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7.-8. století (dějepisně – doznívání a 
důsledky stěhování národů)

4 kulturní okruhy

1. Langobardsko-italský
2. Vizigótsko-španělský
3. Franko-merovejský
4. Ostrovní (Británie, Irsko)



Germánské umění pouze dekorativní, neznali 
monumentální architekturu
Architektura navazovala na raně křesťanské
typy, baziliky dostaly podobu latinského kříže; 
sochařská výzdoba ve formě reliéfů

Tempietto langobardo v Cividale (Itálie)
Baptistéria v Poitiers a Aix



Vizigótská spona ve tvaru orla
• zdobená přihrádkovým emailem, pocházející z Méridy ve Španělsku 

(6. století)



Rekcesvinthova votivní koruna

• tato vizigótská votivní koruna byla 
spolu s dalšími korunami 
nalezena v Guarrazaru u Toleda

• celý soubor bývá někdy 
označován podle místa nálezu 
jako guarrazarský poklad

• technické provedení klenotu 
odkazuje k byzantským vzorům, 
nicméně barbarské pojetí této 
koruny z ní činí reprezentativní
ukázku vizigótského zlatnictví



Andělský k říž (vlevo) a Vítězný k říž (vpravo) – detail
• tyto kříže věnovali oviedské katedrále asturští králové, první kříž byl 

vyroben roku 808 a druhý kříž roku 908
• oba nesou známky vlivu byzantského klenotnictví, který do Asturie

přicházel patrně prostřednictvím mozarabských umělců



Knižní malba - iluminace

vznik iniciály – od 5. století
zvětšování prvních písmen 
odstavců a vět
zdobení geometrické a zoomorfní
iluminované rukopisy 

Book of Durrow ; Book of Lindisfarne; Book of
Kells



Lindisfarne



Vikingové



Výpravy na J.Špan ělsko,Portugalsko,V Špan ělské
pob řeží,Baleáry,Sicílie,SV Itálie
Odpor Muslim ů – znemožn ění usazení se na 
Pyrenejském poloostrov ě
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