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Streszczenie 
Artykuł ma na celu ukazanie rozwoju peru-

wiańskiej architektury kolonialnej na przykładzie ka-
tedry w Limie; dzieje katedry w Limie stanowią bo-
wiem historię peruwiańskiej architektury kolonialnej 
w zarysie – liczne trzęsienia ziemi i wynikająca z 
nich konieczność częstego odbudowania świątyni 
stanowiły okazję do zmodyfikowania planu katedry 
i wprowadzenia nowych stylów i form wyrazu. 

Summary 
The point of the article is to present the 

evolution of Peruvian colonial architecture taking 
as an example the Cathedral of Lima which history 
becomes a history of Peruvian colonial architecture 
in a nutshell. Numerous earthquakes and the neces-
sity of reconstructions opened the way for the in-
troduction of new architectural styles and forms of 
expression that defined the evolution of the colonial 
architecture. 
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 Katedra w Limie ulegała na przestrzeni lat licznym modyfikacjom. Kolejne trzę-

sienia ziemi sprawiały, że często zachodziła konieczność odbudowywania świątyni, co 
stanowiło pretekst do wprowadzenia nowych elementów czy stylów. Na przykładzie 
zmian, jakich dokonano w obrębie katedry, można więc prześledzić historię wkraczania 
do Limy kolejnych stylów bądź tendencji i obserwować ich ewolucję. Historia katedry 
w Limie jest ciekawa także z innych względów, daje przegląd najlepszych architektów 
i rzemieślników epoki, odzwierciedla też mentalność poszczególnych okresów. W ni-
niejszym artykule zostanie przedstawiona historia katedry, a szczególna uwaga poświę-
cona zostanie czasom kolonialnym1. 

Pierwsze budynki katedry 

 Lima, Ciudad de los Reyes, została założona przez Francisca Pizarra 18 stycznia 
1535 roku2. Planując układ miasta i przydzielając parcele swoim żołnierzom i koloni-

                     
* Mgr Katarzyna Piekarz – absolwentka filologii włoskiej i studiów latynoamerykańskich UJ, 
doktorantka w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
1 Artykuł stanowi kontynuację serii artykułów dotyczących architektury kolonialnej, opubliko-
wanych przez autorkę w kwartalniku „Ameryka Łacińska” nr 3-4 (73-74) 2011 oraz nr 2 (76) 
2012, w których znalazły się podstawowe definicje z zakresu architektury kolonialnej, 
nieprzytaczane już w niniejszym artykule. 
2 D. Angulo, La metropolitana de la Ciudad de los Reyes 1535-1825, Libr. e Impr. Gil, Lima 
1935, s. 3. 
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stom, Pizarro pamiętał o wyznaczeniu głównego placu oraz miejsca pod wybudowanie 
katedry miejskiej, która miała powstać na ruinach prekolumbijskiej świątyni Puma Inti3. 
Jeszcze tego samego dnia położono pierwszy kamień pod budowę świątyni, a pierwszą 
deskę, która miała służyć do wzniesienia katedry, przyniósł na plac budowy sam Pizar-
ro, dając tym wyraz swojego religijnego zaangażowania4. Katedra została poświęcona 
Matce Boskiej5.  

 Mimo że pierwszy budynek katedry był bardzo prosty – mury wzniesiono z su-
szonej na słońcu cegły adobe – prace nad jego wzniesieniem trwały prawie pięć lat, aż 
do 11 marca 1540 roku, kiedy to umieszczono w świątyni Najświętszy Sakrament i za-
częto odprawiać regularnie nabożeństwa. Mimo swojej skromności świątynia została 
wyniesiona do rangi katedry bullą papieża Pawła III z 17.09.1543 r.6. W owym czasie 
wydawało się, że tego typu konstrukcja była wystarczająca i spełniała wymagania oraz 
zaspokajała potrzeby nielicznych jeszcze mieszkańców miasta. Jednak gdy postanowio-
no podzielić diecezję Cuzco i wytyczyć dwie nowe, w Limie i Quito, zdano sobie spra-
wę, iż konstrukcja z adobe była za skromna jak na katedrę i przekonanie to doprowadzi-
ło do ponownego rozpoczęcia prac.  

30 kwietnia 1543 roku gubernator Cristóbal Vaca de Castro zarządził zburzenie 
pierwszego budynku katedry i ponowne wzniesienie go w doskonalszej formie. Miesz-
kańcy miasta mogli wspomóc budowę nowej katedry, składając odpowiednie datki7. 
Ponadto, po staraniach pierwszego arcybiskupa Limy, Jerónimo de Loayza, rada miej-
ska odstąpiła katedrze przylegający do świątyni, a należący wcześniej do miasta teren, 
dzięki czemu nowa katedra mogła być znacznie większa i lepiej odzwierciedlać aspira-
cje miasta. Pięć tysięcy pesos obiecanych przez doñę Franciskę Pizarro oraz podarowa-
ne przez Cristobala de Burgos dobra i kosztowności pozwoliły przyspieszyć prace8. 
Nowa świątynia ulokowana była równolegle do pierwszego, wzniesionego przez Pizarra 
kościoła. Było to drewniane jednonawowe założenie z elementami wykonanymi w ado-
be (rys. 1), mierzące około siedemdziesięciu metrów długości i piętnastu szerokości. Jak 
podaje Bernales Ballesteros, powołując się na Emilia Harth-Terré, pierwszym budowni-

                     
3 Por. D. Angulo Iñiguez, Historia del arte hispanoamericano, Salvat, Barcelona 1945-1956, 
s. 685; L. Dórich, Al rescate de Lima: la evolución de Lima y sus planes de desarrollo urbano, 
SAGSA, Lima 1997, s. 9. 
4 D. Angulo, Historia del arte…, op. cit., s. 3.; por. J. Bernales Ballesteros, Lima, la ciudad y sus 
monumentos, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla 1972, s. 38-39; M. Buschiazzo, 
Estudios de Arquitectura Colonial Hispanoamericana, Praft, Buenos Aires 1944, s. 119. 
5 J. Prado Heuderbert, Lima: arquitectura y escultura religiosa virreinal, Ignacio Prado Pastor, 
INC, Lima 1996, s. 23; por. E. Pérez Montás, Arquitectura colonial iberoamericana, Armitano, 
Caracas 1997, ss. 287-318. 
6 J. Bernales Ballesteros, Edificación de la Iglesia Catedral de Lima. Notas para su historia, 
Universidad de Sevilla, Sevilla 1969, s. 2. 
7 D. Angulo, op. cit., s. 4-5; por. M. García Irigoyen, Historia de la catedral de Lima, 1535-1898, 
Impr. de „El País”, Lima 1898, ss. 11-16; Erección de la Santa Iglesia Metropolitana de Lima, 
seguida de la regla consueta y ritual diurno, Impr. de José D. Huerta, Lima 1862, ss. 3-6. 
8 J. Bernales Ballesteros, op. cit., s. 3. 
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czym katedry i autorem jej planu był Jerónimo Delgado, a pracami od 1551 roku kiero-
wał Juan Fernández de Osuna9. 

Nowy projekt katedry 

Mimo iż nowa świątynia była solidniejsza, lepiej wykończona i bardziej propor-
cjonalna niż poprzednia, wkrótce przestała spełniać oczekiwania mieszkańców i zaczęto 
zauważać potrzebę jej ponownego rozbudowania i uświetnienia. Dlatego też arcybiskup 
Jerónimo de Loayza we współpracy z władzami i radą miejską rozpoczął starania o wy-
burzenie dotychczasowej świątyni i wzniesienie nowej, większej i bogatszej. Wzorem 
stał się plan katedry w Sewilli, a kierownictwo budowy powierzono w 1564 roku archi-
tektowi Alonso Beltránowi10. Nowa katedra znacznie przekraczała swoimi rozmiarami 
dwa pierwsze kościoły, a stało się to możliwe dzięki wyburzeniu przylegających do niej 
budynków.  Po prawie trzech latach prac wstępnych, w 1566 roku sam arcybiskup poło-
żył pierwszy kamień pod budowę nowej świątyni. Beltrán zaprojektował wielką kate-
drę, położoną tym razem prostopadle do głównego placu. Zgodnie z planem katedra 
miała mieć pięć naw – nawę główną położoną w środku, okoloną z każdej strony na-
wami bocznymi zawierającymi ulokowane w niszach kaplice, a na wysokości głównego 
ołtarza miała być wybudowana nawa poprzeczna11. Po postawieniu fundamentów, 
Beltrán rozpoczął wznoszenie ścian, a za materiał służył kamień przetransportowany 
z pobliskiej przedkolumbijskiej świątyni w Pachacamac. W 1579 roku stary już i zmę-
czony Beltrán zatrudnił do pomocy Hernando de Montoyę. Arcybiskup Loayza, wielki 
zwolennik i mecenas robót, zmarł w 1575 roku, co stało się powodem spowolnienia 
tempa prac. Sam Beltrán zmarł w 1582 roku i wtedy już całkowicie porzucono jego am-
bitny projekt. Na przeszkodzie stanęły problemy finansowe i zrodziła się konieczność 
przygotowania nowego, bardziej realistycznego pod względem finansowym planu. 

W tym okresie historii katedry pojawił się Francisco Becerra, wezwany z Quito 
do stolicy Wicekrólestwa przez swojego protektora, wicekróla Martina Enriqueza de 
Almansę, którego poznał w Meksyku. Zachowane dokumenty dowodzą, że Becerra 
znajdował się w Limie już w 1582 roku i rozpoczął wtedy prace nad sporządzeniem 
nowego planu dla świątyni12. Architekt pochodził z Trujillo w Estremadurze, urodził się 
w 1545 roku jako syn budowniczego Alonsa Becerry, spokrewniony był także z Herna-
nem Gonzalezem, głównym budowniczym katedry w Toledo. Przebywał w Hiszpanii 
do 1573 roku, gdzie pracował jako architekt i wraz z ojcem wziął udział we wznoszeniu 
kościoła w Herguijuela, w Trujillo zaprojektował cztery kaplice z cegły w klasztorze 
Santa María. Jego prace można podziwiać także w Guadalupe, lecz największym dzie-
                     
9 Idem, s. 5-6; por. J. Günther Doering, Lima, Mapfre, Madrid 1992, s. 70. 
10 E. Harth-Terré, „Alonso Beltrán, arquitecto y la iglesia de Santiago Apostól de Lima”, w: 
Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, nr 13, Buenos Aires 1960, s. 
64. 
11 J. Bernales Ballesteros, op. cit., ss. 7-8. 
12 Idem, ss. 9-10; por. F. Cossío del Pomar, Arte del Perú colonial, FCE, México D.F. 1958, s. 48. 
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łem, które wyszło spod ręki Becerry, była rezydencja Gonzala de las Casasa w Trujillo. 
W 1573 roku udał się do Meksyku, gdzie pracował przy projektowaniu katedry w Pue-
bli. W latach osiemdziesiątych przeniósł się do Quito, gdzie przygotował plany kościo-
łów Santo Domingo i San Agustín, później udał się do Limy, aby wykonać nowy pro-
jekt katedry. W 1584 roku otrzymał tytuł głównego budowniczego katedry, który za-
chował do śmierci w 1605 roku, z przerwą przypadającą na lata 1596-1602. Becerra 
zdążył wykonać plan nowej katedry i uporządkować to, co już wzniesiono za czasów 
jego poprzedników, kiedy to w 1583 roku zmarł jego protektor, wicekról Enríquez. Od 
1584 roku do 1596 wykonano jednak niewielką część robót, głównie z powodu niewy-
starczających środków finansowych. Po 1596 roku Becerra skupił się na pracach 
uświetniających stolicę, zaprojektował kilka rezydencji i kościołów, w tym kościół San 
Sebastián, sprawował też funkcję głównego architekta miasta (alarife), a w tym czasie 
prace nad wznoszeniem katedry przejął Andrés de Espinoza. Do tego czasu wzniesiono 
już filary nawy głównej i naw bocznych oraz prawdopodobnie skonstruowano także 
część sklepienia, jednak w latach 1582-1586 aktywność Becerry ograniczyła się głów-
nie do sporządzania planów i modyfikowania projektów Beltrana13. 

Panujący od 1596 roku wicekról Luis de Velasco przekazał zwierzchnictwo nad 
budową wspomnianemu już Andresowi de Espinozie, podczas gdy Becerra zajęty był 
przebudowaniem królewskich posiadłości w stolicy. Nie zapomniano jednak o nim i w 
1598 roku zlecono mu zmodyfikowanie planu katedry, co wynika z zaadresowanego do 
króla listu z dnia 3 października tego roku14. Zaproponowane przez Becerrę modyfika-
cje zostały z kolei zatwierdzone przez króla rozporządzeniem z 15 kwietnia 1601 roku. 
Na tej podstawie autorstwo planu katedry w Limie przyznaje się bez wątpliwości wła-
śnie Becerze, jako że wkład Andresa de Espinozy był nieznaczny, gdyż nie zmodyfiko-
wał on planu Becerry. W 1602 roku ponownie zakontraktowano Becerrę i w 1604 roku 
zamknięto pierwszy etap wznoszenia katedry, w trakcie którego powstała część świąty-
ni rozciągająca się od ściany ołtarza głównego do zbiegu nawy poprzecznej z nawą 
główną. W tym czasie zburzono też całkowicie budynek wzniesiony w czasach arcybi-
skupa Loayza. Należy przyznać, że ponowne rozpoczęcie robót w 1598 roku Lima za-
wdzięcza głównie uporowi i wsparciu wicekróla Luisa de Velasco (1596-1604), dzięki 
któremu we wspomnianym już 1604 roku miała miejsce inauguracja połowy świątyni15. 

Zgodnie z projektem Becerry katedra miała 120 varas16 długości i 70 szerokości 
(w tym po 14 varas mierzyły podstawy wież), obok wybudowano cmentarz o szeroko-
ści 20 varas, nawa główna mierzyła 14,5, a nawy boczne po 10,5. Była to więc duża 
świątynia wzniesiona na planie prostokątnym, z trzema nawami. Podporę stanowił sys-

                     
13 Por. D. Angulo, op. cit., s. 12. 
14 J. Bernales Ballesteros, op. cit., s. 14. 
15 Idem, s. 16. 
16 Vara – dawna jednostka długości, odpowiadająca 3 pies; jako że długość pie nie była dokładnie 
ustalona, długość vara wahała się od 0,7704 m do 0,838 m. Najczęściej stosowana była jednak 
tzw. vara castellana lub vara de Burgos wynosząca ok. 0,835 m (źródło: Real Academia de la 
Historia, Antigüedades siglos XVI-XX, Madrid 2005, s. 51). 
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tem grubych filarów, dzięki którym można było wznieść sklepienie na znacznej wyso-
kości, jak uczyniono to wcześniej na przykład w katedrze w Guadalajarze w Meksyku, 
biorąc z kolei przykład z rozwiązania wprowadzonego przez Diega de Siloé w katedrze 
w Grenadzie17. Sklepienie, które zaprojektował Becerra, było sklepieniem krzyżowym. 
Ówcześnie katedrę uważano za kopię katedry z Sewilli i argument ten był często powta-
rzany przez historyków, jak na przykład przez Francisco Ruiz Cano, który wskazywał 
jednak na pewne różnice dzielące obie budowle, uwarunkowane między innymi od-
miennością ukształtowania terenu18. Jak podaje jednak Bernales Ballesteros, pierwo-
wzoru planu katedry autorstwa Becerry nie należy upatrywać w katedrze w Sewilli, lecz 
w katedrze z Jaén, wzniesionej około 1540 roku przez architekta Pedro de Vandelvira, 
a ten sam plan zastosował także Juan de Herrera w 1585 roku w katedrze w Valladolid, 
prawie w tym samym czasie, kiedy Becerra opracowywał swój pierwszy plan katedry 
w Limie19. Według wspomnianego wcześniej badacza można śmiało domniemywać, że 
Becerra znał dzieło de Herrery i inspirował się nim przy tworzeniu drugiego i ostatecz-
nego planu katedry z 1598 roku.  

Jak już wspomniano, w 1604 roku Becerra ukończył skrzyżowanie naw, lecz na 
końcach nawy poprzecznej zamiast planowanych drzwi utworzono dwie bogato zdobio-
ne kaplice ufundowane przez bractwo religijne Najświętszej Marii Panny Niepokalane-
go Poczęcia i bractwo św. Anny, drzwi umieszczono nieco dalej od ołtarza głównego, 
w miejscu, gdzie znajdują się one do tej pory, wtedy także wybudowano Patio de los 
Naranjos. Nawy oddzielone zostały za pomocą filarów wzniesionych na planie krzyża 
i ozdobionych z każdej strony pilastrami – element ten, po tym jak został zastosowany 
przez Becerrę, stał się niezwykle popularny w architekturze kolonii. Element ten został 
po raz pierwszy zastosowany przez Diega de Siloé w katedrze w Grenadzie, gdzie jed-
nak w miejsce pilastrów zastosowano półkolumny. Wybierając pilastry, Becerra zerwał 
z tradycją popularną na terenie Nowej Hiszpanii, z którą był świetnie zaznajomiony 
z racji tego, iż przez jakiś czas przebywał na terenie dzisiejszego Meksyku. Sklepienie 
krzyżowe Becerry nie przetrwało trzęsienia ziemi, które miało miejsce w 1609 roku20. 
Dzieła Becerry, szczególnie katedry w Limie oraz w Cuzco, pozwalają umieścić go 
wśród mistrzów późnego renesansu, najznakomitszych twórców amerykańskich prze-
łomu XVI i XVII wieku, a Kubler i Soria21 uznają go za jednego z najgenialniejszych 
artystów renesansu na terenie Wicekrólestwa Peru. 

W 1606 roku ponownie wznowiono prace budowlane, a kolejnym zwierzchni-
kiem budowy został Juan Martínez de Arrona. Z szacunków wicekróla de Montesclaro-

                     
17 J. Bernales Ballesteros, op. cit., s. 18. 
18 F. A. Ruiz Cano y Galiano, Júbilos de Lima en la dedicación de su Santa Iglesia Catedral, 
Lima 1755, s. 16. 
19 J. Bernales Ballesteros, op. cit., s. 20. 
20 H. Wethey, Colonial architecture and sculpture in Peru, Harvard University Press, Cambridge 
1949, s. 13. 
21 G. Kubler, M. Soria, Art and architecture in Spain and Portugal and Their American 
Dominios, 1500 to 1800, Penguin Books, Baltimore 1959, s. 297. 
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sa z 1608 roku wynikało, iż katedra zostanie ukończona w przeciągu czterech lub pięciu 
lat, lecz z powodów finansowych tego ambitnego planu nie udało się zrealizować. Ko-
lejnym kierownikiem budowy został Pedro de Reynalte Coello, który zasłużył się jed-
nak bardziej jako malarz niż administrator i do 1614 roku trwały poszukiwania odpo-
wiedniego kierownika robót22.  

W owym czasie uznano, że należy rozebrać pozostałości sklepienia krzyżowego 
Becerry (rys. 2), obniżyć je o 4,5 m i ponownie sklepić katedrę, stosując tym razem 
sklepienie krzyżowo-żebrowe (rys. 3). Ten typ sklepienia stał się później popularny tak-
że w innych regionach Wicekrólestwa Peru. Rozwiązanie to, jakkolwiek łatwe i tanie 
w zastosowaniu, było już pewnym archaizmem i naruszyło spójność renesansowego 
planu Becerry, doprowadziło także do zastąpienia w niemal całym Wicekrólestwie skle-
pień w stylu renesansowym i mudejar sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Kierownic-
two nad pracami objął Juan de la Raya, który nie potrafił jednak współpracować z wi-
cekrólem i w 1617 roku zastąpił go Pedro de Salinas. Niezadowolony z powolnego po-
stępowania prac wicekról Esquilache oddał kierownictwo nad robotami w ręce Barto-
lomé Lorenzo, który zobowiązał się zakończyć budowę w przeciągu pięciu lat. W isto-
cie prace nabrały rozpędu i w 1622 roku ukończono sklepienie, kończąc tym samym 
prace w katedrze, i 15 sierpnia tego roku miała miejsce miała miejsce uroczysta inaugu-
racja świątyni23. Należy jednak pamiętać, że w momencie inauguracji świątynia nie 
miała jeszcze wież, portali ani nie była w pełni wyposażona, brakowało między innymi 
ołtarzy w kaplicach bocznych czy stall. Nowości wprowadzone w fasadzie katedry, chó-
rze czy ołtarzach są jeszcze skromne i wyważone, niemniej wprowadzają już na ziemie 
Wicekrólestwa protobarok24. 

W 1624 roku rozpoczęto prace nad wieżami. Projekt przewidywał wystawienie 
czterech wież – dwóch przy głównej fasadzie i dwóch przy ścianie, do której przylegał 
ołtarz główny25. Taki czterowieżowy model katedry zastosował już wcześniej wspo-
mniany Juan de Herrera w Valladolid, co stanowi kolejny argument przemawiający za 
faktem, iż Becerra znał dzieła de Herrery. Ponadto dziś z całą pewnością wiemy, że tak-
że katedry w Meksyku i Puebli miały mieć po cztery wieże, a ich projekty też musiały 
być znane Becerze, który przed przybyciem do Wicekrólestwa Peru przebywał na tere-
nie Nowej Hiszpanii. Również Becerze można przypisać autorstwo dwóch tylnych wież 
katedry, jako że sam kierował pracami obejmującymi przestrzeń od tylnej ściany bu-
dynku, do której przylegał ołtarz główny, do skrzyżowania naw – czyli w części, którą 

                     
22 G. Lohmann Villena, „Noticias inéditas para ilustrar la historia de las Bellas Artes en Lima 
durante los siglos XVI y XVII”, w: Revista Histórica del Perú, tom XIV, Lima 1940, s. 24. 
23 D. Angulo, op. cit., s. 16. 
24 J. Bernales Ballesteros, op. cit., s. 30; por. J. García Bryce, „Del barroco al neoclasicismo en 
Lima: Matías Maestro”, Revista Mercurio Peruano, nr 488 (1972); A. San Cristóbal Sebastián, 
„Modificación de la Catedral de Lima después de 1609”, w: Revista Histórica, tom 35 (1985-
1986), ss. 187-242. 
25 Por. G. Lohmann Villena (et al.), La Basílica Catedral de Lima, Banco de Crédito, Lima 2004, 
s. 9. 
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zainaugurowano już w 1604 roku26. Pracami nad wieżami fasady kierował prawdopo-
dobnie Juan Martinez de Arrona i odbywały się one zgodnie z planem Becerry, de Ar-
rona zmodyfikował jedynie sklepienia. Wkrótce kierownictwo nad robotami przejął 
Francisco de Carrión, ponieważ de Arronie zlecono wzniesienie fortyfikacji w porcie 
Callao, co zważywszy na bezpieczeństwo stolicy, wydawało się bardzo pilne27. Wznie-
sione ówcześnie wieże uważano za niezbyt doskonałe z uwagi na niezachowane propor-
cje między grubością murów i przysadzistością wież a ich wysokością, co tłumaczono 
obawą przed trzęsieniami ziemi. Wieże nie posiadały jeszcze wtedy dzisiejszych kapite-
li, natomiast były zwieńczone dzwonnicami. Mimo iż nie ucierpiały znacznie w wyniku 
trzęsienia ziemi z 27 października 1630 roku, pozostały przez długi czas nieodbudowa-
ne, a odrestaurowano je dopiero za panowania wicekróla de Chinchón28. Bryłę wież, jak 
i fasadę wykonano z kamienia, natomiast w górnych partiach dzwonnic posiłkowano się 
cegłą. Bryła wież była przyozdobiona, zgodnie z panującą w późnym renesansie modą, 
kamiennym boniowaniem, co dawało ciekawe efekty światłocieniowe. W każdej wieży 
znajdowały się dwa okna, a górne partie zostały ozdobione kolumnami w stylu toskań-
skim. Po silnym trzęsieniu ziemi z 1687 roku wieże trzeba było jednak wyburzyć. 

Autorem pierwszego projektu portalu, który miał zostać wykonany w kamieniu, 
był Juan Martinez de Arrona. Portal ten miał cechy renesansowe i nie zachował się do 
naszych czasów. Projekt przewidywał wzniesienie dwukondygnacyjnego portalu okolo-
nego z każdej strony dwiema kolumnami z kapitelami utrzymanymi w stylu korynckim, 
pomiędzy którymi umieszczono po dwie nisze ulokowane jedna nad drugą. Całość kon-
dygnacji zwieńczał tympanon o nieregularnym kształcie, wsparty na belkowaniu. Druga 
kondygnacja była oflankowana dwoma wolutami i zwieńczona fryzem w kształcie łuku. 
Arrona zobowiązał się wykonać portal główny w trzy lata, począwszy od 1 lipca 1626 
roku, jednak nie zdołał wywiązać się z powierzonego mu zadania i po dziesięciu latach 
gotowa była jedynie pierwsza kondygnacja portalu. Na przeszkodzie po raz kolejny sta-
nęły kwestie finansowe. Projekt portalu Arrony świadczy o jego klasycznym wykształ-
ceniu i inspiracjach i znacznie różni się od późniejszego projektu jego następcy, Pedro 
de Noguery, który przejął zwierzchnictwo nad pracami w 1637 roku29. 

Katedra po trzęsieniu ziemi w 1630 roku 

 Trzęsienie ziemi, które nawiedziło Limę 27 października 1630 roku, spowodo-
wało znaczne szkody w całym mieście, nie tylko w obrębie katedry. Cykliczność powta-
rzającego się kataklizmu nadwyrężyła znacznie możliwości finansowe mieszkańców 
miasta, zmuszonych ciągle do brania udziału w kosztach każdorazowego odbudowywa-

                     
26 Idem. 
27 Jak wynika z listu z 1619 roku wicekróla Esquilache do króla; J. Bernales Ballesteros, op. cit., 
s. 31. 
28 J. Bernales Ballesteros, Edificación…, op. cit., s. 33. 
29 Idem, s. 35. 
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nia stolicy. Jakkolwiek znaczne, trzęsienie ziemi z 1630 roku nie naruszyło w dużym 
stopniu struktury budynku, filary podtrzymujące sklepienie utrzymały się, ucierpiały je-
dynie ich mniej wytrzymały detale i zdobienia architektoniczne, a także gzymsy okien 
odbudowywane już po trzęsieniu ziemi z 1609 roku30. Zniszczenia odbudowano głów-
nie dzięki staraniom ówczesnego wicekróla, hrabiego Chinchón, Luisa Jeronima Fer-
nandeza de Cabrera y Bobadilla, który za punkt honoru przyjął sobie przywrócenie ka-
tedrze dawnej świetności. Gdy uporano się już z najpoważniejszymi zniszczeniami, po-
wróciła kwestia ukończenia głównego portalu. Nowy projekt wykonał Pedro de Nogue-
ra. Obecna dolna kondygnacja portalu pokrywa się z projektem Noguery, podczas gdy 
na przestrzeni lat górna część uległa kolejnym modyfikacjom. Zgodnie z projektem No-
guery część ta miała być węższa, ale rozrosła się podczas późniejszych przebudowań. 
W dolnej kondygnacji pozostawiono nawiązujące do manieryzmu elementy zaprojek-
towane przez de Arronę, takie jak ciąg podwójnych niszy czy przerywane gzymsy. Gdy 
w 1635 roku zmarł de Arrona, prace przejął José de la Sida, kolejny reprezentant manie-
ryzmu w architekturze. W tym czasie portal ozdobiono rzeźbami aniołów i serafinów 
autorstwa Domingo Cabezasa i Francisco de Acosty31. Wykonano też drzwi prowadzące 
do Patio de Naranjos, których autorem był Alonso Gutierrez. Prawdopodobne jest jed-
nak, że drzwi te miały charakter jedynie prowizoryczny, ponieważ w sporządzonym 
w 1657 roku dokumencie wymieniającym elementy, które należy jeszcze wykonać, wy-
licza się także te właśnie drzwi32. 

 Po śmierci de la Sidy w 1637 roku kierownictwo robót przejął wspomniany już 
Pedro de Noguera, którego głównym zadaniem było wykończenie głównego portalu. 
Wprowadził on flankujące całość dwie półkolumny utrzymane w tak zwanym wielkim 
porządku, co oznacza, że przebiegały przez całą wysokość fasady, to jest przez obie 
kondygnacje portalu33. W górnej kondygnacji wprowadzono nisze, tym razem pojedyn-
cze, oraz pilastry zwieńczone kapitelami korynckimi i ozdobione boniowaniem, co 
sprawiło, że obie kondygnacje nabrały spoistości i zaczęły ze sobą korespondować sty-
listycznie. Najważniejszą jednak innowacją wprowadzoną przez Noguerę był wieńczący 
całość, zapowiadający już formy barokowe fronton w formie przerywanego łuku. Ele-
ment ten wszedł  do kanonu architektury barokowej Limy, a później zostal przejęty 
przez inne ośrodki Wicekrólestwa. To właśnie Noguerze peruwiańska architektura ko-
lonialna zawdzięcza więc jeden ze swoich charakterystycznych elementów. 

 Aby definitywnie ukończyć prace na terenie katedry, wicekról hrabia de Salva-
tierra zlecił kierownikom i majstrom zajmującym się budową sporządzenie sprawozda-
nia z robót i inwentarza brakujących elementów, dzięki czemu w 1657 roku powstał do-
kument stanowiący podsumowanie prac, z którego możemy czerpać wiedzę o ówcze-

                     
30 D. Angulo, op. cit., s. 64. 
31 J. Bernales Ballesteros, op. cit., s. 36. 
32 Idem. 
33 Por. A. San Cristóbal Sebastián, „La portada principal de la Cátedral de Lima”, w: Historia 
y Cultura, nr 16 (1983), ss. 7-49. 



Rozwój architektury kolonialnej na przykładzie… STUDIA – ESEJE  
 

Ameryka Łacińska, 1 (79) 2013, ss. 23-42 31  

snym stanie robót. Sporządzenie tego dokumentu miało pomóc w uzyskaniu wsparcia 
finansowego od monarchy. W międzyczasie zmarł Noguera i zastąpił go dominikanin, 
brat Diego Maroto34. W tym czasie zostały do wykończenia następujące elementy: por-
tal główny, cztery portale boczne, kapitele i górne kondygnacje wież fasady, drzwi przy 
skrzyżowaniu naw i przy tylnej ścianie budowli, krużganki, ołtarz główny, budynki 
mieszkalne dla księży, kamienny portal prowadzący na Patio de los Naranjos; należało 
także wykupić sąsiedni dom, aby móc utworzyć w nim kościół El Sagrario, którego bu-
dowę rozpoczęto w 1665 roku, a ukończono między 1677 a 1680 rokiem. 

Prace w katedrze od II połowy XVII wieku do połowy XVIII wieku 

 Przełom XVII i XVIII wieku był dla katedry początkiem okresu transformacji, 
która doprowadziła do nadania świątyni barokowej formy. 13 listopada 1655 roku Limę 
nawiedziło kolejne trzęsienie ziemi, które spowodowało uszkodzenia licznych budyn-
ków mieszkalnych, jednak oszczędziło ono katedrę – spowodowało jedynie nieznaczne 
pęknięcia na ścianach i sklepieniu budowli, z czym jednak szybko się uporano, przebu-
dowano też i wykończono niektóre elementy (rys. 4)35. W 1678 roku miało miejsce ko-
lejne trzęsienie, które nadwyrężyło nieco strukturę sklepienia, jednak nie na tyle po-
ważnie, żeby przeszkodzić w zorganizowaniu ośmiodniowych obchodów beatyfikacji 
arcybiskupa Toribio de Mogrovejo, które miały miejsce w 1680 roku36. 

 Kolejne trzęsienie ziemi, które nawiedziło miasto 20 października 1687 roku, 
spowodowało tak wielkie zniszczenia37, że począwszy od następnego dnia po trzęsieniu, 
msze odprawiano na głównym placu miasta. Wicekról powołał specjalną komisję, na 
czele z Juanem Gonzalezem de Santiago, która miała ocenić straty powstałe w katedrze. 
W skład komisji wchodzili także Diego Maroto, Manuel Escobar oraz członkowie rady 
miejskiej, Diego de Valladolid i Nicolás de San Miguel38. Komisja stwierdziła, iż z po-
wodu ogromu uszkodzeń szybka odbudowa świątyni jest niemożliwa. Należało między 
innymi wyburzyć pozostałości uszkodzonych wież, naprawić sklepienie i portale, 
a koszty naprawy oszacowano na sto sześćdziesiąt tysięcy pesos. W wyniku trzęsienia 
ucierpiał także przylegający do katedry kościół El Sagrario, a dodatkowo zagrażała mu 
także bliska zawalenia uszkodzona wieża fasady katedry. 

                     
34 A. San Cristóbal Sebastián, Fray Diego Maroto, alarife de Lima 1617-1696, Epígrafe, Lima 
1996. 
35 D. Angulo, op. cit., s. 65. 
36 J. Bernales Ballesteros, op. cit., s. 49. 
37 Idem, op. cit., ss. 49-52; D. Angulo, op. cit., ss. 65-67; por. M.A. Durán Montero, Lima en el 
siglo XVII: arquitectura, urbanismo y vida cotidiana, Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
Sevilla 1994. 
38 J. Bernales Ballesteros, op. cit., s. 50; por. L. Bethell (ed.), Historia de America Latina, vol. 2. 
America Latina colonial: Europa y America en los siglos XVI, XVII, XVIII, Cambridge University 
Press, Editorial Critica, Barcelona 1998. 
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 Pracami rekonstrukcyjnymi kierował Diego Maroto, a odbudowę części sklepie-
nia zlecono dwóm rzemieślnikom, Francisco de la Barrerze i Miguelowi Rodriguezowi 
de Castillo. Przy odbudowie katedry pracowali także Manuel de Escobar i Juan Ignacio 
de Eraso oraz, jako konsultanci, Juan de Egoaguirre i Pedro Fernández Valdés39. Prace 
ruszyły 28 października 1690 roku, a jedną z wprowadzonych wtedy zmian było 
zmniejszenie rozpiętości łuków podtrzymujących sklepienia z ośmiu i pół varas do 
czterech40. Szybko okazało się, że koszty odbudowy katedry przewyższyły niemal czte-
rokrotnie wcześniejsze szacunki, w związku z czym prace w katedrze nieco zwolniły 
tempo. W 1696 roku okazało się, że uszkodzeniu uległy większe połacie sklepienia wy-
konane z cegły, a drewniane elementy nie były w stanie dłużej utrzymać ciężaru skle-
pienia i całość groziła zawaleniem przy kolejnym trzęsieniu ziemi, zdecydowano więc, 
że należy wyburzyć sklepienie i zastąpić je lżejszą strukturą z drewna cedrowego41. 
W tym czasie trwały także prace przy ołtarzu głównym i w nawach bocznych, gdzie na-
prawiano sklepienie (rys. 5). Inauguracja odbudowanej katedry miała miejsce 8 grudnia 
1697 roku, w dniu święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, a duże za-
sługi w dotrzymaniu tego terminu miał superintendent robót, Julio Gonzáles. Wtedy też 
po raz pierwszy mieszkańcy miasta mogli podziwiać nowe, doskonale imitujące kamie-
niarkę, wykonane z drewna sklepienie. Wicekról hrabia de la Monclova zlecił sporzą-
dzenie kolejnego inwentarza, który wykonać miał nowy kierownik robót, Cristóbal Ca-
ballero oraz Juan Iñigo de Eraso i Alonso Pérez. Koszt rekonstrukcji katedry oszacowa-
no na około sto pięćdziesiąt tysięcy pesos. 

 Rada miejska wyznaczyła dwukrotnie, w 1701 i 1707 roku, na kierownika robót 
Pedro de Maguillę, a nowym superintendentem został Nicolás de Paredes y Ar-
mendáriz42. Zdołano ukończyć fasadę wraz z portalem głównym (Puerta del Perdón), 
którego górną kondygnację wykonano zgodnie z projektem Arrony i Noguery, zrekon-
struowano zniszczoną kamieniarkę i dodano nowe kamienne elementy dekoracyjne, 
a całość ukończono w 1722 roku, kiedy to arcybiskupem był Diego Morcillo, a superin-
tendentem robót markiz de Casa Concha, co można było wyczytać w napisie umiesz-
czonym koło głównej niszy drugiej kondygnacji portalu, gdzie dzisiaj widnieje rzeźba 
Serca Jezusowego43. Prace pod kierownictwem markiza de Casa Concha trwały do 1732 
roku, a do tego czasu ukończono także portal wychodzący na ulicę Judíos i dwa portale 
umieszczone w ścianie przeciwległej do fasady głównej: San Cristóbal i Santa Apolo-
nia. Pierwszy z nich dzięki swojej postklasycznej formie z wyraźnymi elementami ba-
rokowymi koresponduje z portalem głównym. W pierwszej kondygnacji tego portalu 
zastosowano kolumny korynckie z wysokimi bazami i kapitelami zdobionymi liśćmi 

                     
39 Por. D. Angulo, op. cit., s. 68; J. Bernales Ballesteros, op. cit., s. 55 
40 D. Angulo, „Información del daño que padeció la ciudad de Lima con el terremoto de 1687”, w: 
R.A.N.P, tom XII, s. 9. 
41 J. Bernales Ballesteros, op. cit., s. 59. 
42 D. Angulo, „Monografía de la Basílica Metropolitana”, w: Revista de la Universidad Católica, 
cz. III, tom 2, nr 6 (Set. 1933), s. 544-552; por. J. Bernales Ballesteros, op. cit., s. 64. 
43 J. Bernales Ballesteros, op. cit., s. 65. 
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akantu, które podtrzymywały architraw z ozdobionym głowami aniołów gzymsem. 
Przerywany fronton o prostych ramionach okalał trzy nisze górnej kondygnacji, które 
oflankowane zostały z każdej strony trzema pilastrami. Przeważały nieregularne linie, 
a środek portalu zdobił łuk z bogatą dekoracją utrzymaną w klasycznym stylu. Z racji 
stylistycznych i z powodu widocznych cech barokowych za autora dwóch pozostałych 
portali uważa się Santiago Rosalesa. 

Trzęsienie ziemi z 1746 roku i jego konsekwencje 

 28 października 1746 roku Limę nawiedziło trzęsienie ziemi, które poczyniło 
ogromne spustoszenie w samej katedrze, a także w innych częściach miasta44. Było to 
najsilniejsze trzęsienie ziemi w kolonialnych dziejach miasta, zniszczeniu uległa znacz-
na jego część, a życie straciło tysiące mieszkańców. Zamknęło ono pewien okres w hi-
storii barokowej architektury Limy, miasto utraciło wtedy bezpowrotnie także wiele za-
bytków mudéjar. Jedna z wież katedry przewróciła się i zniszczyła sklepienie nawy 
głównej. Sklepienia naw bocznych, jak i kaplic także znacznie ucierpiały w katastrofie, 
poważnie nadwyrężona została też struktura filarów i cała katedra groziła zawaleniem. 
Z bogatej i pełnej splendoru katedry z XVII wieku pozostały jedynie nieliczne mury, fi-
lary i część sklepienia. W grudniu 1746 roku odbyła się w katedrze wizytacja mająca na 
celu oszacowanie strat. Komisja oszacowała koszt rekonstrukcji katedry na milion sto 
tysięcy pesos, jednak później szacunki te zmieniono na siedem i pół miliona pesos, jeśli 
zdecydowano by się na zrealizowanie projektu autorstwa Luisa Godina, który zakładał 
wykonanie całości katedry z drewna. Godín przygotował drugi, zatwierdzony w 1748 
roku mniej ambitny projekt, w którym przewidziano obniżenie wysokości katedry. Jako 
że zniszczeniu uległ także przylegający do katedry kościół El Sagrario, postanowiono 
zbić na głównym placu drewniany ołtarz, przy którym odprawiano msze podczas odbu-
dowy katedry. 

 Właściwa odbudowa katedry ruszyła w 1751 roku po przybyciu do Limy arcybi-
skupa Pedro Berroety, który na kierownika prac wybrał pochodzącego z Pragi jezuitę, 
Juana Rhera. Pracami we wnętrzu świątyni kierował brat arcybiskupa, José Berroeta 
y Angel, który odpowiadał także za zakup materiałów. Rher obniżył sklepienie katedry, 
lecz starał się jak najmniej zmodyfikować jej wnętrze. Zastąpił kamień drewnem dębo-
wym, co miało nadać lekkości całej strukturze. Rozebrano fasadę i ponumerowano ka-
mienie, by móc położyć je na tym samym miejscu po wzniesieniu muru, który miał sta-
nowić wzmocnienie fasady45. Wykonanie sklepienia zlecono Santiago Rosalesowi. 
Ostatecznie zdecydowano się na zastosowanie drewna cedrowego, które pokryto gipsem 
mającym imitować kamieniarkę. Taka struktura była już znana w architekturze Limy, 
jednak dopiero zastosowanie takiego rozwiązania w katedrze przyniosło jego pełną legi-
tymizację w peruwiańskiej architekturze. Sklepienie wsparto na systemie filarów, któ-

                     
44 D. Angulo, op. cit., ss. 70-79. 
45 Idem, s. 81. 
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rych bazę wykonano z kamienia. Drewniane sklepienie krzyżowo-żebrowe pokryte po-
lichromią stało się dominantą stylistyczną wnętrza świątyni.  

 Inauguracja pierwszej części odrestaurowanej katedry miała miejsce 7 czerwca 
1755 roku. Tego samego roku ruszył drugi etap odbudowy katedry, a pracami kierowali 
kolejno José de Maúrtua i José Azofra. Oszacowano, że prace w tym etapie potrwają do 
1758 roku i plan ten udało się zrealizować. Głównym architektem mianowano Salvado-
ra Villę, pod którego kierownictwem prace trwały do 8 grudnia 1758 roku, kiedy to za-
inaugurowano katedrę. Do ukończenia pozostawały jedynie wieże i portal główny. Jak 
wynika z inwentarza sporządzonego na zlecenie wicekróla Amata, do 1770 roku usta-
wiono pełne przepychu barokowe ołtarze w kaplicach katedry, jednak prace wykończe-
niowe trwały we wnętrzu jeszcze do 1778 roku. Podczas prac restauratorskich wynie-
siono ołtarz główny ponad poziom naw, dodano także różne sprzęty, jak na przykład 
pulpit znajdujący się przy ołtarzu głównym. 

 W 1794 roku nowy projekt wież wykonał Pedro Antonio de Molina (rys. 7), 
a ich wykonanie przypisuje się mistrzowi Matiasowi. Zgodnie z projektem, pierwsza 
kondygnacja wież była prosta, ozdobiona jedynie boniowaniem i zawierała dwa małe 
okna położone jedno nad drugim. Pierwszą i drugą kondygnację oddzielał stopniowany 
gzyms. Szerokość drugiej kondygnacji odpowiadała mniej więcej jej wysokości, a zdo-
biły ją dwa pilastry, między którymi ulokowano otwór okienny, pod nim z kolei 
umieszczono zegar. Trzecia kondygnacja została otoczona niską balustardą ozdobioną 
na rogach pinaklami. Dwa łuki arkadowe flankowały środkową część kondygnacji, w 
której umieszczono okno. Całość została dopełniona zwieńczoną krzyżem attyką, ozdo-
bioną wolutami i pinaklami. W 1798 roku zawieszono odlany przez Domingo Soriano 
dzwon „La Cantabria”, a po 1814 roku José i Manuel Espinosa odlali kolejne dwa 
dzwony. Całość ukończono dopiero w przededniu niepodległości, w 1821 roku, co nie 
oznaczało wcale końca historii modyfikacji katedry. 

Kilka słów o dalszych losach katedry 

 W czasach niepodległości Peru katedra podlegała dalszym modyfikacjom 
(rys. 8)46. Pierwsze lata niepodległości nie sprzyjały wielkim przedsięwzięciom archi-
tektonicznym. Zachowało się niewiele danych dotyczących dziejów katedry w pierw-
szej połowie XIX wieku. Był to okres reorganizacji hierarchii kościoła peruwiańskiego 
i pozostałe kwestie zeszły na dalszy plan. W czasach wojny o Pacyfik (1879-1883) to-
czonej między Peru, Boliwią i Chile, arcybiskup Limy podarował państwu peruwiań-
skiemu znajdujące się w katedrze kosztowności, których nie uznał za niezbędne do od-
prawiania kultu, dzięki czemu państwo mogło wyposażyć wojsko. Później, gdy wojska 
chilijskie wkroczyły do Limy, katedra została sprofanowana. Gdy sytuacja się unormo-

                     
46 J. Bernales Ballesteros, op. cit., ss. 88-98; por. m.in.: A. San Cristóbal Sebastián, „La 
transformación de la Catedral (1896-1898)”, w: Boletín del Instituto Riva-Agüero, nr 19 (1992), 
ss. 133-166. 
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wała i wojska chilijskie opuściły Limę, zaszła konieczność wykonania pewnych prac 
w katedrze, aby przywrócić jej dawny splendor. Już w 1870 roku odrestaurowano porta-
le i część zewnętrzną katedry. W 1880 roku wykonano pewne prace w obrębie sklepie-
nia i odświeżono nieco wnętrze, jednak prace te nie przyniosły znacznego poprawienia 
stanu katedry i w 1893 roku arcybiskup Limy zadecydował o zaprzestaniu odprawiania 
nabożeństw w katedrze i przeniesieniu ich do kościoła El Sagrario, ponieważ uznano, że 
katedra grozi zawaleniem. W latach 1893-1895 przeprowadzono więc gruntowną rekon-
strukcję i świątynia została ponownie otwarta w 1895 roku. Podczas prac dodano filary 
i pilastry z quinchy, wymieniono drewno sklepień na nowe i bardziej wytrzymałe, wy-
burzono nawę poprzeczną. Ówczesną dominantą kolorystyczną był kolor szary, a nie 
biały, niebieski i złoty – kolory, które możemy obecnie podziwiać. 

 W 1940 roku miało miejsce kolejne trzęsienie ziemi, które zaważyło na obliczu 
katedry. Ucierpiały między innymi portale, wieże oraz sklepienie, nie wspominając 
o stiukowych dekoracjach wnętrza. Zniszczeniu uległy też zdobiące ołtarz główny i ka-
plice boczne bogate barokowe ołtarze, pulpit, obrazy i inne elementy wystroju, które 
częściowo usunięto już podczas rekonstrukcji z XVIII wieku, przeprowadzonych przez 
mistrza Matiasa i Rhera. Trwającymi od 1941 do 1943 roku pracami rekonstrukcyjnymi 
kierował architekt Emilio Harth-Terré. Kolejne prace w katedrze przeprowadzono 
w 1964 roku, lecz nie doprowadziły one do zmodyfikowania struktury katedry, miały na 
celu raczej odświeżenie wnętrza, które między innymi odmalowano. W tym czasie 
ustawiono też w kaplicach katedry nowe ołtarze, część z nich przeniesiono z innych ko-
ściołów. 

Zakończenie 

 Historia katedry w Limie odzwierciedla niemal całą historię peruwiańskiej archi-
tektury kolonialnej. Jakkolwiek w katedrze można zaobserwować wpływy pochodzące 
z hiszpańskiej metropolii (znajdujące wyraz chociażby w planie wzorowanym na kate-
drze w Jaén), katedra ta jest wyrazem zupełnie nowej jakości, jaką jest architektura ko-
lonialna. Odmienność architektury kolonialnej uwarunkowana była głównie właściwym 
Ameryce klimatem i aktywnością sejsmiczną oraz odmiennością dostępnych materia-
łów. Na wybrzeżu, czyli tam, gdzie położona jest Lima, buduje się najczęściej z suszo-
nych na słońcu i formowanych ręcznie cegieł adobe, podczas gdy na terenach położo-
nych w Andach, jak na przykład w Arequipie, głównym budulcem jest kamień. O od-
mienności architektury kolonialnej decydują też wpływy wywierane przez ludność 
rdzenną regionu, które składają się na zjawisko metysażu w architekturze, stanowiące 
złożone zagadnienie obejmujące wszelkie przejawy sztuki rdzennej ludności, obecne 
wewnątrz głównego nurtu architektury kolonialnej.  

 Kolejne etapy rozwoju architektury kolonialnej w Limie zostały wyznaczone 
przez następujące po sobie trzęsienia ziemi, począwszy od 1630 roku i skończywszy 
(jeśli chodzi o okres kolonialny) na trzęsieniu ziemi, które nawiedziło miasto w 1746 
roku. To ostatnie trzęsienie ziemi dopełniło cyklu przeobrażenia katedry w budowlę ba-
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rokową. Na przykładzie katedry można zaobserwować jak zmieniają się style i epoki, 
zmianie ulegają także materiały, co wynika z konieczności uchronienia katedry przed 
skutkami kolejnych trzęsień ziemi. W przeciwieństwie do strategii stosowanej między 
innymi w Arequipie, gdzie dla ochrony budynków przed trzęsieniami ziemi stosuje się 
coraz grubsze mury, w Limie dążono do odciążenia konstrukcji i zastąpiono kamień 
drewnem i quinchą. Historia katedry w Limie daje nam też przegląd wybitnych archi-
tektów kolonii, spośród których warto wyróżnić Alonsa Beltrana, Francisca Becerrę, 
Juana Martineza de Arronę, Pedra de Noguerę czy Diega Maroto, lecz warto też na za-
kończenie oddać sprawiedliwość licznej grupie nieznanych nam obecnie z nazwiska 
rzemieślników, bez których wzniesienie katedry byłoby niemożliwe. 
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IL. 1. FASADA KATEDRY W LIMIE (ZDJĘCIE – KP) 
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