209-Castelo de Neuschwanstein
Na Alemanha no Estado da Baviera houve um rei chamado Ludovico
II que construiu 3 (três) castelos: Linderhof, Neuschwanstein e
HerrenChiensee. Visitei os dois últimos, achando o mais importante e
famoso, o Castelo de Newschwanstein que quer dizer: castelo do cisne de
pedra.
A palavra em alemão e seu pronuncia estão abaixo :
Neuschwanstein= neu (noi)= novo; schwan (chuam)= cisne e stein
(estain)= pedra.
Inicialmente no local existiam dois castelos e que foram demolidos
e as fundações do novo castelo iniciou-se em 1869. Esclareço que o rei
Ludovico II gostava muito de cisne e de música e mandou fazer uma Sala
de Canto.
Quando estive lá meu genro Ivanésio Carrilho inspirado pelo local,
cantou em italiano com sua voz de tenor, a música “Nessun Dorma “sendo
aplaudido de pé por nós e pelos visitantes.
Foi este castelo que deu origem ao castelo usado por Walt Disney
nos Estados Unidos.
Uma curiosidade é que o mesmo foi construído em homenagem ao
autor e as obras de Richard Wagner e este nunca conheceu o castelo.
Quase ninguém conhece o fato de que o imperador do Brasil D. Pedro II
convidou Richard Wagner para morar e trabalhar no Brasil, mas o convite
foi recusado.
O castelo fica nos Alpes da Alemanha no Estado da Bavária na
cidade de Fussen. Apesar de parecer uma obra absurda, ajudou muito a
Bavária, pois, foram feitas estradas e muitos artistas internacionais se
mudaram para Munique. Munique então ficou a cidade das artes,
importante como Paris e Roma.
Richard Wagner nascido em Leipzig, compôs as operas Lohengrin,
Tannhauser, Rei dos Nebulungs, Tristão e Isolda e outras. Richard Wagner
era anti-semita e é devido a isto que Hitler o homenageou no castelo de
Neuschwanstein 50 anos após sua morte.

A morte do rei Ludovico II em 1886 é ainda um mistério, pois,
apareceu morto em no lago Stamberg. Dizem que o seu primeiro sinal de
loucura foi quando teve a ideia de fazer um dispositivo para voar. Mais
tarde foi ficando cada vez mais deprimido e não atendia ninguém. Foi
julgado louco por quatro psiquiatras que nunca o viram e nem
conversaram com ele.
As causas da sua depressão foi a guerra da Prússia com a Áustria e
da Prússia com a França que ele adorava.
O rei Ludovico II estudou latim, grego, alemão, francês, inglês.
Estudava 8h por dia e fez a Universidade de Munique aprendendo
química, física e filosofia.
Era apaixonado pelos novas tecnologias, como vapor d’água,
eletricidade, telefone e de voar.
Ele foi contra a nova doutrina papal sobre Infalibilidade. Era primo
da rainha Elisabete (Sissi) da Áustria que casou com o imperador Francisco
José em 1854. Ficou noivo, mas não se casou com a irmã da Sissi chamada
Sofia Carlote, filha da Duquesa da Bavária Ludovika e do Grão Duque
Maximiliano.
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