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BUČOVICE

Naszą bazą na Morawach został pensjonat „Na Zeleném statku”. Mieścił się on na skraju wsi
Rašovice, położonej kilka kilometrów od Slavkova u Brna (dawnego Austerlitz). To wieś w
powiecie Vyškov w regionie południowomorawskim. Właściciele pensjonatu przyjęli nas bardzo serdecznie; na powitanie nasza czwórka otrzymała od nich po butelce doskonałego morawskiego wina – białego i czerwonego. Mając zapewniony nocleg i śniadania mogliśmy spokojnie pomyśleć o zwiedzaniu okolicznych atrakcji. A tych na południowych Morawach jest
mnóstwo.

Rozpoczęliśmy od najbliżej położonego
zamku – pałacu w Bučovicach.
Bučovice to niewielkie lecz bardzo ładne
i czyste miasteczko liczące zaledwie około 6,5 tysiąca mieszkańców. Znajduje
się tam duża atrakcja - renesansowy
zamek z arkadowym dziedzińcem i piękną fontanną. Zamek jest unikalnym przykładem architektury renesansowej w Republice Czeskiej ponieważ w przeciwieństwie do większości renesansowych
zamków nie powstał w wyniku przebudowy starszej rezydencji, ale został
wzniesiony od podstaw pod koniec okresu włoskiego renesansu według oryginalnego, renesansowego projektu, jako
"palazzo in fortezza", położony na rozległym terenie, wraz z renesansowym
ogrodem i fosą.
Od strony głównej, przelotowej ulicy
miasteczka, łączącej Slavkov z Uherskim
Hradištem, widać tylko cztery wieże.
Także frontowa ściana zamku nie wzbudza zachwytu. Szczęka opada ze zdumienia dopiero kiedy wejdzie się do wnętrza
i zajrzy na dziedziniec. To kwintesencja

renesansu. Korytarze zdobią sztukaterie i
malowane ozdoby i freski sufitowe. Godny
uwagi jest również arkadowy dziedziniec z
90 kolumnami, które są ozdobione płaskorzeźbami przedstawiającymi motywy wojenne, herby, zwierząt i fantastycznych
stworzeń, masek i instrumentów muzycznych.
Zamek został zaprojektowany przez Jacopo
de Strada, wykształconego eksperta sztuki,
historyka i architekta, który był administratorem zbiorów sztuki trzech cesarzy habsburskich Ferdynanda I, Maksymiliana II i Rudolfa II. Koncepcja architektoniczna obejmowała także
ogród, według projektu opracowanego przez włoskiego renesansowego architekta Sebastiana
Serlia, otoczony rozległymi fortyfikacjami i fosą.

Pomysłodawcą budowy a potem właścicielem zamku był ostatni, męski potomek starej morawskiej rodziny, Jan Šembera z Boskovic. W 1575 roku postanowił on zbudować zamek w
miejscu wyburzonej średniowiecznej fortecy, prawdopodobnie w związku ze swym drugim
małżeństwem z Anną Krajirovą z Krajek, po którym spodziewano się rozszerzenia rodziny i
posiadłości. Latem tego samego roku podpisał umowę z włoskim mistrzem budowlanym osiadłym w Brnie, Pietro Gabrim, którego firma wkrótce rozpoczęła budowę czteroskrzydłowego zamku z pięknym wewnętrznym dziedzińcem arkadowym.

Budowa sfinansowana została przez właściciela, doskonale wykształconego Jana Šemberę
Černohorskiego z Boskovic, wówczas jednego z najbogatszych szlachciców morawskich.
Studiował we Włoszech i Wiedniu, ciesząc się wysokim stopniem sądowym, ale był znany
przede wszystkim jako miłośnik światowych przyjemności, koneser koni, doskonały jeździec
i wielbiciel sztuki.
Jego wykształcenie i bogactwo
pozwoliły mu nie tylko zbudować,
ale także ozdobić zamek dziełami
pierwszorzędnych artystów. Cały
czteroskrzydłowy pałac z trzema
piętrami arkad i skomponowanym
ogrodem doskonale reprezentował
pozycję rodziny i pana Jana
Šembery.
Zamek Bučovice jest wyjątkowym
przy-kładem architektury renesansowej w Czechach. Unikalne cechy
to bogata manierystyczna dekoracja
wnętrz i piękna fontanna na
dziedzińcu.
Godny uwagi jest rozległy, renesansowy, arkadowy dziedziniec z 90 kolumnami, które są
bogato zdobione łącznie 540 płaskorzeźbami przedstawiającymi motywy wojenne, herby,
rośliny, fantastyczne zwierzęta i stworzenia, maszkarony i instrumenty muzyczne.
Kamieniarstwo wykonali Włosi osiedleni w Czechach.

Zwiedzający mogą przechodzić wraz z przewodnikiem przez reprezentacyjne pomieszczenia:
pokoje z niepowtarzalnymi malowanymi sklepieniami i sufitami, zbrojownię, kuchnię i barokową kaplicę. Prawdziwą ciekawostką jest Sala Zajęcza, gdzie na obrazach sufitowych można
zobaczyć świat, w którym zamiast ludzi panują zające. To samo znaczenie co architektura,
której pierwotna forma pozostała do dziś głównym korpusem, osiągnęły lekkie malarskie,
rzeźbiarskie i sztukatorskie dekoracje z lat osiemdziesiątych XVI wieku, zachowane w pięciu
salach zachodniego skrzydła zamku.

Ich znaczenie artystyczne wykracza daleko poza granice Moraw i stanowi jeden z najdoskonalszych przykładów manierystycznej sztuki dworskiej w Europie Środkowej.
W latach 1635–37, na dziedzińcu umieszczono wspaniałą kamienną fontannę manierystyczną, wykonaną przez
Petera Maternę, zaprojektowaną przez
Giovanniego Giacomo Tencallo, i dodano 4 narożne wieże z metalowymi
„latarniami”. Jednak ze względu na duże obciążenie musiały być stopniowo
usuwane z wież.
Fontanna na zamku Bučovice (Bakchova fontána), która słusznie należy do
niezwykłych dzieł rzeźbiarskich okresu
manierystycznego, nie należy do pierwotnego renesansowego wyglądu budynku, ale została wyrzeźbiona w 1635
roku.
Jest to kompozycja skrzydlatych syren
siedzących na delfinach, smoczych głów
wypluwających wodę i bogato
ukształtowanych muszli morskich z postacią bachanta na szczycie. W 2013 roku Fontána Bakchova została całkowicie odnowiona, przywrócono też obieg
wody.
W 1645 roku garstka oficerów, myśliwych i mieszczan obroniła budynek przed dużym
szwedzkim oddziałem. Od 1681 roku zamek stał się centrum administracyjnym majątku, a od
1720 roku siedzibą centralnego biura rachunkowego rodziny Liechtensteinów. Od tego czasu
żadne duże prace budowlane nie zakłócały już renesansowego charakteru budynku.
My trafiliśmy pechowo, przed sezonem, kiedy wnętrza były jeszcze zamknięte i prowadzono
w nich prace konserwacyjne, choć wiadomo, że w ciągu roku w zamku organizuje się różne
wystawy i programy na żywo. Trzeba będzie tam wrócić, tym bardziej, że samo miasteczko
jest też bardzo przyjemne.

