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Święci mazowieckich dróg (01)

ŚWIĘTY FLORIAN
W tradycyjnej, ludowej religijności niezwykle ważnąrolę

odgrywają święci pańscy. Ich obecność wiązała się z mił
stycznym pośrednictwem między człowiekiem a Bogiem.

Pomocy świętych wzywano we wszelkich problemach.

Każdy patron był rozpoznawalny po przydanych mu rekwiś

zytach — czyli atrybutach, zazwyczaj związanych z życiem
ów Świętego, lub formą jego męczeńskiej śmierci.

Dr hab. Izabella BukrabaźRylska, profesor w Instytucie

Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN UW, przeprowadziła w

roku 2003 badania terenowe dotyczące kultury ludowej w

społecznej świadomości. Pisze ona: "Postacie świętych,

zajmujące niegdyś tak istotne miejsce wreligijności ludowej

kojarzą się badanymraczej słabo. Wyjątkiem jest tu święty
Florian (60,3% prawidłowych odpowiedzi), ale to niewąt5

pliwie efekt jego instytucjonalnego przyporządkowania
nadal energicznie działającym na terenach wiejskichochot5
niczym strażom pożarnym. Z pozostałych postaci tylko Św.
Błażejowi (pomagającemu w bólu gardła) udało się prze5
kroczyć 10% (12,5% badanych właściwie zidentyfikowało
jego kompetencje). <astępny w kolejności był św. Jan <epo5
mucen, opiekun wód (7,7% wskazań), Roch, patron

trzód (6,6%), św. lzydor5oracz (5,3%) oraz św. Apobnia od

bólu zębów(3,9%)."
Za najbardziej rozpoznawalnego świętego patrona uznaje

się więc Świętego Floriana. Florian przyszedł na świat w 2.
poł. III wieku na terenie dzisiejszej Austrii. Był rzymskim

oficerem, a jego służba przypadła na okres dioklecjańskich
prześladowań chrześcijan. Był organizatorem i dowódcą
oddziałów gaśniczych wchodzących w skład armii Impeź

rium rzymskiego. W roku 304 ujął się za prześladowanymi
legionistami chrześcijańskimi, za co został skazanyna karę
śmierci. Po torturach uwiązano mu do szyi kamień iutopioż:

no w rzece Enns. Wedle legendy woda wyrzuciła jegociało

na brzeg. Krążący nad nim orzeł odstraszał pogan, którzy
chcieli zabrać ciało. Święty Florian został pochowany w
obrządku chrześcijańskim. W Polsce kult Świętego rozwija
się dopiero po roku 1528, kiedy to pożar zniszczył całą

dzielnicę Krakowa, a ocalał wówczas jedynie kościół na
Kleparzu przechowujący relikwie Floriana, sprowadzanetu

w 1184 roku, przez księcia Kazimierza Sprawiedliwego.
Odczytano to za znak bożej ingerencji. Święto zaczęto obi

chodzić 4 maja.

W minionych wiekach, kiedy to podstawowym budulcem

było drewno, a pożary niszczyły całe wsie i miasta, uciekaż:

no się pod opiekę Świętego. Florian szybko stał się opiekurt
nemstrażaków, którzy znaleźli w nim patrona swojejpracy.
Poza nimi, w opiekę świętego oddali się kowale, hutnicy,
kominiarze, piekarze, garncarze, ale i „nocne straże”, które
dźwiękiem kołatek nocą sygnalizowały niebezpieczeństwo.

Wizerunki świętego, w postaci różnorakich form rzeźbiarić
skich spotykamy nie tylko w ołtarzach kościelnych, ale na

miejskich bramach, placach, ścianach budynków, oraz reż

miz strażackich. Niezwykłą popularnością cieszy się Florian

w Małopolsce, gdzie figury słupowe z jego przedstawieniaż

mi umieszcza się w centralnych punktach wsi. Na Dolnym

Śląsku Floriany znajdują swe miejsce w niewielkich niszach

w zwieńczeniach domów, na Mazowszu zaś popularne są
kapliczki przydrożne z pełnoplastycznymi wyobrażeniami
ów Świętego.
Rzeźby z wizerunkiem Floriana przedstawiają go jako

rzymskiego żołnierza w krótkiej zbroi i hełmie na głowie.

W ręce trzyma dzban, lub klepkowe wiadro z wodą. Nekieł

   

dy widzimy go w momencie gaszenia ognia, gdy wylewa
wodę na płonący dom lub kościół, nieproporcjonalnejwiek:

kości do samej postaci Świętego. Dodatkowymiatrybutami
są: sztandar, gałązka palmy — jako symbol męczeństwa,

tarcza, włócznia, lub młyński kamień z którym go utopiono.
Popularność świętego zwią:
zania jest z wciąż żywą

tradycją ochotniczych straży
pożarnych na terenie Polski.
W okolicach remiz strażach
kich, świątyń parafialnych,
czy na cmentarzach, w raf
mach pomników poległych

strażaków, stawiane są figuft
ry świętego. Niestety dziś
odchodzi się od drewniażć

nych, osobliwych  Floriaf:
nów, a wykorzystuje się

produkowane na masową

skalę gipsowe odlewy.

Trudno tu o jakiekolwiek

estetyczne doznania.

Naterenie ziemi sierpeckiej
spotykamy najczęściej Flo
riany na przykościelnych
cmentarzach, gdzie w muż

rowanych kapliczkach wożł
tywnych umieszcza się

3 gipsowe wizerunki ów
Świętego. Takie przykłady możemy podać choćby w Jeżeść
wie czy Zawidzu. Swoją kapliczkę przydrożną ma również

Florian na granicy wsi Mieszaki i Wilczogóra w parafii

borkowskiej. Jeśli chodzi o powiaty ościenne,to łałnafiguść
ra prezentowana jest przed kościołem w Proboszczewicach

(powiat płocki), oraz na cmentarzu parafialnym w Tłuchoż:

wie (powiat lipnowski) obok kamienia upamiętniającego
zmarłych strażaków z tutejszej parafii. Spotykane dziś

gdzieniegdzie przedstawienia Floriana, budzą nieco egzożć
tyczne doznania. A to za sprawą zbroi rzymskiego legioniż
sty, kontrastującej z mazowieckimi piaskami i pochylonyć
mi wierzbami.
Obecnie kult świętego Floriana jest mocno związany z

tradycjami straży pożarnych. Nie spotykamy wystawiaych
już przez społeczności wsi figur z wizerunkiem Świętego,
który miałby chronić gospodarstwa przed pożarem. Koloż:
kwialnie rzecz ujmując, żywy kult Floriana wyparł wynalaż
zek jakim okazał się ... piorunochron. Oby w pamięcii
tradycji Święty Florian pozostał jednak, jako ten „pierwszy
od pożaru”.

 

  

     

  

 

  

 

  

 

  

 

  Figura Świętego Floriana przed kościo
lemparafialnym w Zawidzu.

Dar prezesów OSP Zawidzz 1998 roku.
Fot. TiKowalski

„Tyś jest patron całej Polski,
od pożaru ogniowego,

brońże miasta, wszystkie wioski,
broń ludu zubożałego,
o nasz święty Florianie,

wysłuchaj nasze błaganie"”
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