9 lutego 1529 – Katedra bazylejska sprofanowana
przez luterański tłum
9 lutego 1529 luterański tłum splądrował bazylejską katedrę oraz inne kościoły w mieście.
Ikonoklazm ruchu reformacyjnego pozbawił Bazyleę w latach 1528-1529 wielu dzieł sztuki.
Liczni mieszkańcy atakowali, częściowo z użyciem przemocy, wiele bazylejskich kościołów,
aby zniszczyć umieszczone w nich obrazy i posągi. Wpływowy reformator Ulrich Zwingli
odrzucał uwielbienie Boga w postaci obrazów jako bałwochwalstwo.
Według przekazów historycznych 9 lutego 1529 koło godziny 13 grupa 40 uzbrojonych
mężczyzn wyruszyła z ruchliwego rynku w stronę katedry. Wkroczyli do kościoła, gdzie
niewprawny członek bractwa trącił halabardą obraz ołtarzowy, który przewrócił się na
podłogę i rozbił. Wówczas zbrojni opuścili katedrę aby sprowadzić posiłki. Księża zamknęli
katedrę. Grupa wzmocniona do siły 200 mężczyzn zebrała się wśród zgiełku przed
zamkniętymi wrotami katedry. W końcu wdarli się siłą do środka, zniszczyli w szale krucyfiksy,
obrazy Marii i przedstawienia świętych. Zniszczony został również ołtarz. Przez dalszą część
popołudnia atak na obrazy rozprzestrzeniał się na inne kościoły Bazylei.
Erazm z Rotterdamu tak oto opisał atak na obrazy w Bazylei w swoim liście z 9 maja 1529:
Ze stojących obrazów żaden nie pozostał nietknięty, ani w kościołach, ani w przedsionkach,
ani w klasztorach. To, co pozostało z namalowanych obrazów, pomazano węglem; co
nadawało się do spalenia, wrzucono na stosy; resztę rozbito w proch. Ani wartość ani sztuka
niczego nie pomogły ocalić.
Cenny skarb katedry ocalał i został zachowany aż do podziału kantonu Bazylea.
Katedra w Bazylei (Basler Münster) - kościół w Bazylei, powstały w kilku etapach między 1019
a 1500 rokiem w stylach romańskim i gotyckim.
Katedra w układzie bazylikowym z transeptem zbudowana jest z czerwonego piaskowca. Ze
względu na dwie smukłe wieże z ażurowymi zwieńczeniami i przenikające się pod kątem
prostym dachy kryte barwnie szkliwionymi dachówkami jest charakterystycznym elementem
widzianej od strony Renu panoramy starego miasta. Katedra jest obecnie miejską świątynią
protestancką i stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych Bazylei.

