Historie
Vila byla v Liberci vybudována jako rodinné sídlo Theodora
von Liebiega a měla nejen poskytovat bydlení jeho rodině, ale
zároveň i zdůrazňovat bohatství a význam rodu textilních baronů.
Velkoryse pojatá stavba s prolínajícími se historickými slohy,
hromadění starožitností ve snaze vdechnou budově zdání starobylosti, umělecké prvky zdůrazňující urozenost a majetnost, to
vše dalo vile punc výjimečnosti, pro který bývá dodnes nazývána
honosným titulem – zámeček.
Nejstarší křídlo projektoval liberecký stavitel Adolf Bürger
a dne 11. března 1897 předložil návrh libereckému magistrátu ke
schválení. Ten projekt schválil, a tak na místě staršího domu Ignáze Loquenze v ulici Gebirgsstrasse (dnešní Jablonecké) vyrostl
historizující jednopatrový dům s nárožním arkýřem, hrázděnými
stěnami a střechou z pálených tašek. Na úvodní etapu stavby
plynule navázalo budování hlavní části vily. Plány zpracoval
vídeňský architekt Hubert Walcher Moltheim a inspirací mu
byl v tomto případě bezesporu zámeček Heinricha Liebiega ve
Frankfurtu nad Mohanem. Není proto divu, že tato část domu
připomíná zámek nebo hrad s dominantou věže dlátovitého
tvaru. Pravé křídlo stavby projektoval norimberský architekt
Jakob Schmeissner a jeho dílo poté realizoval liberecký stavitel
Richard Wojatschek (dokončeno roku 1911). Tato část stavby,
třebaže je dosti mohutná, je obrácena k údolí Harcovského potoka, a proto není při pohledu z Jablonecké ulice příliš vidět.
V roce 1939 proběhla zásadní přestavba, kdy stavitel Wojatschek dle pokynů od architekta Waltera Reitze zrušil vstupní
halu a ve vzniklém prostoru vybudoval nové místnosti.
V témže roce (1939) zemřel Theodor von Liebieg a vila poté
patřila jeho vdově Marii Idě von Liebieg, a to až do roku 1945
kdy byla budova zabavena státem. Po nějaký čas zůstal objekt
opuštěný, až byl v roce 1947 přestavěn na dětský útulek a jesle
podniku Textilana. Od roku 1976 sloužil jako mateřská školka, tu
po roce 1992 ve vile nahradilo přímo ředitelství Textilany. Po krachu zmíněné firmy získalo objekt do vlastnictví město Liberec.
(Z)rod Liebiegů
Johann Freiherr von Liebieg (1802–1870)
Za zakladatele „liberecké“ větvě rodu Liebiegů je považován
Johann, který se narodil v Broumově 17. června 1802 manželům
Fritzovi a Magdaleně Liebiegovým. Do učení chodil k soukenickému mistrovi nejprve v Broumově a od roku 1818 v Liberci.
Jelikož byl velice činorodý, brzy již samostatně podnikal, sledoval
módní trendy, tvrdě pracoval a postupně bohatl. Spolu s bratrem
Franzem založili roku 1822 firmu „Bratři Liebiegové“ a ta byla natolik úspěšná, že jim zisky umožňovaly další rozvoj. Zanedlouho

byl podnik věhlasný. Přestože se Johann zabýval především textilním průmyslem, v druhé polovině 19. st. už do jeho majetku patřily
také vápencové a břidličné lomy, sklárny, pekárny, cukrovary
a pivovary. Sám Liebieg se angažoval také v oblasti politiky a společenského života, byl například prvním prezidentem liberecké
hospodářské komory, předsedou správní rady Liberecké spořitelny a finančně podpořil množství libereckých veřejných staveb. Za
své četné zásluhy obdržel roku 1868 titul barona. Johann Freiherr
von Liebieg zemřel 16. července 1870 a byl pohřben v hrobce na
Tržním náměstí.
Heinrich Freiherr von Liebieg (1839–1904)
Syn Johanna Liebiega seniora, jeho společník a od roku 1866
vlastník celé firmy. Nechal zbudovat Libereckou výšinu a Lesní vilu,
povolal do města architekty Schmeissnera a Schmitze, kteří pak
byli autory mnoha staveb. Heinrich byl vyhlášený mecenáš umění,
jeho rozsáhlá sbírka tvoří základ umělec. děl dnešní galerie.
Theodor Freiherr von Liebieg junior (1872–1939)
Jeden z nejvýznamnějších členů rodu, stavitel Liebiegovy vily. Po
smrti svého otce Theodora seniora převzal v roce 1891 částečně
řízení firmy, kterou díky zájmu o technické novinky dokázal udržet
v prosperitě. Theodor junior byl úspěšný podnikatel, politik, první
řidič automobilu, velký dříč. Po své smrti byl pohřben v hrobce
zámecké kaple rodinné vily Gondorfu.
Rod Liebiegů byl velmi rozsáhlý a pole jejich zájmu značně široké.
Nejvýstižněji je charakterizuje erbovní heslo: „Per laborem, ad
honorem (Prací ke cti)!“
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Interiéry
Přestože byla vila po druhé světové válce nějaký čas opuštěna a posléze sloužila různým účelům, zůstalo vnitřní vybavení
poměrně dochované, a tak můžeme i v dnešní době ocenit její
historickou hodnotu a krásu.
Mohutnými dubovými dveřmi s ornamentálním kováním vstoupíme do hlavní haly, která nás vítá reprezentativním schodištěm z bílého mramoru, ostěním z červeného a modročerného
kamene a pozornost jistě upoutá i nádherné kované zábradlí –
téměř shodné se zábradlím v budově radnice. Do prostředního
křídla budovy vedou dvoukřídlé dveře s vyřezávanými portréty
vousatého muže a ženy s hustými vlasy. Je možné, že reliéfy
představují majitele Theodora Liebiega s chotí, jedná se však
jen o domněnku bez přímého potvrzení. Na dveřích je nápadný
prázdný výklenek, jenž byl původně zdoben madonou, která však
byla odstraněna. Za dveřmi je šestiboká hala s bohatě štukovaným stropem a zdobeným ostěním. Za zrcadlem je důmyslně
skrytá toaleta. Z haly vedou dveře do tří dalších místností – do
Pastelového salonku, jídelny a foyer.
Ve foyer stojí za povšimnutí především krásný dřevěný strop, jejž
nesou dva velké vyřezávané maskarony. Trámoví stropu je zčásti
malované, jednotlivá pole zdobí zelenočerná kresba na dřevě
s motivy labutě, trubače, rolníka, ptáka a hada, bojovníka a taviče
železa.
Kulatý salónek je jedna z nejkrásnějších a také nejzachovalejších místností celé vily. Kdysi celou vilu zakončoval a tvořil jakési
nároží. Když však proběhla závěrečná etapa stavby, ocitl se
uprostřed budovy a část oken proto byla zazděna. Zbyly pouze
tři. O původním účelu salónku se dnes již pouze dohadujeme,
obecně se soudí, že sloužil jako místo k odpočinku, knihovna či
kuřárna. Nádherný intarzovaný nábytek a stejně zdobené dveře
jsou dílem liberecké firmy Czastka. Strop s bohatou štukovou
výzdobou dotváří reliéfy hlav, dvě z nich jsou přisuzovány členům
rodu Liebiegů. Místnosti dominuje veliký krb zdobený štukem
a mramorem, v horní části s reliéfem andílka. Jelikož krbu chybí
komín, byl dlouhá léta považován za pouhou atrapu. Tento názor
vyvrátila až rekonstrukce v roce 2005, která odkryla v dolní části
krbu rozvod plynu.
Největší a zároveň nejzajímavější místností vily je bezesporu
Sál bájí. Sál byl postaven v roce 1911 a původně představoval
velkou patrovou halu, kterou osvětlovalo půlkruhové okno. Strop
a zdi byly zdobeny freskami s mýtickými zvířaty, přízemí dominoval krb ze zelenavého mramoru s mosazným krytem, horní část
krbu zdobil vlys s figurami anticky oděných žen. Navzdory tomu,
že byl krb umístěn u boční zdi, byl plně funkční, o čemž svědčí
dodnes dochovaný komín vedoucí po obvodu zdi. Z haly vedly

do horního i dolního podlaží dveře se zabrušovanými fasetovými
skly. Původním záměrem bylo vytvoření sálu, který měl připomínat
rozsáhlé zámecké síně, proto bylo zvoleno i odpovídající zařízení
místnosti – historické skříně, lovecké trofeje, staré obrazy. Dodnes
nevíme, co bylo důvodem rozsáhlé přestavby v roce 1938, faktem
ovšem zůstává, že došlo k naprosté proměně celé místnosti. Sál
byl totiž rozdělen na dvě patra, v horním vznikly použitím příček tři
místnosti. Nejspíše v téže době došlo k zamalování nástropní malby a překrytí zdobených stěn vrstvou omítky. Krb v přízemí zůstal,
ovšem dolní místnost nadále sloužila již jen jako průchozí chodba.
Horní sál byl po druhé světové válce použit pro kanceláře a zasedací místnost. V období, kdy ve vile působila mateřská školka,
byla místnost využívána jako tělocvična, což dosvědčují podlahy
ze skládaných parket. Původní vybavení dnes reprezentuje již jen
ostění se dvěma odkládacími stolky z roku 1939. Velký stůl, jenž
místnosti nyní vévodí, je vyveden v témže stylu, byl sem však
přemístěn ze zasedací síně Textilany. Když v roce 2004 na pokyn
nového vlastníka vily (město Liberec) započaly restaurační práce,
byla odkryta původní malba stropu, který je dělen do kruhových
a čtvercových polí s mýtickými výjevy. V jednom z polí byl objeven
nápis CACATVM NON EST PICTUM (Naděláno není namalováno)
Julius Mössel. Díky tomuto odkazu je za autora maleb považován
právě zmíněný umělec, přestože význam sdělení dodnes není
uspokojivě vysvětlen. Ústřední motiv představuje obraz ženy
s dětmi a nápisem FELIX, HEVIT FELIX (Šťastný, běda šťastný).
Soudí se, že zpodobňuje Theodorovu manželku Marii Idu s dětmi.
Z hlavní haly je možné sestoupit do dolního podlaží, kde je unikátně zachovaná secesní místnost – baronská šatna s původní
podlahou z hrubých pálených dlaždic s ornamentálním vytlačovaným dekorem. Zajímavě zdobená je v druhém podzemním podlaží
kachličková hala před kuchyní. Namodralé secesní obložení stěn
je původní, stejně jako kuchyňský stůl, který se dochoval z liebiegovské kuchyně.
Do levého křídla budovy nás zavedou dveře s datem 1668. V této
části vily je díky snaze o vyvolání starobylého dojmu shromážděno
množství prvků ze zbořených historických domů z Norimberka,
jedná se zejména o dveře, jejich kování, zámky a ostění.
Po dubovém schodišti je možné vystoupat do dřevem obložené
místnosti, kde je dochovaný kryt topení, bohatě zdobený řezbou
s loveckými motivy. V nejvyšším patře věže jsou k vidění původní
malby s ornamentálními a rostlinnými dekory a papírovými protlačovanými tapetami. Celé místnosti vévodí vyřezávané podium orientované k východu, proto se usuzuje, že právě v těchto místech
mohl být umístěn oltář a místnost sloužila jako modlitebna.
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