
              ________           historia sztuki 
 

Gotyk 
 

Francja  
1140-44 – obejście chóru kościóła Saint-Denis, opat Suger 

od koń. XII w. – katedra Notre-Dame w Chartres 

XII-XIII w. – katedra Notre-Dame w Paryżu 

XIII w. – katedra w Reims oraz grupy „Zwiastowania” i „Nawiedzenia” z portalu w fasadzie zachodniej 

XIII w. – katedra w Amiens  

poł. XIII w. – Saint-Chapelle w Paryżu  

XIV w. – zamek papieży w Awinionie 

XIV/XV w. – „Studnia Mojżesza” pod Dijon (Burgundia), Claus Sluter 

2. poł. XV w. – „Pieta z Awinionu”, Enguerrand Quarton (?) 

XIII w. – Villard de Honnecourt 

XV w. – Paul i Jean de Limburg 
ok. 1450 – „Dyptyk z Melun” Etienne’a Chevaliera, Jean Fouquet 

 

Anglia 
od koń. XII w. – katedra w Canterbury 

XII-XV w. – katedra w Wells 

od XIII w. – opactwo Westminsterskie, Londyn, w tym kaplica Henryka VII (pocz. XVI w.) 

XIII w. – katedra w Salisbury 

XV-XVI w. – kaplica Kings College, Cambridge (sklepienie – pocz. XVI w.)  

 

Niemcy 
1.poł. XIII w. – Jeździec bamberski, katedra w Bambergu 

2. poł. XIII w. – posągi „fundatorów” w chórze katedry, Naumburg 

od poł. XIII w. XIX w.– katedra w Kolonii  

1444 – „Cudowny połów ryb”, Konrad Witz (Szwajcaria) 

Martin Schongauer (malarstwo i grafika) 

 

Czechy 
od poł. XIV w.  – katedra św. Wita, Praga 
2 poł. XIV w. – kamienne popiersia w katedrze w Pradze (m.in. autoportret), Peter Parler  

XV/XVI w.  – Sala Władysława na Hradczanach, Praga 

 

Włochy 
od poł. XII w. – katedra w Sienie (koń. XIII w. dolna część fasady – Giovanni Pisano) 

1. poł. XIII w. – kościół św. Franciszka w Asyżu 

2. poł. XIII w. – ambona baptysterium w Pizie, Niccolo Pisano 

XIII-XIV w. – Palazzo Publico w Sienie  

pocz. XIV w. – Palazzo Vecchio we Florencji 

XIV-XV w. – Pałac Dożów w Wenecji 

od XIV w., XIX w. – katedra w Mediolanie 
XV w. – Ca d’Oro (Złoty Dom), Wenecja 

 

 

pojęcia: cech, epitafium, lizena, łuk przyporowy, maswerk, pieta, pinakiel, przypora, rzygacz, stalle, 

sterczyna, wimperga, wirydarz 

typy kościołów: kościół salowy, bazylika, kościół halowy, pseudobazylika, kościół centralny 

zagadnienia: cystersi, styl międzynarodowy 

 


