Rozdział 5 LEDNICE
O tym miejscu słyszeliśmy już wiele przed wyjazdem, więc był to jeden z obowiązkowych
punktów naszej wyprawy na Morawy. Ale rzeczywistość przeszła nasze oczekiwania.

Lednice (po niemiecku Eisgrub) to niewielkie miasteczko w kraju południowomorawskim,
niedaleko granicy z Austrią i Słowacją, położone nad rzeką nad Dyją.
W Lednicy znajduje się neogotycki zamek otoczony dwustuhektarowym parkiem. W 1996
roku obiekt ten razem z pałacem w sąsiedniej miejscowości Valtice wpisany został na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Od 1945 roku Państwowy pałac Lednice jest własnością
państwa i jest zarządzany przez Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej
Posiadłość od początku swojego istnienia (pierwsza wzmianka pochodzi z 1222 roku) aż do
konfiskaty w 1945 roku należała do arystokratycznego rodu Liechtensteinów, początkowo
jednego z najbogatszych arystokratycznych rodów Moraw,
od XVII wieku także książąt
Liechtensteinu (Lednice stały
się wówczas ich letnią rezydencją).
W latach 1544–1585 powstał tu
otoczony parkiem renesansowy
zamek, wzniesiony w miejscu
wcześniejszej gotyckiej twierdzy. Obiekt był później wielokrotnie przebudowywany, dzisiejszy wygląd pałacu zawdzięcza ostatniej architektonicznej
stylizacji neogotyckiej dokonanej w połowie XIX wieku.

Park wokół pałacu założony został w XVI stuleciu. Neogotycka przebudowa w XIX wieku
stworzyła romantyczny dwór otoczony jednym z największych parków w Europie (prawie
200 ha), w którym można znaleźć palmiarnię, fontannę wenecką, rzymski akwedukt, pawilon
chiński, minaret i sztuczną ruinę
zamku Jana. Dzięki unikalnemu połączeniu pomników budowlanych z otaczającą przyrodą stworzoną przez człowieka cały obszar Lednicko-valticki
został wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO w 1996 roku.
Jak już wspomniano pierwsza
wzmianka historyczna o tym miejscu
pochodzi z 1222 roku. Już wtedy
prawdopodobnie istniała gotycka forteca z dworem, który w 1249 roku król
czeski Wacław ( a właściwie w imieniu króla margrabia Przemysł) podarował austriackiemu szlachcicowi Sigfriedowi Sirotce.
Kilkadziesiąt lat później, pod koniec
XIII wieku do Lednic przybywają
Lichtensteinowie, pochodzący ze Styrii, którzy zostali tam na kolejne stulecia, zajmując się zarówno wojaczką,
jak i handlem winem czy sprawowaniem ziemskich urzędów. Lichtensteinowie stali się właścicielami całej
miejscowości Lednice i pobliskiego
Mikulova, a potem stopniowo nabywali nieruchomości po obu stronach
granicy morawsko-austriackiej. Od
drugiej połowy XV wieku członkowie
rodziny obejmowali najwyższe urzędy
wojewódzkie. Jednak zasadnicza
zmiana statusu rodziny Lichtensteinów
na Morawach nastąpiła za życia braci:
Karla, Maksymiliana i Gundakara z
Liechtensteinu. Karel i Maxmilián
uzyskali majątek starej morawskiej rodziny Černohorských z Boskovic poprzez korzystne małżeństwa. Początkowo bracia, podobnie jak ich ojciec i
dziadek, byli protestantami-luteranami,
ale wkrótce przeszli na wiarę katolicką
i przygotowali grunt pod dalsze działania polityczne. W okresie kontrreformacji protestanccy panowie stanęli po
stronie katolickiego cesarza w Wiedniu. Dotyczyło to szczególnie Karla, który pracował na
dworze cesarza Rudolfa II i w 1604 roku został gubernatorem prowincji na Morawach (został

morawskim hetmanem). W 1608 roku król Maciej II awansował go do stanu książęcego i nadał mu Księstwo Opawskie. W czasie wojny 30-letniej, która rozpoczęła się na ówczesnych
ziemiach czeskich Lichtensteinowie konsekwentnie wspierali cesarza (Karol wziął udział w
bitwie pod Białą Górą w 1620 roku), dzięki czemu po konfiskacie dóbr pokonanej szlachty
protestanckiej stali się najpotężniejszym rodem na całych Morawach. Pozwoliło to zastąpić
stary średniowieczny zamek w Lednicach renesansowym pałacem, który jednak pod koniec
XVII wieku zburzono, aby na jego miejscu zbudować barokowy pałac otoczony pięknym
ogrodem. Przebudowy pałacu miały miejsce w II połowie XVIII wieku a potem jeszcze w
roku 1815.

Dzisiejszy wygląd pałacu to
efekt kolejnej przebudowy z połowy XIX wieku, z lat 18461858, kiedy książę Alois
II Liechteinsteina uznał, że Wiedeń nie nadaje się do organizacji
letnich uroczystości i przekształcił Lednice w reprezentacyjną

letnią rezydencję w duchu angielskiego neogotyku. Fasady
zostały wtedy ozdobione licznymi balkonami, wieżyczkami, wykuszami itp.

Pałac zachwyca jako całość a łagodny kolor zamku mocno kontrastuje z zielenią ogrodów.
Od tego czasu obiekt służył jako miejsce spotkań szlachty z całej Europy.
Reprezentacyjne sale na parterze, wyposażone w rzeźbione sufity, drewniane panele ścienne i wyszukane meble, służyły do organizowania wspaniałych spotkań
szlachty europejskiej. Na pierwszym piętrze mieściły
się prywatne pokoje Liechtensteinów. Na drugim piętrze były pokoje dzieci i ich guwernantek.

Na tyłach pałacu znajduje się
piękny i rozległy park, w którym również skrywa się kilka
niezwykle atrakcyjnych
miejsc. Do Liechtensteinów
należał również znajdujący się
w pobliżu pałac w Valticach
dzięki czemu z terenów otaczających obydwie rezydencje
można było utworzyć wielki
park.

Nieopodal pałacu powstały oranżeria i minaret. W XIX wieku cały teren urozmaicono jeszcze
wieloma zabytkowymi dziś budowlami.
Sam park to zadbane ogrody blisko pałacu, w miarę oddalania się od niego zamieniające się w
bardziej dzikie zielone polany pomiędzy rzędami i szeregami drzew. Całości dopełniają dwa
stawy, z których większy zajmuje znaczną część parku, oraz wijące się koryto Starej Dyji, którym można przepłynąć łodzią. Trasa
obejmująca kolejne wyspy, połączone
uroczymi mostkami, jest jedną z bardziej
malowniczych na całych Morawach.
W parku stoi tzw. Mauretański Wodociąg (Maurska Vodarna), zbudowany w
stylu mauretańskim tuż nad rzeką Dyją i
służący do nawadniania parku oraz jako
budynek łaźni parowej. Kiedyś zasilał
też pałac w energię z turbiny wodnej.
Obecnie budynek służy jako centrum informacji turystycznej i niewielka kawiarnia – przyjemny przystanek przed dalszym spacerem po parku.

Na końcu parku znajduje się znajduje się bardzo ciekawy obiekt– Minaret. Powstał on stosunkowo późno, dopiero pod koniec XIX wieku, za wzór mając minarety przy tureckich meczetach. 60-metrowa budowla (jedna z wyższych tego typu w Europie) zbudowana została z
wielkich bloków kamiennych na
bagnistej, wzmocnionej i osuszonej ziemi nad jednym z parkowych stawów. Można wejść na
szczyt –wędrówkę po 302 schodach wynagradza panorama okolicy. Wewnątrz minaretu znajdują
się pomieszczenia bogato zdobione arabeskami (w tym cytatami z Koranu), które wykonywali artyści specjalnie sprowadzeni z Bliskiego Wschodu.

Co interesujące, kompleks Lednicki
można zwiedzać nie tylko pieszo, ale
także pływając przez park łodzią, co jest
dodatkową atrakcją– łódź kursuje między przystaniami przy Wodociągu Mauretańskim oraz za Minaretem (my, z
braku czasu, nie skorzystaliśmy z tej
atrakcji).

