
Leonardo da Vinci en Francio 

En la franca urbo Blois (Blezo laŭ PIV) oni vidas ĉi-jare sur grandega publika ŝtuparo la “kopion” 
de la famega pentraĵo “Mona Lisa” (aŭ “La Ĝokonda”). Ĝi estas pentrita laŭpece sur la multaj 
ŝtupoj, tiel ke oni perceptas la tutan bildon nur de malproksime. 
 
Kial la urbo – aŭ iuj urbanoj – faris tion? 
 
Ĉar ĉi-jare oni festas la 500-an revenon de la mortodato de Leonardo da Vinci, aŭtoro de la 
pentraĵo. 
 
Sed kial en Blois (Blezo)? 
 
Ĉar li pasigis siajn lastajn jarojn kaj mortis en kastelo proksime al tiu urbo. 
 
Blois situas en la konata Valo de Luaro, en kiu ekzistas pluraj kasteloj el la 16-a jarcento, do 
renesancstilaj. 
 
En tiu epoko regis Francion reĝo Francisko la 1-a, nomita "la Patro kaj Restariganto de Beletro" 
[...], “granda patrono de presejoj kaj bibliotekoj” kaj ankaŭ “konata kiel konstruiginto de 
kasteloj”. 
 
“Unue li ordonis la pligrandigon kaj plibeligon de la kasteloj de Amboise kaj Blois”, poste li 
konstruigis plurajn aliajn kastelojn en la Valo de Luaro. Amboise situas nur cirkaŭ 35 
kilometrojn for de Blois, kaj la reĝo pasigis kelkan tempon en ambaŭ kasteloj.   
 

“La ideoj de la itala Renesanco disvastiĝis en Francio, kaj Francisko la 1-a multe 
kontribuis al la disvastigo. Li komisiis multajn verkojn al italaj artistoj, kiujn li venigis al 
Francio. Inter tiuj artistoj estas la plej konataj Andrea del Sarto, Benvenuto Cellini kaj 
precipe Leonardo da Vinci. Por ĉi tiu lasta, jam maljunulo, Francisko havis veran 
korinklinon kaj lin nomis "mia patro". Li loĝigis lin en kastelo nur kelkcent metrojn for de 
la Reĝa Kastelo de Amboise.”   
 
“En la jaro 1516 Francisko la 1-a de Francio invitis Leonardon da Vinci al Amboise kaj 
donis al li [la kasteleton] Le Clos Lucé kiel viv- kaj laborloko. Leonardo alvenis tie 
kunportante la pentraĵojn “Mona Lisa”, “La virgulino kaj la infano kun sankta Ana kaj 
Johano, la baptisto” kaj “Sankta Johano la baptisto”. Li vivis tie dum tri jaroj ĝis sia 
morto la 2-an de majo 1519.” 
 
“Francisko la 1-a admiris Leonardon kaj konsideris lin kiel patron. [...]  Delonge malsana, 
la 23-an de aprilo 1519 Leonardo da Vinci faris sian testamenton kaj la 2-an de  majo, 
67-jara, mortis en Clos Lucé. 
Giorgio Vasari , lia unua biografo, skribis, ke li mortis en la brakoj de Francisko la 1-a ...” 

Pro tio ekzistas pluraj pentraĵoj kaj desegnaĵoj kiuj montras tiun scenon: la mortanta Leonardo 

en la brakoj de la reĝo. Tamen poste oni malkovris, ke je la momento (kaj dato) de la morto 

Francisko la 1-a ne estis en la kastelo Clos Lucé nek en la regiono. 

 

Ĉiel ajn, ne nur en Blois, sed ankaŭ en Amboise kaj ĉefe en la (malgranda) kastelo Clos Lucé oni 

memorigas, ke tie vivis dum siaj lastaj jaroj kaj mortis Leonardo da Vinci,  



“itala pentristo, skulptisto, inventisto, arkitekto, anatomiisto, botanikisto, muzikisto, verk

isto, inĝeniero kaj sciencisto de la alta renesanco, facile vivinte en la 

du kulturoj de scienco kaj belarto”. 

 
[La citaĵojn mi ĉerpis el diversaj artikoloj de la E-Vikipedio.] 
 


