




 Catedral de Santa Maria w Burgos jest jednym z 
najwspanialszych przykładów architektury gotyckiej. Swoim 
ogromem dominuje nad starym miastem i całym Burgos.  

 Burgos -miasto w północnej Hiszpanii, położone na skraju Mesety 
Iberyjskiej, w regionie Kastylia i León, ośrodek administracyjny 
prowincji Burgos. Burgos jest znaczącym ośrodkiem 
przemysłowym, liczącym się ośrodkiem turystycznym, na którego 
rozwój wpłynęła biegnąca przez miasto Droga św. Jakuba, a 
także niewielkim, lecz rozwijającym się ośrodkiem 
uniwersyteckim.  

  

 Gotycka Katedra Świętej Marii, znajdująca się na liście 
światowego dziedzictwa UNESCO. Jest jedyną katedrą w 
Hiszpanii, która znalazła się na liście jako samodzielna 
budowla, a nie część starówki (tak jest na przykład w przypadku 
Salamanki, Santiago de Compostela, Ávili, Kordobie, Toledo oraz 
Cuenki) lub grupy budowli (jak w Sewilli). 

 Budowę katedry rozpoczęto w roku 1221. Większość prac 
budowlanych wykonano w XIII-XV wieku.  

 





 Zachodnia strona katedry z główną fasadą zwieńczona jest 
dwoma gotyckimi wieżami o ośmiokątnych iglicach, zdobionych 
ażurowym maswerkiem. Nawa główna składa się z trzech przęseł.  

  

 Fasadę budynku ukończono w drugiej połowie XIII wieku. W 
następnych stuleciach dobudowano kaplice boczne, iglice na 
wieżach. Budowniczowie czerpali wzorce konstrukcji z 
trzynastowiecznych katedr angielskich i francuskich, 
wykorzystując elementy lokalnych tradycji. Katedra jest 
trzynawowa z wysuniętym transeptem, głębokim prezbiterium i 
obejściem. Do głównego korpusu przylegają liczne inne struktury 
architektoniczne, dobudowane w ciągu kolejnych czterech 
wieków.  

  

 W architekturze katedry przeważa styl gotycki, ma jednak 
również istotne elementy renesansowe i barokowe, dodane w 
wyniku modyfikacji z XV-XVI wieku i późniejszych z XVIII wieku." 

 



 Fasadę główną stanowi Puerta del Perdón (brama przebaczenia), 
ozdobiona gwieździstą rozetą i galerią rzeźb przedstawiających królów 
kastylijskich. Po obu stronach wznoszą się 84 metrowe wieże uwieńczone 
ażurowymi iglicami pochodzącymi z XV wieku. Jednak najpiękniejszym 
zespołem rzeźb może poszczycić się Puerta del Sarmental, z 
dominującym wizerunkiem Pantokratora otoczonego apostołami i 
ewangelistami. Wewnątrz na uwagę zasługuje cyborium nawy głównej, 
zwieńczone sklepieniem w stylu mudejar, pod którym umieszczono 
szczątki Rodriga Díaz de Vivara – słynnego Cyda Walecznego oraz jego 
żony Jimeny. Tuż obok znajdują się efektowne Złote Schody – dzieło Diega 
de Siloé, wykonane w wieku XVI z inspiracji włoskim renesansem.  

 W nawach bocznych można podziwiać 19 kaplic, z których na szczególną 
uwagę zasługują kaplice del Condestable , która znajduje się za ołtarzem 
głównym. Fundatorem kaplicy był konstabl Kastylii – Fernández deVelasco 
wraz z żoną. Została pobudowana między 1482 a 1496 rokiem. Uwagę w 
kaplicy przyciąga wyjątkowe sklepienie, uformowane z dwóch gwiazd, 
większej i wpisanej w nią mniejszej. B interesujaca jest tez kaplica  
Santa Tecla.  

 Godne podziwu są dzieła sztuki: wyjątkowa kolekcja zawierająca, między 
innymi, ołtarze, malowidła, ozdobne stalle na chórze, groby i rzeźby. 

 









 jest trójnawową bazyliką z transeptem, 
wzniesioną na planie krzyża łacińskiego, której 
budowę rozpoczęto w 1221 roku z inicjatywy 
króla Ferdynanda III i biskupa don Mauricio.  

 Większość prac budowlanych wykonano w XIII-XV 
wieku. Dopiero w XV wieku ukończono zachodnią 
fasadę z dwiema wieżami zwieńczonymi 
ażurowymi hełmami nawiązującymi do gotyku 
niemieckiego i ośmioboczną kaplicę (Capilla del 
Constable wg. projektu Simona de Colonia) w 
stylu izabelińskim. Jej gwiaździste sklepienie z 
ażurowym manswerkiem w środkowej części 
nawiązuje do architektury islamu a ośle grzbiety 
łuków ściennych są jedną z cech 
charakterystycznych dla stylu izabelińskiego.  

 











 Fasadę główną stanowi Puerta del Perdón (brama 
przebaczenia), ozdobiona gwieździstą rozetą i galerią rzeźb 
przedstawiających królów kastylijskich. Po obu stronach wznoszą 
się 84 metrowe wieże uwieńczone wspaniałymi ażurowymi 
iglicami pochodzącymi z XV wieku.  

 Jednak najpiękniejszym zespołem rzeźb może poszczycić się 
Puerta del Sarmental, z dominującym wizerunkiem Pantokratora 
otoczonego apostołami i ewangelistami. Wewnątrz na uwagę 
zasługuje cyborium nawy głównej, zwieńczone  sklepieniem w 
stylu mudejar, pod którym umieszczono szczątki Rodriga Díaz de 
Vivara – słynnego Cyda Walecznego oraz jego żony Jimeny.  

 Tuż obok znajdują się efektowne Złote Schody – dzieło Diega de 
Siloé, wykonane w wieku XVI z inspiracji włoskim renesansem. W 
nawach bocznych można podziwiać 19 kaplic, z których na 
szczególną uwagę zasługują kaplice del Condestable i Santa 
Tecla.  

 Godne podziwu są również cenne dzieła sztuki: wyjątkowa 
kolekcja zawierająca, między innymi, ołtarze, malowidła, 
ozdobne stalle na chórze, groby i rzeźby. 





 Budowę katedry rozpoczęto w roku 1221. 

Większość prac budowlanych wykonano w 

XIII-XV wieku.  

 Zachodnia strona katedry z główną fasadą 

zwieńczona jest dwoma gotyckimi wieżami o 

ośmiokątnych iglicach, zdobionych ażurowym 

maswerkiem. Nawa główna składa się z 

trzech przęseł.  

































































































































































































































 Wnętrze katedry w Burgos zdobią dekoracje nawiązujące do stylu 
flamboyant i mudejar.  

 Kaplice boczne dobudowano w okresie późnego gotyku. W 
katedrze zachwycają ale i trochę przytłaczają swoim bogactwem 
i ogromem ołtarze wykonane w złocie ze szlachetnymi 
kamieniami. To był czas gdy do portów Hiszpanii zawijały statki 
pełne złota zrabowanego mieszkańcom podbitych krajów obu 
Ameryk a kościół współrządził Hiszpanią i to był czas aktywności 
Świętej Inkwizycji.  

 Do katedry przylegają krużganki z XIV wieku. Nawa główna składa 
się z trzech przęseł. Nawy przykryto sklepieniami krzyżowymi, a 
na skrzyżowaniu w XVI wieku zbudowano ośmioboczną wieżę 
wspartą na trompach (cecha charakterystyczna dla gotyku w 
Hiszpanii).  

 W architekturze katedry przeważa styl gotycki, ma ona jednak 
również istotne elementy renesansowe i barokowe, dodane w 
wyniku modyfikacji z XV-XVI wieku i późniejszych z XVIII wieku.  

 Najbardziej charakterystyczną cechą świątyni jest jej niezwykle 
misterna dekoracja kamieniarska. Interesujący pod tym 
względem jest zwłaszcza  























W architekturze katedry 

przeważa styl gotycki, ma 

jednak również istotne 

elementy renesansowe i 

barokowe, dodane w wyniku 
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Wnętrze kościoła kryje groby dwóch 

bohaterów hiszpańskich z czasów 

muzułmańskiej okupacji: Fernana Gonzalesa 

oraz El Cyda, któremu przypisuje się znaczne 

zasługi w wyparciu przez chrześcijan Maurów 

z Półwyspu Iberyjskiego. Wraz z władcami 

Aragonii i Saragossy podjął się wojny z 

arabskimi siłami Almorawidów 

 




































































































































































































































