Rozdział 7 VELEHRAD
Jeszcze przed naszym wyjazdem na Morawy słyszeliśmy o Velehradzie. Wiedzielismy, że jest
to miejsce pielgrzymkowe, związane z kultem świętych Cyryla i Metodego, bardzo rozpowszechnionym na Morawach. Wiedzieliśmy też, że znajduje się tam bazylika Wniebowzięcia
Matki Bożej, gdzie znajduje się jeden z obrazów Jana Matejki, przedstawiający właśnie tych
świętych. Ale nic ponadto.

Prawdę powiedziawszy pierwszym wrażeniem było zaskoczenie, że jest to stosunkowo niewielki
kompleks. Spodziewaliśmy się czegoś
na kształt Jasnej
Góry w Częstochowie a tu okazało się,
że cały zespół zabytkowych zabudowań
zmyka się w obrębie
dawnych zabudowań
klasztoru Cystersów.
Bazylika w Velehradzie ma jednak ciekawą historię, choć
nieco uboższą niż
klasztor jasnogórski.
W 1141 roku była to wieś Veligrad należąca do obrębu dzisiejszego Starego Mĕsta, tuż koło
miasta Uherské Hradištĕ. Na początku XIII wieku w pobliżu wsi założono klasztor Cystersów, który również otrzymał nazwę Veligrad. Piersi zakonnicy przybyli do dzisiejszego Velehradu w listopadzie 1205 r. Majątek klasztoru szybko się powiększał.

Około 1270 roku klas tor posiadał już ponad 70 gospodarstw (wsi lub ich części, folwarków
itp.). Pierwszy kościół klasztorny pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Bożej konsekrowano w 1228 roku. W połowie tego wieku król czeski Przemysław Otakar II założył w sąsiedztwie klasztoru nowe miasto królewskie Hradištĕ.
Pierwsza świątynia nie zachowała się. Na początku
wojen husyckich w styczniu 1421 roku na klasztor
napadli morawscy husyci,
opata i 5 zakonników spalili w kościele a klasztor
spustoszyli. Po 15 latach
zakonnicy, którzy schronili
się w mieście Hradištĕ,
wrócili do zniszczonego
klasztoru. Ale brakowało
im środków do odbudowy
budynków. Cesarz Zygmunt zajął większość gospodarstw klasztornych i
przekazał je swoim dłużnikom. Dopiero po ponad
150 latach Cystersi z Velehradu przystąpili do poważniejszej odbudowy
zniszczonych obiektów.
Prace trwały od końca XVI
wieku do połowy wieku
XVII.
Pod koniec XVII wieku
opat Silavecký nakazał wyburzyć zachodnia fasadę z
romańskim portalem.
Skrócono długość kościoła ze 100 do 86 m a nową fasadę zwieńczono dwiema wieżami. Na skrzyżowaniu
naw, po rozebraniu wysokiej renesansowej wieży wykonano kopułę przykrytą niską lucerną (latarnią). W zdobieniu wnętrza, między innymi, brał udział Michael
Willmann.
Niestety, w 1719 roku miał miejsce kolejny pożar kościołą i dopiero wtedy do wykonania barokowego wystroju wnętrza zatrudniono przybyłego z Italii Baltazara
Fontanę. Współpracowali z nim miejscowi artyści.
Druga konsekracja kościoła velehradzkiego miała miejsce w październiku 1735 roku. Budowa obiektów klasztornych kontynuowana była do połowy XVIII wieku.
Ale zakonnicy nie mieli szczęścia. W wyniku reform
kościelnych, przeprowadzonych w duchu oświeceniowego absolutyzmu państwowego, w 1784 roku cesarz

Józef II rozwiązał wszystkie klasztory, które nie poświęcały się szkolnictwu, opiece zdrowotnejalbo działalności charytatywnej. Wtedy nastąpił też koniec klasztoru Cystersów w Velehradzie. Rozgrabiono zbiory biblioteczne, przedmioty artystyczne i wyposażenie klasztoru.
W 1837 roku, w wyniku licytacji klasztor i cały majątek klasztorny kupił baron
Jerzy z Siny, a po jego
śmierci majątek otrzymała
niepełnoletnia córka.
Dopiero w 1883 roku klasztor i posiadłości odkupiło
Katolickie Towarzystwo
Dobroczynne diecezji ołomunieckiej i rozpoczęło
odbudowę tego miejsca.
Wiązało się to z rozbudzeniem w tym czasie kultu
świętych Cyryla i Metodego. W 1863 roku obchodzono uroczyście jubileusz
1000-lecia przybycia tych
świętych na Morawy.
W latach 1860-1880 Velehrad stopniowo nabierał coraz bardziej charakteru popularnego miejsca pielgrzymkowego. Narastająca
ilość pielgrzymów spowodowała przekazanie w
grudniu 1890 roku kościoła
Jezuitom, którzy dodatkowo mieli zająć się obsługą pątników.
W 1916 roku Jezuici utworzyli w Velehradzie Instytut Misyjny św. Cyryla i Metodego a w 1928 roku papież Pius XI
nadał kościołowi Wniebowzięcia Matki Bożej na Velehradzie tytuł „bazyliki mniejszej”. Zezwolił też na używanie
drugiego wezwania – bazyliki świętych Cyryla i Metodego.
W trakcie generalnego remontu bazyliki, który przeprowadzono w 1935 roku, odkryto i zabezpieczono elementy pierwotnej budowli z XIII wieku a także udostępniono barokowe
krypty pod kościołem.
W kwietniu 1950 roku władze komunistyczne przerwały
działalność wszystkich męskich klasztorów i domów zakonnych. Zakonnicy zostali zabrani do obozów internowania a
klasztor opustoszał. Do 1953 roku pomieszczenia klasztorne
służyły jako magazyn wyposażenia pochodzącego ze
wszystkich czeskich klasztorów. Później władze państwowe
zezwoliły na organizowanie w Velehradzie „pokojowych
pielgrzymek”. W 1985 roku, w czasie uroczystości z okazji

1100 rocznicy śmierci świętego Metodego, kardynał Casaroli przekazał dla bazyliki szczególny dar papieża Jana Pawła II – „Złotą różę”. W 1990 roku Jezuici ponownie objęli w posiadanie parafie i klasztor Velehrad.
Dbają o niego i pilnują bardzo gorliwie – do tego stopnia, że nie pozwalają na wykonywanie
zdjęć we wnętrzu kościoła.

Obejrzeliśmy więc wystrój bazyliki bez wykonywania dokumentacji fotograficznej. Szeroka
nawa główna ograniczona jest po obu stronach szeregiem pilastrów spiętych łukami i krótkimi ścianami, które wytyczają szereg bocznych kaplic W prezbiterium, umieszczonym na wprost wejścia w fasadzie zachodniej, umieszczony jest neoromański ołtarz główny z białego marmuru z Carrary,
pochodzący z 1864 roku. W transepcie (czyli w nawie
poprzecznej przed prezbiterium urządzono dwie duże
kaplice boczne pod wezwaniem głównych patronów
zakonu Cystersów, czyli świętego Benedykta z Nursji
i świętego Bernarda z Clairvaux. Na skrzyżowaniu osi
prezbiterium i nawy głównej z osią nawy poprzecznej
(transeptu) wznosi się potężna kopuła ozdobiona freskami. Przy potężnych kolumnach barokowej kopuły
ustawiono na wysokich cokołach dwie grupy rzeźb:
po prawej świętych Cyryla i Metodego a po lewej
świętych Piotra i Pawła. Ponieważ we wnętrzu nie
wolno było robić zdjęć fotografie pokazane poniżej
pochodzą z kupionych na miejscu widokówek oraz z
przewodnika wydanego po polsku w roku 2007.

Zwróciliśmy uwagę na znajdujące się tam „polonica”. W jednej z bocznych kaplic, w kaplicy
św, Wacława umieszczony jest obraz św. Cyryla i Metodego wykonany przez Jana Matejkę w
1885 roku. Obraz namalowany na desce z drewna gruszy umieszczony jest w blaszanej ramie,
na której znajduje się dedykacja mistrza : „Słowianom”. Jan Matejko przybył do Velehradu
w 1885 roku wraz z polskimi pielgrzymami.

Osobne wejście prowadzi do podziemi dawnego klasztoru. To obecne podziemie to dawny
parter klasztornego zespołu. Został on podniesiony podczas barokowej przebudowy ponad
pierwotny poziom, a przestrzeń pomiędzy tymi poziomami została wypełniona pozostało
ściami i gruzem z pierwotnej budowli romańskiej. Te przestrzenie zostały odkryte i udostępnione publiczności dopiero w XX wieku. Obecnie mieści się tam zbiór zachowanych romańskich kamiennych fragmentów bazyliki zniszczonej w czasie walk z husytami i przebudowanej w dobie baroku.

W podziemiach
jest wystawiona
„Złota róża” –
dar papieża św.
Jana Pawła II z
1985 roku.

