Socha sv. Rocha, Dalešice
Popis:
Barokní socha z poloviny 18. století znázorňuje křesťanského světce, který pečoval o nakažené
morem. Autor této sochy s největší pravděpodobnosti patřil do okruhu kolem sochaře Kašpara
Obera, který působil v okolí Jaroměřic nad Rokytnou. Sv. Roch je zpodobněn jako poutník s holí v
ruce, s obnaženou morovou ránou na noze, doprovázen věrným psem.
Podrobný popis:
Za majitelů dalešického panství - rodiny Daunů dochází v 18. století i k úpravám obce osazováním
sochařské výzdoby. Jsou to většinou sochy světců, kteří mají pro dané místo zvláštní význam nebo
jen mají úlohu ochránců obyvatel. Baroko využívalo znalostí perspektivy při komponování vnějších
prostorů. Počítalo s působením krajiny, přírodních i uměleckých útvarů. Zvláště po roce 1700
nastává i na jihozápadní Moravě prudký rozvoj sochařské umělecké činnosti, s níž se ještě dnes
můžeme setkat. Sv. Roch je častou součástí sochařské výzdoby tzv. morových sloupů.
Sv. Roch se narodil kolem roku 1295 ve francouzském městě Montpellier. Po smrti svých rodičů
rozdal majetek, jenž zdědil, nuzným a sám se vypravil do Říma. Již cestou do Říma se v Itálii setkal
s morovou epidemií a začal pečovat o nemocné. V různých špitálech pomáhal asi tři roky a legendy
uvádějí, že znamením kříže uzdravoval nakažené. V Piacenze se nakonec také sám nakazil a stáhl
se do samoty. Podle legendy o nemocného Rocha pečoval pes, který mu z nedalekého statku nosil
jídlo. Proto je sv. Roch vyobrazován jako poutník, jenž ukazuje morovou ránu na koleně a vedle něj
stojí pes. Po uzdravení se vrátil do vlasti, kde byl jako podezřelý špeh odsouzen k pěti letům vězení.
Svoji totožnost neprozradil a vězení přetrpěl v modlitbě. Údajně byl nemocí změněn k nepoznání a
jeho totožnost odhalili až po smrti. Ostatky sv. Rocha jsou od roku 1485 uložené v kostele San
Rocco v Benátkách. Papež Urban VIII. potvrdil jeho zařazení mezi svaté.
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