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Култура и културно наследство на християнска Европа-стр.46 

 

 
1.Античното културно наследство и християнството.  

 

   Културата на европейските държави през Средновековието се оформя под влиянието на два 

основни фактора. Първият фактор е културното наследство на античната гръко-римска 

цивилизация. Като приемник на Римската империя Византия наследява голяма част от тази 

култура. По-различна е ситуацията в Западна Европа.  

   Варварските кралства в по-малка степен усвояват достиженията на Античността. България 

и славянските държави не влизат в пряк контакт с античната цивилизация. 

   Християнството е вторият фактор, който повлиява върху оформянето на средновековната 

европейска култура. Като основна религия на Стария континент то изцяло ръководи живота на 

средновековния човек. Задава и главните теми и послания в изкуството и литературата. 

 

2.Византийската култура.  

 

    За да подчертаят християнския характер на империята, византийските владетели изграждат 

множество християнски храмове. Те следват плана на античните сгради тип базилика.    

Базиликите са правоъгълни постройки с ориентация запад – изток. Вътрешността на храмовете 

се украсява с мозайки и икони.  

    Те изобразяват християнски символи или Христос и различни светци и мъченици. 

Византийската култура бележи истински разцвет при управлението на Юстиниан. 

   През 30-те години на VІ в. по негова заповед е изградена църквата „Света София“ в  

Константинопол  - Виж фиг. 1. 

    След завършването си тя поразява всички съвременници със своите размери и 

великолепие. В продължение на хиляда години „Света София“ е най-големият християнски 

храм в света. 

    През ІХ и Х в. у византийците се засилва интересът към културните достижения на 

Античността. Преписват се и се Същевременно масово започват да се строят по-малки по 

размери църкви. Техните основи наподобяват кръст, а самата сграда завършва с купол.  

  Този тип църкви се наричат кръстокуполни.  

 

3.Западноевропейската култура. – стр.47 

 

Тази точка да се препише върху този лист или в тетрадката!!! 

 

Да се препише и текста от „Средновековните текстове разказват“-стр.47!! 


