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Мій юний друже! Сьогодні я 
розповім тобі казку про ча-
рівного короля-лебедя, про 

його мрії і про його казковий замок.
Дано колись серед засніжених 

баварських Альп у короля Максимі-
ліана Баварського та королеви Марії 
Прусської народився син Людвіг. За 
його чарівну вроду баварці охрести-
ли його казковим королем: струн-
кий, із блакитними очима та темним 
кучерявим волоссям. Так само, як і 
ти, він дуже любив казки. І захоплю-
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я На високій скелі, де на тлі небес 
Дикою гущавиною розрісся темний ліс, 
Де серед тиші водоспад лише шумить, 

Білий замок, як лебідь, над лісом парить.

Ці рядки написані про замок Нойшванштайн — 
фантазію, що збулася наяву, замок-казку, 
який розташувався серед засніжених вершин 
баварських Альп. Нойшванштайн більше схожий на мрію, 
ніж на реальність, — це одна з надзвичайних будівель, 
коли-небудь зведених людиною.
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ючі чарівні історії про лицарів, про 
славні часи свого народу, про свою 
рідну Баварію. Та найбільше Людвіг 
любив слухати історію про лебедя. 
Чарівного лицаря-лебедя Лоенгріна. 
В Охеншвангау — палаці його бать-
ка Максиміліана II, юний принц 
годинами розглядав розписи на сті-
нах. Це були сцени з епосу про Ні-
белунгів: подвиги Зігфріда і роман-
тичне кохання безстрашного лицаря 
і прекрасної принцеси Кромхільди. 
Скрізь зустрічав юний Людвіг сим-
волічного лебедя — на картинах, на 
гобеленах, в сотнях дрібничок, що 
прикрашали зали замку, в книжках, 
в музиці, в легендах рідного краю та 
у власних мріях. 

Маленький Людвіг часто про-
водив час біля озера Шванзее, Ле-
бединого озера, дзеркальною по-
верхнею якого, граціозно вигнувши 
свої довгі шиї, плавали лебеді. Ці 
благородні птиці завжди і скрізь 
оточували Людвіга. І навіть на 
його родинному гербі був прекрас-
ний лебідь. Лоенгрін, лицар-лебідь, 
спустившись із чарівного замку до 
царства смертних, став його най-
улюбленішим героєм. Якось Людвіг 
навіть одягнув костюм Лоенгріна та 
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катався озером на човнику, прикра-
шеному лебедем.

Ішли роки, Людвіг виріс. І на-
став час одружуватись. Юнак по-
кохав вродливу дівчину, але ніяк 
не наважувався освідчитись їй та 
взяти шлюб. А вона тим часом ви-
йшла за іншого, і в уяві Людвіга 
так і залишилась тендітною білою 
лебідкою, що полетіла від нього 
геть. Скоро Людвіг став королем, 
і нарікли його Людвігом ІІ Бавар-
ським. Людвіг любив свій народ, і 
народ відповідав йому тим же. Ко-
роль намагався уникати війн, кон-
фліктів, що спустошували Баварію, 
сіяли голод і зубожіння. Людвіг 
підтримував розвиток торгівлі, ре-
месел, іноді просто гуляв вулицями 
Мюнхена, спілкуючись із простим 
людом, розпитував їх про життя-
буття. В його королівстві було спо-
кійно і ситно. 

Молодий король дуже любив 
музику. В день, коли Людвігу ви-
повнилось шістнадцять, відбулась 
прем’єра опери Вагнера «Лоенгрін». 
Майбутній король був вражений 
цією музикою. Йому згадались пре-
красні роки дитинства, чудові історії 
про лицаря-лебедя, про духів його 
рідної землі. Його мрії про героїчні 
вчинки, про пригоди знову проки-
нулись і розквітли. Його мрійлива 
душа блукала серед тих казок та ле-
генд. Людвіг Баварський закохався 
у музику Ріхарда Вагнера і запросив 
літнього композитора назавжди осе-
литись у Баварії. Автор магічної му-
зики став найкращим другом короля 
і його першим радником. 

Та лихі царедворці заздрили тій 
дружбі. Вони ненавиділи Вагнера 
за те, що той віддалив Людвіга від 
блюзнірства та лицемірства санов-
ників. Та головне, тепер міністри 

та інші підлеглі втратили прямий 
доступ до короля. Отож, їм стало 
важко займатись інтригами та на-
клепами один на одного. Король 
абсолютно перестав втручатись у 
справи придворних і виносити будь-
які рішення на користь одного чи 
іншого. Місце королівського фаво-
рита міцно і надійно зайняв компо-
зитор. Вони всіма силами наводили 
наклепи на Вагнера, пліткували, 
плели інтриги, але король Баварії 
був мудрим правителем і не слухав 
наклепів на свого кращого друга. 
Тоді царедворці стали налашто-
вувати проти Вагнера мешканців 
Мюнхена, зривали його концерти, 
писали непристойності на афішах, 
спалювали на вогнищах ноти з ча-
рівної музикою.

Вітальня присвячена 
образу Лоенгріна
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Людвіг Баварський розчарувався 
у своїх підданих, які так і не змогли 
зрозуміти і полюбити цю музику. І 
тоді він вирішив збудувати казкову 
країну серед чарівної альпійської 
природи. На превеликий жаль, ко-
роль устиг збудувати тільки три 
палаци. І найпрекрасніший із них, 
Нойшванштайн, він звів поряд із 
батьківським замком.

Це справжній казковий палац, 
що царює серед Альп і милуєть-
ся собою у гірському озері. Ви-
тончений, стрункий, спрямований 
увись, він по-лебединому доладний. 
Білокам'яні будови із прорізами візе-
рунчастих вікон вінчають вишукані 
гостроверхі круглі башточки з бій-
ницями й арочними балконами.

Людвіг дуже любив цей замок. В 
його стінах зустрілись герої старо-
давніх легенд, герої Вагнеровських 
творів і герої юнацьких мрій казко-
вого короля. У цьому замку лунала 
музика Вагнера. Настінні розписи 
багатьох приміщень нагадували ваг-
неровські опери «Тристан і Ізольда», 
«Зігфрід», «Парсифаль». У парадній 
залі і робочому кабінеті — мотиви 
опери «Тангейзер». І безліч лебе-
дів — на стінах і гобеленах, в оформ-
ленні меблів, інтер'єрі сходів і пере-

Робочий кабінет за мотивами
опери "Тангейзер"

ходів, на стелях. Мальовані, кам'яні, 
дерев'яні, металеві...

Коли замок був готовий, мало 
хто, окрім Людвіга II і декількох на-
ближених, відвідував його. Тільки 
король проводив тут довгі години 
своєї звичної самотності. Він спав 
вдень і вставав тільки вночі, коли 
місяць освітлював своїм таємничим 
світлом навколишні гори, які ніхто в 
цю годину, окрім нього, не бачив.

Та не довго насолоджувався щас-
тям Людвіг Баварський. Лихі люди 
хотіли відібрати у нього право на 
владу, хотіли зайняти його місце на 
королівському престолі. Серед тем-
ної ночі вони оточили замок, вдер-
лися до покоїв короля. Але Людвіг 
перетворився на лебедя і злетів у ви-
сочінь.

Він і сьогодні мешкає на озе-
рі Шванзее серед білосніжних та 
гордих лебедів, а зведені ним зам-
ки нагадують про казкового коро-
ля Людвіга ІІ Баварського, короля-
мрійника, короля-лебедя.

І ти, мій юний друже, бачив цей 
чарівний лебединий замок, якщо 
дивився хоча б один із мультиків чи 
фільмів Уолта Діснея. Це він зобра-
жений на заставці до цих фільмів. А 
якщо ти хочеш потрапити до цього 
чарівного палацу, якщо хочеш про-
гулятись казковими залами, якщо 
хочеш погодувати лебедів, серед 
яких обов’язково зустрінеш і короля-
лебедя, то добре поводься, слухайся 
батьків і, ймовірно, одного чудового 
дня вони подарують тобі подорож до 
казкової країни, до чарівних замків, 
які створив Людвіг ІІ Баварський. 
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