec. V-VIII)
4. Evanghelizarea Europei (sec. IV-X)
5. Monasticismul medieval (sec. V-XI)
6. Lumea carolingiană (sec. VIII-IX)
7. Veacul întunecat (sec. X)
8. Formarea şi evoluţia principatelor teritoriale
(sec. X-XIII)
9. Castelele
medievale
şi
problema
“feudalismului” (sec. XI-XIII)
10. Expansiunea demografică şi colonizarea
rurală (sec. XI-XIII)

11. Reforma gregoriană (sec. XI)
12. Conflictul dintre Papalitate şi Imperiu (sec.
XI-XIII)
13. Cruciadele (sec. XI-XIII)
14. Imperiul în Occidentul medieval (sec. XIIXIV)
15. Structuri politice în Occidentul medieval
(sec. XI-XIV)
16. Mişcarea comunală şi renaşterea urbană
(sec. XI-XII)
17. Structuri socio-economice în occidentul
medieval (sec. XI-XIV)
18. Mişcări de reformare şi de contestatare a
Bisericii (sec. XII-XIV)
19. Criza secolului al XIV-lea şi amurgul Evului
Mediu (sec. XIV-XV)
20. De la Evul Mediu la Renaştere: ruptură sau
continuitate?

Tematica diferenţiată pentru examen
Istorie
1.
2.
3.
4.
5.

Romani şi barbari în Antichitatea târzie (sec. IV-V).
Francia , de la merovingieni la carolingieni.
Reforma Bisericii în secolele X-XI şi prima cruciadă
Franţa capeţienilor.
Ispititoarea Eva şi Fecioara mântuitoare. Imagini masculine ale femeii medievale.

Studii Europene
1. Sfântul Augustin şi sfârşitul lumii antice.
2. Evanghelizarea lumii anglo-saxone.
3. Fărâmiţarea lumii carolingiene.
4. Cavalerii şi literatura cavalerească.
5. Statutul femeii în Occidentul medieval.
Istoria Artei
1. Artă creştină şi artă “barbară” în Antichitatea târzie (sec. IV-VII)
2. Renaşterea carolingiană.
3. Imagini ale lumii medievale: tapiserii şi hărţi.
4. Catedralele gotice.
5. Reprezentări ale femeii în Evul Mediu târziu.

Modele de subiecte

Nota bene! Nu confundaţi tematica de examen cu subiectele! Subiectele vor fi astfel formulate încât să
necesite tratarea sintetică şi critică a unei părţi din tematica de examen.

Istorie
Plecând de la următorul fragment despre ultimii merovingieni din biografia lui Carol cel Mare de
Eginhard, discutaţi principalele strategii de legitimare ale carolingienilor.
•

Neamul Merovingienilor, din care francii aveau obiceiul de a-şi alege regii, se socoteşte cǎ a dǎinuit pâna la
regele Childeric, care în urma poruncii pontifului roman Ştefan, a fost detronat, tuns şi închis în mǎnǎstire.
Cu toate cǎ neamul se pǎrea cǎ s-a stins numai cu el, totuşi acesta de mult era lipsit de orice vigoare,
nedistingându-se prin nimic vestit, în afarǎ de titlul gol de rege, cǎci atât de bunurile, cât şi de puterea
regatului dispuneau mai marii palatului, care se numeau majordomi şi cǎrora le aparţinea puterea supremǎ.
Nu-i mai rǎmânea altceva regelui decât, mulţumindu-se doar cu acest titlu, sǎ stea pe tron cu pletele şi cu
barba sa lungǎ, sǎ-şi dea aere de domnitor, sǎ asculte pe solii sosiţi din deosebite pǎrţi, iar când plecau sǎ
lea dea – parcǎ din autoritatea lui deplinǎ – rǎspunsuri de mai înainte pregǎtite sau chiar impuse prin
poruncǎ. În afarǎ de titlul nefolositor de rege şi de mijloacele precare de susţinere, pe care i le acorda
prefectul palatului, precum i se pǎrea acestuia, nu-i aparţinea nimic personal în afarǎ de o moşie cu un venit
foarte modest şi cu o casǎ pe ea.

Istorie Artei
Prezentaţi tapiseria de la Bayeux,
insistând

asupra

istoriografice
posibilii
tapiseria

controverselor

privind

comanditari.
ca

autorii

şi

Analizaţi

instrument

de

propagandă, plecând de la scena de
mai jos a încoronǎrii lui Harold

Studii Europene
Prezentaţi cauzele şi desfăşurarea luptei pentru învestitură. Plecând de la fragmentul următor din
scrisoarea lui Grigore al VII-lea către principii germani, analizaţi principalele arme temporale şi
spirituale folosite în această dispută.
•

Încǎ inainte de a intra în Italia, regele ne-a trimis soli rugǎtori prin care s-a oferit sǎ dea satisfacţie deplinǎ
lui Dumnezeu, sfântului Petru şi nouǎ înşine şi ne-a fǎgǎduit stǎruitor cǎ va asculta întru totul de noi pentru
îndreptarea vieţii sale, dacǎ se învredniceşte din partea noastrǎ de mila dezlegǎrii şi binecuvântǎrii
apostolice. În timp ce noi amânam acest lucru vreme îndelungatǎ purtând numeroase tratative, fǎcându-i
aspre mustrǎri pentru greşelile sale prin toate soliile ce le schimbam, în sfârşit, din propria sa hotǎrâre a
venit, însoţit de puţini, fǎrǎ niciun semn de duşmǎnie sau de nechibzuinţǎ, la castelul Canossa, unde ne
gǎseam noi. Acolo depunând toate semnele regalitǎţii, plin de umilinţǎ, desculţ şi îmbrǎcat cu o hainǎ de
lânǎ stǎtu trei zile în faţa porţii castelului şi nu conteni sǎ implore, cu multe plânsete, ajutorul şi mângâierea
îndurǎrii apostolice, pânǎ ce i-a mişcat pe toţi cei care erau acolo, ajungând pânǎ la ei zgomotul acestor
plânsete, provocându-le milǎ şi compǎtimire.

MULT SUCCES!

