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OPISY OBIEKTÓW  
Dijon to historyczna stolica Burgundii) Przez 
Dijon przebiega Kanał burgundzki, a także 
płyną dwie rzeki Ouche i Suzon,. Jego 
początki sięgają czasów starożytnych, kiedy 
Celtowie założyli tu jedną ze swoich osad i 
nazwali ją Divio. Jakiś czas później została 
ona podbita i zajęta przez Rzymian. Po 
upadku Cesarstwa miasto zostało przejęte 
przez Franków, pod których rządami 
pozostawało aż do XII wieku. Korzystne 
położenie na trasie ważnego szlaku 
handlowego wiodącego z Lyonu do 
Moguncji spowodowało, że Dijon bardzo 
szybko stał się jednym z ważniejszych 
ośrodków handlowych Burgundii. W 1137 
roku miasto zostało nawiedzone przez 
pożar, który doszczętnie strawił praktycznie 
całą zabudowę. Bardzo szybko przystąpiono 
do odbudowy przywracając miastu jego 
dawną świetność. Swój największy okres 
rozkwitu Dijon przeżywało w czasach gdy 
Burgundią zarządzali członkowie królewskiej 
rodziny Walezjuszy. W drugiej połowie XIV 
wieku książę Filip Śmiały (1342-1404) uczynił 
z miasta ważny ośrodek polityczny i 
kulturalny Księstwa Burgundzkiego. W XV 
wieku Dijon powróciło pod rządy 
frankońskie po czym zostało wcielone do 
Królestwa Francji. W tym czasie w mieście 
rozpoczęta została budowa nowego zamku.  
Za czasów ancien régime, prężnie rozwijał 
się handel, głównie dzięki wyrobowi win. W 
1722 roku, został otwarty uniwersytet 
prawa. Kolejne wydziały były następnie 
otwierane, aż do rewolucji francuskiej.  
Wydobycie węgla i żelaza w Creusot, 
zakończenie budowy Kanału burgundzkiego 
w 1833 i otwarcie połączeń kolejowych z 
Paryżem i Lyonem w 1844 potwierdziło 
ważną rolę miasta jako miejsca 
tranzytowego. Ta rola została umocniona 
przez otwarcie bazy lotniczej na kilka lat 
przed wybuchem I wojny światowej.  
Zbombardowane i zajęte w 1940 przez 
Wehrmacht, Dijon zostało wyzwolone przez 
wojska francuskie 11 września 1944. 
 
A i H – Katedra Św. Benignego 
 
To  gotycka siedziba arcybiskupa Dijon, 
świątynia wzniesiona została w XIII wieku, 
 

w miejscu starej romańskiej świątyni z XI 
wieku. Do dziś pozostał fragment dawnej 
romańskiej rotundy, pod którą znajduje 
się okrągła krypta. Katedra ma dość 
skromny wygląd, fasada i portal 
usytuowane są pomiędzy dwoma 
wieżami. Główną atrakcją świątyni jest 
galeria znajdująca się nad narteksem 
(przedsionkiem) kościoła. Oprócz tego w 
świątyni, znajduje się tablica nagrobna 
Piasta Władysława Białego, który przez 
pewien okres czasu przebywał w zakonie 
w Dijon. Ciało Piasta spoczywa 
najprawdopodobniej pod posadzką nawy 
głównej. W świątyni pochowany jest 
również męczennik i patron miasta - św. 
Benign. Jego grób znajduje się w krypcie, 
do której dojść można od strony 
południowego ramienia transeptu albo od 
zewnątrz 
 kościoła. Oprócz tego w świątyni, znajduje 
się tablica nagrobna Piasta Władysława 
Białego, który przez pewien okres czasu 
przebywał w zakonie w Dijon. Ciało Piasta 
spoczywa najprawdopodobniej pod 
posadzką nawy głównej. W świątyni 
pochowany jest również męczennik i 
patron miasta - św. Benign. Jego grób 
znajduje się w krypcie, do której dojść 
można od strony południowego ramienia 
transeptu albo od zewnątrz 
 
B – Plac Darcy z bramą miejską  
 
Place Darcy to XVIII-wieczny plac w stylu 
Haussmanna. W XII wieku były tu obronne 
Dijon z 12 bramami i 18 wieżami.  
Na miejscu jednej z wież w 1788 r. 
architekt Jean-Philippe Maret zbudował 
bramę  jako hołd dla księcia de Condé, 
gubernatora Burgundii. Budowla nosiła 
wówczas nazwę Porte de Condé i była 
połączona murami z istniejącymi wówczas 
jeszcze muramoa obronnymi. Podczas 
rewolucji brama została nazwana Porte de 
la Liberté, a następnie Porte Guillaume, w 
nawiązaniu do Guillaume de Volpiano, 
opata opactwa Saint-Bénigne. 
Od 1840 r. na placu powstały liczne 
budynki w modnym wówczas paryskim 
stylu Haussmanna. 

Zainstalowano tam fontannę z żeliwnymi 
nieckami, która przyjechała z Paryża. 
 
C – Plac Francois Rude z drewnianą 
zabudową 
 
Jest to jeden z najpiękniejszych  placów w 
mieście, jego architektura jest mieszanką 
średniowiecza i renesansu.  
Nazwę zawdzięcza rzeźbiarzowi François 
Rude (1784-1855), który urodził się w 
pobliżu. Plac ten powstał  dopiero  w latach 
1904-1905, kiedy to wyburzono część 
domów by otworzyć plac. 
Na centralnej fontannie od 1904 roku stoi 
posąg Le Vendangeur (zbieracz winogron)  
Przedstawia on osobę, która depcze 
winogrona w kadzi. To właśnie dlatego plac 
ten nazywany jest potocznie miejscem 
bareuzai. Tym słowem Burgundczycy 
określają osobę odpowiedzialną za deptanie 
winogron. 
 
D – Główny Plac Targowy 
 
 W 1868 roku władze miasta Dijon podjęły 
decyzję o budowie zadaszonego rynku. Hale 
te zostały zbudowane w latach 1873-1875 
na miejscu dawnego klasztoru jakobinów 
(dominikanów) i ich kościoła z XIII wieku. 
Budynek o powierzchni 4.400 m2 i 
wysokości całkowitej 13 metrów, z czterema 
pawilonami rozmieszczonymi wokół dwóch 
głównych naw w kształcie krzyża, mieści 246 
sklepów, 14 oficyn i 728 ławek. 
Budynek jest ciągiem  łuków i kolumn z 
trzonami i kapitelami ozdobionymi pędami 
winorośli, duże łuki zdobią motywy 
zwierzęce i symboliczne związane z halami: 
głowy jeleni, muflonów, dzików i wołów, 
dziczyzna i drób, ryby i węgorze. Dach jest 
inspirowany dachem Halles w Paryżu. 
Halles de Dijon otoczone są licznymi 
restauracjami i tarasami kawiarnianymi. 
Budynek o powierzchni 4.400 m2 i 
wysokości całkowitej 13 metrów, z czterema 
pawilonami rozmieszczonymi wokół dwóch 
głównych naw w kształcie krzyża, mieści 246 
sklepów, 14 oficyn i 728 ławek. Budynek jest 
ciągiem  łuków i kolumn z trzonami i 
kapitelami ozdobionymi pędami winorośli, 

duże łuki zdobią motywy zwierzęce i 
symboliczne związane z halami: głowy jeleni, 
muflonów, dzików i wołów, dziczyzna i drób, 
ryby i węgorze. Dach jest inspirowany 
dachem Halles w Paryżu. 
Halles de Dijon otoczone są licznymi 
restauracjami i tarasami kawiarnianymi. 
 
 E – Wieża Filipa III Dobrego 
 
Ta 46-metrowa, sześciopiętrowa wieża 
została zbudowana w latach 1450-1460 
przez architekta Jeana Ponceleta, na miejscu 
XII- wiecznej budowli, która z kolei została 
zbudowana na starożytnej wieży Gallo-
romańskiej. Pierwotnie wieża strażnicza z 
widokiem na Dijon, stopniowo stała się 
wieżą symbolizującą siłę i potęgę książąt 
Burgundii i państwa burgundzkiego. Spiralna 
klatka schodowa z 316 stopniami służyła 
jako mieszkanie,  kończyła się 
czteroczęściowym sklepieniem żebrowym 
opadającym na spiralną kolumnę i na 
rzeźbione podstawy ścian. Z jej szczytu  
rozciąga się wyjątkowa panorama na miasto 
Dijon i jego okolice. Wieża Philippe le Bon, 
pierwotnie zwana Wieżą Tarasową, 
dominuje nad całym Pałacem Książąt i 
Stanów Burgundii 
W XVIII wieku mieściło się tu obserwatorium 
astronomiczne, które Burgundzkie 
Towarzystwo Astronomiczne stara się 
ożywić. W XIX wieku na szczycie 
zainstalowano stację przekaźnikową dla linii 
telegraficznej Chappe Paryż-Tulon. 
 
F – Plac Wyzwolenia i Pałac Książąt 
Burgundii 
 
Ten imponujący plac, o powierzchni nie 
mniejszej niż 4.680 m², został całkowicie 
odnowiony kilka lat temu i przeszedł wiele 
transformacji na przestrzeni wieków,  aby 
stać się jednym z najpiękniejszych placów 
we Francji. W latach 1682-1689 nazywano 
go Placem Królewskim. Na środku placu 
ustawiono konny posąg Ludwika XIV (odlany 
podczas rewolucji). Nazywany Placem Armii 
po rewolucji i Placem Marszałka Pétain  
podczas okupacji, stał się Place de la 
Wolności  w 1944 roku. 

Obecnie miejsce to łączy klasyczną 
architekturę z pragnieniem patrzenia w 
przyszłość. Kompleks, który można podziwiać 
w dzień i w nocy, podkreślony przez grę wody 
i światła oraz przez kamień Comblanchien 
(kamień burgundzki), którym plac jest 
całkowicie pokryty. 
 
Pałac Książąt Burgundii  to kompleks 
pałacowy, w którym niegdyś rezydowali 
książęta burgundzcy. Budowa tego pałacu 
trwała od XV do XVIII wieku, usytuowany jest 
w samym sercu miasta. Pałac jest 
trójskrzydłowy, czterokondygnacyjny, 
pośrodku znajduje się dziedziniec otwarty z 
jednej strony. Elementem, który rzuca się w 
oczy jest wystająca ponad bryłę Wieża Filipa 
Dobrego. Jest to najstarsza część pałacu, wieża 
ma 46 metrów wysokości, a z jej szczytu 
rozciąga się wspaniały widok na miasto. 
Wnętrza obiektu zostały poważnie 
przekształcone podczas urzędowania na jego 
terenie stanów burgundzkich. Aktualnie 
większość z nich reprezentuje styl barokowy z 
plafonami, sztukateriami oraz płaskorzeźbami 
z tego okresu. Na szczególną uwagę zasługuje 
Sala Stanów oraz kaplica grzebalna książąt 
burgundzkich. Od 1787 roku pałac pełni 
funkcję ratusza, znajduje się w nim również 
Muzeum Sztuk Pięknych. W muzeum tym kryje 
się wiele skarbów, wśród nich między innymi 
groby Filipa II Burgundzkiego oraz Jana bez 
Trwogi. 
 
G – Muzeum Burgundzkiego Życia oraz 
Muzeum Sztuki Sakralnej 
 
W zbiorach muzeum znajduje się obszerna 
kolekcja etnograficzna obejmująca meble, 
sprzęt domowy i stroje z wiejskich terenów 
Burgundii z końca XIX w. Odwzorowano tu 
także wnętrza 11 sklepów i warsztatów, w tym 
aptekę, zakład rzeźnicki, salon fryzjerski, itd. 
Oddzielna kolekcja obejmuje zbiory malarstwa 
i rzeźby.   
 
Muzeum Sztuki Sakralnej  można obejrzeć 
obrazy, rzeźby, meble i przedmioty liturgiczne 
pochodzące od XII do XIX w. Znajduje się tu 
także obszerna kolekcja szat liturgicznych, 
głównie z XVIII i XIX w. 


