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MAZOWIECCYŚWIĘCI
 

Święci mazowieckich dróg (03)

ŚWIĘTY ROCH
W tradycyjnej, ludowejreligijności niezwykle ważną

rolę odgrywają Święci Pańscy. Ich obecność wiązała się z

mistycznym pośrednictwem między człowiekiem a Bogiem.

Pomocy świętych wzywano we wszelkich problemach. Każdy

patron był rozpoznawalny po przydanych mu rekwizytach —

czyli atrybutach, zazwyczaj związanych z życiem owego

Świętego, lubformąjego męczeńskiej śmierci.

Drewniana rzeżba świętego Rocha, wyk. Jan Krajewski, 1987,

Kaplica z Debska, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 

Niewiele wiemyo życiu świętego Rocha. Jego hagio-

grafia usiana jest słowami „podobno”, „prawdopodobnie”,

„przypuszczać należy”. Nie znamy też dokładnej daty uro-

dzenia świętego. Uznaje się, że przyszedł na świat na terenie

południowej Francji w 1345 lub 1350 roku. Prawdopodobnie

było to miasto Montpellier, 10 kilometrów od wybrzeża

basenu Morza Śródziemnego - położone na szlaku piel-

grzymki do sanktuarium świętego Jakuba w Santiago de

Compostela. Roch, jako dziewiętnastolatek stracił ojca i

matkę. Szybko po tym wydarzeniu, zafascynowany sze-

rzącym się kultem świętego Franciszka z Asyżu, sprzedał

pozostały po rodzicach majątek, a pieniądze rozdał ubogim.

Postanowił odbyćpielgrzymkę do Rzymu,idąc za radą Ewan-

gelii: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz,

i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie.” (Mt 19, 21).

Podczas swojej pieszej wędrówki po półwyspie apenińskim,

w miasteczku Acquapendente zastała go epidemia dżumy.

Tam w miejscowym szpitalu opiekował się zarażonymi. Po

dotarciu do Wiecznego Miasta, spędził tam trzy lata, gdzie

dokonał wielu cudownych uzdrowień. Nie troszcząc się o

własne bezpieczeństwo, opiekowałsię chorymi. Swoją po-

bożność ubogacał służąc ubogim. Jego postawa, oraz dar

uzdrawiania zjednały mu wśród współczesnych opinię

świętego. Gdy zaraza w Rzymie wygasła i miasto powróciło

do normalnegożycia, Roch postanowił powrócić do Francji.

W czasie powrotu do ojczyzny,zaraził się dżumą w Piacenzie.

By nie przenieść choroby na innych, ukrył się w pobliskim

lesie. Według podania wytropił go tam pies (w legendach

nazywany Roszkiem), który co dzień przynosił mu pożywie-

nie. Po śladach psa, odkrył Rocha właściciel pobliskiego

gospodarstwa. Człowiek ten zabrał go do siebie i opiekował

się nim aż do wyzdrowienia. Święty udał się w drogę po-

wrotną do Francji, lecz na granicy, w miasteczku Angera,

wzięty został za szpiega włoskiego i aresztowano go pod

zarzutem szpiegostwa. Następnie poddanotorturom i uwię-

ziono na ponad 5 lat. Wycieńczony chorobą i torturami

zmarł. Hagiografowie nie są zgodni co do daty śmierci.

Podawanesą lata 1377 lub 1378. Jego niewinnośći świętość

miał ujawnić cudownynapis na ścianie więzienia: „Ci, którzy

zostaną dotknięci zarazą, a będą wzywać na pomoc św.

Rocha,jako swego pośrednika i orędownika, będą uleczeni”.

Mieszkańcy miasta ujęli się więc za pielgrzymem. Zabrali ze

sobą jego relikwie i pochowali je w kościele parafialnym.

Potem przeniesiono je do Voghera, a wreszcie do Wenecji (w

roku 1485), gdzie znajdująsię do dzisiaj.

Kult św. Rocha rozszedł się szybko po Europie. Częste

epidemie, które dziesiątkowały ludność i wyludniały osady

ludzkie, sprzyjały rozwojowiczci świętego Rocha jako patro-

na od zarazy. Niemało do rozpowszechnienia jego kultu

przyczynili się franciszkanie, którzy uważali go za swojego

tercjarza. Jego imię nakazał umieścić w Martyrologium

Romanum papież Grzegorz XIII, a potwierdził tę decyzję

papież Urban VIII.

w Polsce święty Roch był czczony już w XV wiekui za-

pewne w tym czasiejego kult dotarł do Krakowa, gdzie obok

świętego Sebastiana stał się patronem chroniącym od zara-

zy. Z biegiem lat, przypisano mu dodatkowo patronat nad

stolarzami, wolarzami, oraz uznano za szczególnego opie-

kuna zwierząt domowych.

Ikonografia przedstawia Rocha jako mężczyznę w

młodym,lub średnim wieku, w stroju pielgrzymim,z kijem,

bukłakiem, torbą podróżną, oraz podwiniętą suknią, ukazu-

jącą dżumowerany na nodze. Ranyte, w przedstawieniach

świętego, często liże pies — jako kolejny atrybut Rocha. Nie

do końca wyjaśnione jest pojawianie się w ikonografii

świętego „muszli świętego Jakuba”, przymocowanej do ka-

pelusza lub płaszcza. Ma to zapewne związek z historią

pielgrzymowania Rocha. Musimy zdać sobie sprawę, że

pielgrzymowanie w pełnym i późnym średniowieczu jedno-

znacznie kojarzyło się z Santiago de Compostela, skąd

przynoszono owe muszle przegrzebków. Być może to
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właśnie z tej idei pielgrzymowania dopisano Rochowi,jako

rzymskiemu pielgrzymowi,atrybut wędrujących do sanktu-

arium świętego Jakuba w Santiago.

W polskiej tradycji, święto świętego Rocha (16 VIII)

uważano za początek jesieni. Starano się wymłócić zboże

przed świętem świętego Rocha, aby nie zabrakło go do

nowych zbiorów i by przez zimę nie zniszczało. Tam, gdzie

były kościoły i kapliczki pod wezwaniem świętego Rocha,

wierni zbierali się na modlitwie i składali ofiarę z drobiu

służbie kościelnej. Miała ona ochronić bydło przed choro-

bami, a zagrodę przed pożarem. W Polsce północneji cen-

tralnej, w dzień świętego Rocha, rozpalano na pastwiskach

ognisko, niecone „żywym ogniem” (przy pomocy świdra

ogniowego, lub później — krzesiwa). Przez ognisko przepę-

dzano bydło, aby było zdrowe i odporne na czary. Na zacho-

dzie Mazowsza i Kurpiach bydło w ten dzień błogosławił

kapłan. W centralnej Polsce wizerunki świętego Rocha

umieszczano w kaplicach cmentarnych, oraz na terenie

cmentarzy przykościelnych.

Na terenie ziemi sierpeckiej zachowały się jedynie

szczątki kultywowanej niegdyś tradycji czczenia świętego

Rocha, jako patrona w czasie zarazy.

ZapewneXIX-wieczny obraz świętego umieszczono w

górnej kondygnacji północnegoołtarza bocznego w kościele

parafialnym w Jeżewie. Roch, ubrany w strój pielgrzymi, z

laską w ręku, oraz z bukłakiem leżącym na ziemi, modli się

klęcząc na prawym kolanie. U stóp towarzyszy mu pies. Do

stroju przyczepione ma trzy muszle przegrzebków, na znak

pielgrzyma.

W Sierpcu w latach 1703-1794 funkcjonował kościół

pod wezwaniem świętego Rocha, wchodzący w skład kom-

pleksu klasztornego sierpeckich benedyktynek. Drewniana

świątynia, fundacji Mikołaja Kępskiego posiadała trzy ołta-

rze, z czego główny poświęcono świętemu Rochowii świętej

Rozalii. Wokół kościoła funkcjonował cmentarz grzebalny,

jako integralna część cmentarza przy kościele Wniebowzię-

cia NMP. Kościół spłonął w pożarze miasta z 1794, poczym

nigdy go nie odbudowańo.

Stara figura świętego Rocha umieszczona była w mu-

rowanej kapliczce, zachowanej do dziś dnia na terenie

cmentarza przykościelnego farnego w Sierpcu. Funkcjono-

wanie wizerunku świętego na terenie cmentarzy grzebal-

nych wiązane jest z orędownictwem Rocha, w intencjach

dusz w czyśćcucierpiących. Niepewna jest wzmianka o po-

chodzeniu figury z niegdyśistniejącego kościoła pod wezwa-

niem świętego Rocha w Sierpcu. Rzeźba zaginęła po Il wojnie

światowej. Dziś zastąpiono ją współczesną płaskorzeźbą

Chrystusa bolesnego.

Najciekawszy przykład wizerunku świętego Rocha

zachował się w miejscowości Białyszewo Towarzystwo w

gminie Sierpc. XIX-wiecznarzeźba, będąca zapewne niegdyś

słupową, stoi na posesji rodziny Węglarków. Jej obecność

wiąże się z epidemią cholery, która miała tu miejsce w poło-

wie XIX wieku i zdziesiątkowała okoliczną ludność. Śladem

po tym dramatycznym wydarzeniu jest nieoznakowane w te-

renie — cmentarzysko choleryczne w Goleszynie, zlokalizo-

wane w połowie drogi między Białyszewem a cmentarzem

parafialnym w Goleszynie, w szczerym polu, na którym

spoczęły ofiary tej zarazy. Kapliczka świętego Rocha miała

pomóc mieszkańcom Białyszewa i okolic, by „morowe po-

wietrze” nie powróciło w tę okolicę. Rzeźbę w 2. poł. XX

wieku umieszczono we wtórnej, drewnianej skrzynce,

poczym w 2011 roku, wykonano nową, przeszkloną. Sama

postać świętego została poddana renowacji — odnowionojej

polichromię i dodano atrybuty. Petnoplastyczna, drewniana,

polichromowana rzeźba, przedstawia świętego w pozycji

stojącej z rękoma złożonymi do modlitwy. Roch ubranyjest

w strój pielgrzymi. Prawą ręką podtrzymujekij pielgrzymi, a

przy cingulum wiszą: różanieci bukłak na wodę.

 

Święty Roch — obrazołtarzowy, XIX w., Kościół parafialny p... św.

Bartłomieja w Jeżewie (gm. Zawidz)

WGoleszynie, w gminie Sierpc, do Il wojny światowej,

obok domu rodziny Baczewskich stała figura świętego

Rocha. Zniszczyli ją jednak hitlerowcyi nie pozostał po niej

żaden ślad.

W Sierpcu, na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej, w

XVll-wiecznej kaplicy z Dębska, na konsoli po północnej

stronie ołtarza głównego, umieszczono skromną rozmiara-

mi, figurkę świętego Rochaz 1987 roku, rzeźbioną przez Jana

Krajewskiego. 54-centymetrowy święty przedstawionyjest

jako starszy mężczyzna w obdartym stroju, z ranami na lewej

nodze,które liże towarzyszący mu pies. Roch trzymaw ręku,

ułożony na piersi, kapelusz (nrinw.7735).
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W skansenowskiej galerii rzeźby ludowej, zachowała

się ponadto niewielka rzeźba świętego, autorstwa Wacława

Skirzyńskiego z 1981 roku (nr inw. 2866). Ikonografia tegoż

przedstawia go jako kroczącegoz laską, z uniesioną suknią,

pokazującą rany na lewej nodze, w towarzystwie dwóch

psów — jednego idącego obok — drugiego trzymanego na

prawejręce.

Święty Roch, funkcjonujący w ludowej religijności

prawie do końca XIX wieku,stał się symbolem orędownictwa

w czasie zarazy, oraz jako patron zwierząt domowych.

Ciekawym wydaje się stwierdzenie, że Roch, w ludowej

religijności — był „uosobioną karawaką”. Do niego uciekano

się w czasie choroby,licząc na cudowną moc orędownictwa

świętego u Najwyższego.

Hymn o świętym Rochu

Witaj Rochu, mężu święty,

Tyś z wielkiego rodu wzięty!

Krzyżem świętym naznaczony,

Zlewćj boku Twego strony.

Gdy miejsca święte obchodzisz,

Zapowietrzonych przywodzisz

Do zdrowia samóm dotknieniem,

Zwielkiem wszystkich podziwieniem.

Pozdrowienieć ponawiamy,

Zachowajnas - upraszamy-

Od wrzodów, moc nad któremi

Wziąłeś słowy anielskiemi.

Jean Quercy w swojej książce „Leggende cristiane”

(Milano, 1963r.) przytacza legendę o św. Rochu:

Żył niegdyś święty Roch. Był to wielki święty, który

przemierzał drogi całego świata i leczył ludzi oraz bydlęta z

wścieklizny. Szedł zawsze za psem, który zwał się Roszek, a

którego kochał bardzo, gdyż pies uratował mu raz życie. Pies

też był światy, na swój sposób. Lizał rany, które pielęgnował

jego pan. irany zamykałysię raz na zawsze.

Święty Roch i Roszek nigdy nie rozstawali, nie do

pojęcia był jeden bez drugiego, jak nic można pojąć dzwonu

bez serca albo niewiasty bez złośliwości. Pewnego razu

święty Roch umarł. Umierają wszyscy, nawet święci. A po

jego śmierci pies zaczął wyć i on też odszedł z tego świata.

Miał małą, leciutką duszyczkę, tak że dotarł do bram raju

równocześnie ze świętym.

dokończenie w następnym numerze

Tekst i fot. Tomasz Kowalski
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