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Dolina Loary  – to kraina baśniowych zamków i pałaców.  
Znana powszechnie ze swoich zabytków, podziwiana za ogrody, kwiaty i wino.  
Dolina Loary umownie zaczyna się w Gien a kończy się w Anders. 
 
Loara od najdawniejszych czasów była naturalną drogą, którą podróżowano               
do centrum Francji. Aż do rozwoju sieci kolejowej w wieku XIX Loara odgrywała 
kluczową rolę w transporcie. Obecnie nie ma już znaczenia handlowego. 
 
Jakość gleb doliny Loary w połączeniu z łagodnym klimatem czyni ten region 
obszarem ogrodnictwa, warzywnictwa i sadownictwa. „Ogród Francji” to wielkie 
obszary upraw polowych i pod osłonami, z przewagą kwiatów. Warzywnictwo 
specjalizuje się w wielu gatunkach, między innymi zielonych i białych szparagach, 
sałatach, selerach, kalafiorach, ogórkach i grzybach hodowlanych oraz drobnych 
owocach (truskawki, czarne porzeczki, maliny), sadach gruszkowych i jabłoniowych a 
także uprawą roślin na nasiona i cebulki. Winorośl jest znana w dolinie Loary od 
czasów rzymskich, a dzisiejsze uprawy zajmują około 60 tys. hektarów i są piątym  co 
do wielkości terenem produkcji win we Francji.  
 
Dolina Loary, wraz z jej licznymi pomnikami kultury, stanowi renesansowy                     
i oświeceniowy wizerunek sztuki europejskiej. To połączenie piękna krajobrazu            
z kulturalnym dziedzictwem, którego obrazem są tutejsze miasta, wioski, liczne zamki   
i produkowane w regionie wino, decyduje o wyjątkowości doliny. 
 
Dolina Loary była zamieszkana już w czasach galiskich, ale decydującą przyczyną 
powstania wspaniałych budowli w dolinie Loary była nowa koncepcja rezydencji. 
Pojawiła się ona po powrocie Walezjuszów z wojen w Italii. Okazało się bowiem, że 
istniejące zamki średniowieczne nie mają już racji bytu, tym bardziej, że zapanował 
okres pokoju. Karol VIII, Ludwik XII i Franciszek I zaczęli naśladować włoski styl życia, 
w którym o potędze władzy królewskiej świadczyła kultura, elegancja i przepych. 
Większość zamków pochodzi z okresu renesansu i została zaprojektowana dla królów 
i arystokratów francuskich przez włoskich artystów. Istnieje także kilka zamków 
pochodzących z okresu wczesnego średniowiecza. W połowie XVI wieku król 
Franciszek I przemieścił ośrodek sprawowania władzy  z powrotem znad Loary          
do Paryża. Wielcy architekci podążyli za nim, ale Dolina Loary nadal dla arystokracji 
francuskiej pozostała miejscem wypoczynku. Podczas rewolucji francuskiej część 
zamków została zburzona lub splądrowana. W czasie obu wojen światowych niektóre 
zamki pozamieniano na kwatery dowódcze różnych armii. 

Dzisiaj te zamki, które pozostały w rękach prywatnych, służą ich właścicielom jako 
miejsca zamieszkania (w kilku przypadkach dostępne dla turystów), jednak większość 
to hotele i pensjonaty. Niektóre zajmują władze lokalne różnych szczebli, a 
największe, jak zamek w Chambord, znajdują się w gestii rządu francuskiego, jako 
odwiedzane przez setki tysięcy turystów rocznie muzea. 

Środkowa część doliny Loary we Francji jest w całości wpisana na listę skarbów 
UNESCO. Na obszarze zaledwie 200 kilometrów długości i 100 km szerokości wznosi 
się kilkaset pięknych zamków i pałaców. 
 
 
 
Niektóre Zamki nad Loarą: 
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Blois  - jeden z największych zamków w Dolinie Loary, znajduje się w mieście Blois. 
Zamek był siedzibą wielu królów Francji. To stąd w 1429 Joanna d’Arc udała się do 
Reims, aby uzyskać błogosławieństwo Arcybiskupa przed wyprawą mającą na celu 
oswobodzenie Orleanu obleganego przez Anglików. Poszczególne części składowe 
zamku powstawały na przestrzeni wielu wieków (XIII-XVII w.). Za panowania króla 
Ludwika Filipa I  w 1841 roku – zamek został sklasyfikowany jako zabytek. 
Generalną restaurację budowli, przeprowadzono w XIX w. według projektu architekta 
Félixa Dubana. Obecnie każde z czterech skrzydeł królewskiej posiadłości 
odzwierciedla cztery różne epoki i style architektoniczne. Słynne zewnętrzne kręte 
schody znajdują się w renesansowym skrzydle Franciszka I. W skrzydle Ludwika XII, 
nacechowanym gotykiem płomienistym, znajduje się Muzeum Sztuk Pięknych. 
 

Zamek w Chambord – największy z zamków w dolinie Loary. Renesansowy zamek 
został wybudowany na planie nawiązującym do gotyckich zamków obronnych, przez 
co przypomina średniowieczną twierdzę - wznosi się na planie prostokąta, w jego 
rogach stoją wieże o średnicy 20 metrów każda, a cały teren otoczony jest fosą. 
Długość fasady zamku w Chambord wynosi 128 metrów, posiada on 6 wielkich wież, 
440 komnat, 84 klatki schodowe i 365 kominków. Klatka schodowa w centrum zamku 
stanowi szczególny przykład stylu Leonarda da Vinci - zbudowane w jej wnętrzu dwie 
spirale schodów skręcają w tę samą stronę, nie krzyżując się ze sobą. Za autora 
projektu zamku w Chambord uznaje się włoskiego architekta Domenico da Cortony, 
choć w przeciągu 40 lat budowy (1519-1559) pierwotny projekt uległ wielu zmianom. 
Zamek w Chambord powstał na życzenie francuskich królów: Franciszka I i Henryka II. 
Od 1332 roku rozległe, pokryte lasem ziemie Chambord były w rękach rodu d'Orleans. 
Kiedy w 1498 roku książę orleański objął tron Francji jako Ludwik XII, ziemie te stały 
się własnością korony francuskiej. W XIX w. zamek należał do hrabiego Chambord,    
a po jego śmierci zamek odziedziczyła siostra hrabiego, księżniczka Parmy. Od 1930 
roku zamek jest własnością państwa francuskiego, które odkupiło rezydencję od 
poprzedniej właścicielki. Zamek otoczony jest parkiem o powierzchni 5440 hektarów. 
Jest to obecnie największy zamknięty park leśny w Europie. Na jego terenie, żyją pod 
ochroną i na wolności liczne zwierzęta. 

Zamek Chenonceau  nazywany jest często Zamkiem Dam - nazwa wzięła się od 
sześciu kobiet, właścicielek zamku, które stopniowo go rozbudowywały. W Polsce 
zamek Chenonceau znany jest jako miejsce akcji powieści Zbigniewa Nienackiego 
Pan Samochodzik i Fantomas, choć w książce tylko historia oraz układ przestrzenny 
budowli zgadzają się z rzeczywistością. Zamek położony jest nad rzeką Cher             
w samym sercu Turenii. Jego początki sięgają XIII w., wówczas znajdowała się tu 
forteca i warowny młyn, należące do rodu Marques. W 1513 roku posiadłość zakupił 
wysoki urzędnik na dworze królewskim, Thomas Bohier, który rozpoczął przebudowę. 
Starą fortecę zburzono, a w miejscu młyna, na dwóch potężnych słupach wbitych        
w dno rzeki, wzniesiono prostokątną budowlę z białego wapienia, oflankowaną            
w narożnikach czterema wieżami. Prace wykończeniowe trwały do 1521 roku. Przez 
kolejne lata zamek Chenonceau przechodził z rąk do rąk, a każdy kolejny właściciel 
wnosił w architekturę zamku coś od siebie. Na przylegającym do rezydencji terenie 
powstał wspaniały ogród z parkowym labiryntem oraz most łączący oba brzegi Cher. 
Szczególny rozkwit zamek Chenonceau zawdzięcza Katarzynie Medycejskiej, która 
organizowała w nim liczne bale i huczne zabawy. Obecnie rezydencja jest własnością 
potomków Henri Meniera, właściciela fabryki czekolady, który kupił zamek w 1913 



 3 

roku. Pomimo tego, że zamek Chenonceau stanowi dziś własność prywatną, jest 
udostępniany zwiedzającym. Szacuje się, że każdego roku zamek Chenonceau 
zwiedza około miliona turystów, co plasuje go na drugim miejscu listy 
najpopularniejszych francuskich atrakcji, zaraz po Wersalu. 

 Zamek w Chamerolles  jest niewielkim, sympatycznym zameczkiem z opasłymi 
basztami, znanym też jako Château des Parfums, czyli zamek perfum. Oparty na 
trzech skrzydłach z otaczającymi czterema potężnymi wieżami wybudowany został     
w XVI wieku. Możemy się tutaj dowiedzieć wszystkiego o kompozycji, produkcji i 
ocenie kosmetycznych środków zapachowych. Najbardziej interesująca jest 
ekspozycja ilustrująca mroczne dzieje higieny na francuskim dworze królewskim 
bowiem perfumy powstały głównie dlatego, by maskować „les mauvaises odeurs” – 
„brzydkie zapachy”.  

Zamek w Cloux – nazywany Clos Luce został wzniesiony w 1471 roku na XII 
wiecznych podwalinach przez kamerdynera króla Ludwika X w Amboise. Zamek ten to 
narożna ośmiokątna wieża z krętymi schodami otoczona dwoma dwupiętrowymi 
budynkami, zbudowanymi pod kątem prostym. Jego elegancka fasada z różowych 
cegieł i tufitu jest charakterystyczna dla XV-wiecznej architektury. Zamek od 1490 roku 
należał do króla Karola VIII, który przeznaczył go na rezydencję dla swej żony, Anna 
Bretońskiej. Kolejnymi mieszkańcami byli Franciszek I Walezjusz i jego siostra 
Małgorzata z Nawarry (literatka), która w trakcie pobytu w Cloux rozpoczęła pisanie 
zbioru opowiadań Heptameron. W 1516 roku na zaproszenie królewskiego 
rodzeństwa do Amboise przybył Leonardo da Vinci  (przywożąc ze sobą trzy dzieła: 
Giocondę, Świętą Annę Samotrzecią i Jana Chrzciciela). W Clos Lucé spędził ostatnie 
3 lata życia, pracując dla króla Francji. Tam też zmarł  2 maja 1915 roku. Obecnie w 
pałacu mieści się muzeum. Można w nim obejrzeć modele 40 machin 
zaprojektowanych przez Leonarda. 

I na koniec akcent polski : Pałac w Montrésor  – położony nad rzeką Indroise 
(dopływem Loary) jest jedynym z zamków we Francji, który pozostaje do dziś              
w rękach polskich. Na tle innych zamków nad Loarą wyróżnia się oryginalnym 
wystrojem sprzed 150 lat. Pierwotna warownia w Montrésor wzniesiona została już 
prawdopodobnie w pierwszej połowie XI wieku. Jej głównym fundatorem był ówczesny 
hrabia Andegawenii - Fulko III Czarny. Pierwsza większa przebudowa zamku miała 
miejsce na przełomie XV i XVI wieku. Wtedy to warownia przekształcona została          
w renesansową rezydencję. Budowlę, zrujnowaną w czasie rewolucji francuskiej 
kupiła Róża z Potockich dla swojego syna, hrabiego Ksawerego Branickiego herbu 
Korczak w 1848 roku. Ten, olbrzymim nakładem kosztów gruntownie odrestaurował 
zamek i urządził pełne przepychu wnętrza w stylu II Cesarstwa. Sprowadził też wiele 
dzieł sztuki, w tym pamiątki rodzinne i te związane z ojczyzną. Znajdują się tutaj 
obrazy Artura Grottgera, Wojciecha Kossaka, Henryka Hipolita Rodakowskiego, 
portrety Branickich i Potockich, fortepian z nieistniejącej już paryskiej firmy Erard, 
okładka zapisu nutowego walca autorstwa Fryderyka Chopina, dedykowanego 
Katarzynie Branickiej, kolekcje broni, trofea myśliwskie a także mnóstwo cennych 
pamiątek związanych z królami polskimi Zygmuntem III i  Janem III Sobieskim. 
Obecnie zamek znajduje się w rękach rodziny Reyów  potomków Ksawerego 
Branickiego.  


