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ZNIKI DLA STAŁYCH 

KLIENTÓW 




Król Ludwik II 
i zamek Linderhof

Dominika Hilger
Z a m k i  b a w a r s k i e  -  c z ę ś ć  I 

Południowa część Bawarii Górnej to kraina przepięknych przedalpejskich krajo-
brazów, jezior oraz słynnych zamków bawarskich. Niezależnie od pogody i pory 
roku teren ten przyciąga swoim pięknem, ciszą i nostalgią.

Wychowywany w surowej atmosferze już  
w okresie dzieciństwa nie mógł liczyć na zro-
zumienie w gronie rodziny. Nie było tam miej-
sca na jego wrażliwość i fantazję. W młodzień-
czym wieku Ludwik II nie miał też okazji na 
zaznajomienie się z przyszłymi zadaniami. I nagle  
10 marca 1864 roku po śmierci ojca w wieku 
18 lat musi przejąć rządy w kraju. Całkowicie 
nieprzygotowany do nowej funkcji stara się su-
miennie i z dużym zaangażowaniem spełniać 
swoje obowiązki. Codziennie rano każe przed-
kładać sobie wszystkie akta i dokumenty. I dość 
szybko zauważa, że stale zmniejsza się krąg osób, 
na które może liczyć, które nie nadużywają jego 
zaufania i brakującego doświadczenia. Te same 
osoby, które były jego doradcami w momencie 
objęcia tronu, później wydadzą na niego wyrok.
Negatywne doświadczenia, brak osób za-
ufanych i realizm polityki stają się przyczyną 
coraz częstej ucieczki króla od rzeczywistości. 
Największy wpływ na jego izolację od świata 
odegrał Ryszard Wagner. Przyjaźń króla i słynne-

go kompozytora z jednej 
strony przyczyniła się do 
odsunięcia się Ludwika II 
od ludzi, z drugiej zaś była 
podstawą powstania wie-
lu oper, znanych i cenio-
nych do dziś. Na zlecenie 
króla Wagner skompono-
wał takie opery jak „Ring 
der Nibelungen”, „Me-
istersinger von Nürnberg”, 
„Rheingold” i „Wallküre”.  
Z biegiem lat świat mu-
zyki, opery i sztuki stał się 
dla Ludwika II balsamem 
na życie. Po odrzuceniu 
planu budowy opery dla 
sztuk Ryszarda Wagnera w 
Monachium, według pla-
nów Gottfrieda Sempera  
i po wyrzuceniu kom-
pozytora z miasta pod 
pretekstem ingerencji w 
politykę i życie władcy, 
król całkowicie odsuwa 
się od ludzi i rezygnuje  
z publicznych projek-
tów. Jego celem stają się 
zamki, położone z dala od 
miasta, z dala od polityki, 
z dala od ludzi, którzy nie 
potrafili zrozumieć jego 

Przenieśmy się z gwaru milionowej metropolii 
do oazy ciszy i zieleni. Powróćmy do czasów 
panowania królów i do klejnotów bawarskiej 
kultury. Najważniejsze i najbardziej znane pa-
łace na tym terenie są odzwierciedleniem bu-
downiczej pasji króla Ludwika II, który fantazją 
i zamiłowaniem do detalu stworzył sobie kulisy 
własnego idealnego świata. Jego osobliwe ży-
cie jest do dziś magnesem dla wielu przyjezd-
nych a w jego czasach było tematem licznych 
dyskusji i debat. Aż do swojej nagłej śmierci był 
otoczony mgiełką tajemnicy i niedostępności. 
Aby jednak zrozumieć jego styl należy poznać 
jego życie i okres w którym rządził Bawarią.
Król Ludwik II urodził się 25.08.1845 roku  
w zamku Nymphenburg w Monachium. Był 
to okres dużych zmian społecznych i poli-
tycznych. Ponad pół wieku przed przyjściem 
Ludwika na świat dobiegła końca Rewolucja 
Francuska, a w1848 roku Karl Marx ogłosił Ma-
nifest Komunistyczny. Czasy te nie sprzyjały 
królowi w realizacji jego marzeń i planów.

osobowości. Taki sposób życia oraz nieobec-
ność podczas publicznych imprez reprezenta-
cyjnych spowodowała coraz głośniejsze wypo-
wiedzi o zamiarze zmiany na tronie bawarskim. 
Dnia 8 czerwca 1886 roku komisja składająca 
się z 4 lekarzy: von Guddena, Hagena, Grasheya 
i Hubricha podjęła decyzję o odsunięciu go od 
władzy. Król Ludwik II zostaje oficjalnie uznany 
za osobę chorą psychicznie. Wyrok ten został 
wydany na podstawie pogłosek krążących 
wśród ludzi oraz na podstawie znalezionej ko-
respondencji.
Aresztowany w Neuschwanstein zostaje prze-
wieziony na zamek Burg, gdzie miał spędzić 
pod kontrolą resztę swego życia. Parę dni póź-
niej, 13 czerwca 1886 w nieznanych okolicz-
nościach ginie ten ostatni prawdziwy król XIX 
stulecia. Jego ciało zostaje pochowane w ko-
ściele św. Michała w Monachium i od pierwsze-
go dnia jest miejscem, do którego przybywają 
jego zwolennicy. W jaki sposób zginął i dlacze-
go, wspólnie z lekarzem Gudden - pozostaje do 
dnia dzisiejszego tajemnicą.
W krótkim czasie na tron wstępuje wuj Ludwi-
ka II, książę Luitpold, a w sierpniu tego samego 
roku bajkowe zamki zostają udostępnione do 
zwiedzania. 
ZAMEK LINDERHOF
Pochodzenie nazwy Linderhof nie jest dokład-
nie znane, istnieje kilka wersji. Jedni są zdania, 
że miejsce to zostało tak nazwane ze względu 
na rosnącą tutaj do dzisiaj potężną lipę, inni 
nawiązują do przepływającej w pobliżu rzeki 
Linder a jeszcze inni sięgają do pierwszego rodu 
zamieszkującego te tereny, czyli rodziny Linder. 
Pierwszym z rodu Wittelsbachów, który docenił 
piękno doliny Graswangtal był ojciec Ludwika 
II - Maksymilian II, który wybudował tutaj swój 
domek myśliwski zwany „Königshäuschen”.  
Czasami Ludwik jako dziecko towarzyszył ojcu 
podczas polowań i poznawał uroki kraju. 
W roku 1867, już jako król Bawarii, wybrał się  
w podróż do Paryża i Wersalu, gdzie zachwycił 
się przepychem i stylem panującym na dworze 
króla Ludwika XIV. Tam zrodziła się ideą stworze-
nia wśród alpejskiego krajobrazu nowego pałą-
cu, który byłby jednocześnie oddaniem hołdu 
dla tego francuskiego władcy. Pierwszym miej-
scem wybranym przez Ludwika II na realizację 
zamierzenia był Linderhof. W latach od 1868 do 
1870 nadworny architekt przedstawiał królowi 
liczne projekty budowy zamku, lecz żaden z nich 
nie spełniał jego oczekiwań. Po upływie kilku lat 
król Ludwik II przenosi realizację swoich zamie-
rzeń na wyspę Herrrenchiemsee i jednocześnie 
decyduje się na przebudowę i modernizację 
posiadłości swojego ojca w Linderhof. Z bie-
giem czasu w otoczeniu gór Ammer powsta-
je prawdziwy świat Bourbonów. Mimo wielu  

podobieństw i francuskich wzorców Linderhof 
był tworzony przez Ludwika II w kilku etapach, 
często pod wpływem własnych inspiracji i fan-
tazji. Wyposażony w najcenniejsze dzieła sztu-
ki, stał się ulubioną jego rezydencją, w której 
spędził 8 lat swojego życia.
Budowa zamku trwała 9 lat od roku 1869 do 
1878 pod nadzorem głównego dworskiego 
architekta Georga Dollmanna. Górski krajo-
braz, cisza i bujna przyroda były wręcz ideal-
ne i sprzyjały realizacji ambitnych architekto-
nicznych planów władcy. Pierwsze projekty 
ogrodowe były skromne, lecz z czasem w tym 
miejscu powstał wspaniały park, który w har-
monijny sposób połączył dwie europejskie 
tradycje ogrodowe: podporządkowany i su-
rowy ogród francuski z naturalnie kształtowa-
nym ogrodem angielskim. 
Podczas zwiedzania wnętrz można zauważyć 
zamiłowanie króla Ludwika II do szczegółów. Bo-
gaty wystrój rokokowy oraz majestatyczne me-
ble sprawiają, że nie bez przyczyny, nazywano 
go bajkowym królem. Wszystko tu błyszczy się 
od złoconych ornamentów, a bogactwo zwie-
lokrotniają umieszczone w komnatach lustra. 
Kosztowne meble, bogate arrasy ze scenami  
z mitologii greckiej, miśnieńska porcelana i krysz-
tałowe żyrandole to tylko część wyposażenia 
zamku Linderhof, wprawiająca zwiedzających w 
zdumienie. W kosztownych komnatach znajdzie-
my ponadto 16 portretów ważnych osobistości 
z dworu Ludwika XIV takich jak Madame Pompa-
dour, Dubarry, Duchesse de Chateaux-Roux oraz 
portrety arystokratów z kręgu Louis-Quinze. Król 
Ludwik II znał wszystkie te postacie XVIII wieku ze 
swojej ulubionej literatury. 
Jedną z największych atrakcji w pałacu 
jest stół zwany „stoliczku nakryj się”, system  

wprowadzony przez Loriota i stosowany w Wer-
salu od roku 1699. Stół mógł być opuszczany do 
pomieszczenia znajdującego się piętro niżej za 
pomocą prostej techniki działającej na zasadzie 
korbki ręcznej. Tam uroczyście zastawiany był  
z powrotem windowany do góry, do jadalni kró-
la. W ten sposób władca mógł spożywać posiłki 
w samotności. Nie jest to ostatnia techniczna 
innowacja, którą możemy odkryć. Król Ludwik 
II, chociaż nie był specjalistą w dziedzinie tech-
niki to chętnie ją stosował w swoich zamkach. 
W ówczesnych czasach był jednym z najnowo-
cześniejszych i najbardziej eksperymentujących 
władców w Europie. Swoim zaangażowaniem  
i bezkompromisowością w wystroju i urządze-
niu bajkowych zamków przyczynił się do rozwo-
ju nie tylko techniki, stawiającej dopiero swoje 
pierwsze kroki, ale i innych dziedzin naukowych. 
Ponadto, mimo iż zarzuca mu się bankructwo, 
rozrzutność i inne niedoskonałości, to często 
zapominamy o tym, że był prawie jedynym 
władcą, który starał się, aby w regionach mało 
atrakcyjnych pod względem ekonomicznym, 
powstawały budowle dające pracę rzemieślni-
kom i artystom w momencie, gdy świat dążył 
do industrializacji. 
Król Ludwik II był postacią na pewno bardzo 
kontrowersyjną i o specyficznej osobowości.  
W momencie, kiedy narody szukały drogi do de-
mokracji, on starał się przywrócić do życia ideały 
monarchistyczne i realizować ideały, które już nie 
pasowały do światowych nastrojów. Ale może 
dokładnie te cechy charakteryzujące jego życie: 
tajemniczość, idealizm i odrobina bajkowości 
przyciągają co roku tysiące ludzi do miejsc zwią-
zanych z jego tragicznym losem.

Mam nadzieję, że udało mi się zaintereso-
wać Państwa tym dość szczególnym królem  

z rodziny Wittelsbachów, może nawet skłonić 
do refleksji i zachęcić do dalszej lektury na-
szej serii o zamkach bawarskich. 

Chętnych zapraszamy 
na wycieczkę do zamku Linderhof 
dnia 26.07.2009 
z Agencją Turystyczną BOA. 
Podczas wycieczki poznamy nie 
tylko sam zamek, ale i wszystkie 
budowle ogrodowe oraz wgłębimy 
się w tajniki życia króla Ludwika II.


