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Pucheroki i Herody - edycja 2011
Wielkie dziedzictwo w ma?ych Herodzie
Samorz?d Województwa Ma?opolskiego przyzna? Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Zielonki pomoc finansow? na
realizacj? projektu pt. „Pucheroki i Herody – promocja zwyczajów ludowych Korony Pó?nocnego Krakowa”. Projekt
otrzyma? wsparcie finansowe w wysoko?ci 24 973 z?otych. O dofinansowanie wnioskowano w ramach ma?ych
projektów – dzia?anie 413 „Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju” za po?rednictwem Lokalnej Grupy Dzia?ania
Korona Pó?nocnego Krakowa. Umow? przyznaj?c? pomoc podpisano 3 marca 2011 roku. Przewidywane

zako?czenie projektu to czerwiec 2012 roku.
Zamiarem realizatorów projektu jest, aby o Herodach ?wiat us?ysza?, czyli rozpowszechnienie wiedzy o tym
zwyczaju i o grupach kol?dniczych, które z zapa?em od wielu lat kultywuj? podczas karnawa?u tradycj? Herodów,
m. in. podczas corocznego przegl?du grup kol?dniczych w Zielonkach. XII Przegl?d, który odbywa? si? 15 stycznia
2012 roku by? okazj? do zaprezentowania lalek – sympatycznych ma?ych Herodów. Wyprodukowanie lalek przez
miejscowych rzemie?lników i artystów jest cz??ci? du?ego przedsi?wzi?cia, na które Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Zielonki pozyska?o grant w ramach tzw. ma?ych projektów – „Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju”, za
po?rednictwem Lokalnej Grupy Dzia?ania Korona Pó?nocnego Krakowa z PROW 2007 - 2013.
Muzea Etnograficzne w kraju, a tak?e inne instytucje promuj?ce dziedzictwo narodowe w Polsce i za granic?,
otrzymaj? kukie?ki – tych?e Herodów i wielkanocnych Pucheroczków, o których us?yszycie Pa?stwo tu? przed
?wi?tami wielkanocnymi. Przygotowywany jest równie? folder przybli?aj?cy podkrakowskie zwyczaje wielkanocne i
bo?onarodzeniowe. Przed Wielkanoc? odb?d? si? warsztaty dla uczniów przybli?aj?ce zwyczaj chodzenia po
Pucherach. Impulsem do projektu by?o wykonanie pierwszych egzemplarzy lalki Pucheroka przez Centrum Kultury
w Zielonkach w 2009 roku i kolejnych w roku 2010, a lalka ta zosta?a uznana za maskotk? gminy Zielonki. Teraz
do??czy? do niego ma?y Herod. Oba reprezentuj? tradycj? dwóch najwa?niejszych ?wi?t w polskiej tradycji. Cho?
wiele je ró?ni, ??czy to, ?e pochodz? z gminy Zielonki. Od momentu prezentacji posz?y równie? w ?wiat – sta?y si?
pami?tk? dla wszystkich sze?ciu grup kol?dniczych obecnych na przegl?dzie – pow?drowa?y zatem do gmin:
Limanowa, Maków Podhala?ski (województwo ma?opolskie) oraz gminy Milówka (województwo ?l?skie).
Warto wspomnie?, ?e swoj? prapremier? figurki Heroda mia?y podczas Dnia Gminy Zielonki na Rynku G?ównym w
Krakowie 17 grudnia 2011 roku, gdzie cieszy?y oko na stoisku promocyjnym gminy Zielonki. Figurki Pucheroka i
Heroda zosta?y te? przekazane 15 pa?dziernika 2011 roku, podczas spotkania z okazji jubileuszu 5-lecia
Stowarzyszenia Korona Pó?nocnego Krakowa, prezesowi Stowarzyszenia Piotrowi Adamczukowi, jako efekt
jednego z pierwszych wybranych do dofinansowania przez Rad? Stowarzyszenia KPK tzw. „ma?ych projektów”.
Gratulacje w niedziel? 15 stycznia odebra?y od razu na r?ce wójta gminy Zielonki od w?adz powiatu krakowskiego,
równie? obdarowanych Herodem – starosty powiatu Józefa Krzyworzeki oraz Tadeusza Nabag?y –
przewodnicz?cego Rady Powiatu Krakowskiego.
Wytoczone przez stolarza z Zielonek Tadeusza Nogiecia, ubrane przez so?tys Garlicy Murowanej Dorot? Król
(twórczyni? strojów dla Herodów z Trojanowic, nowo powsta?ej grupy kol?dniczej z gminy Zielonki) oraz z
twarzyczkami wymalowanymi przez artystk? plastyk Paulin? D?browsk? – Doro?y?sk? mamy nadziej? podbij?
serca wszystkich, a czyni?c to niech ugruntowuj? pami?? o ludowym dziedzictwie, pi?knej odr?bno?ci kulturowej
naszego regionu i o gminie Zielonki.
Na tle zwyczajów kol?dniczych Ma?opolski wyró?nia si? praktykowany w powiecie krakowskim, a w gminach
Korony Pó?nocnego Krakowa szczególnie, zwyczaj kol?dowania Herodów. Polega on na odgrywaniu inscenizacji
wydarze? na dworze króla Heroda, gdy w Betlejem narodzi? si? Syn Bo?y. W czasie przedstawienia obserwujemy
reakcj? w?adcy Judei na wie?? o narodzeniu Mesjasza, jego okrutny rozkaz rzezi niewini?tek i kar? za pych? i
okrucie?stwo. W ?wicie Heroda wyst?puj? Turek, U?an, Hetman, odwiedza go te? ?yd, wreszcie ?mier? i Diabe?, w
odmianach do grupy do??cza Anio? i Koza.
Widowiska herodowe wprowadzaj? do obrz?du kol?dowego elementy teatru o tre?ci opowiadaj?cej o wydarzeniach
biblijnych i teatru ludowego. Ujmuj?ca jest umowno?? takiego teatru, w którym widzów nie razi, ?e poleg?y U?an
?piewa nad swoim grobem. Inscenizacja dostosowuje si? równie? do zastanych w domach warunków, integruje si?
scenicznie z ka?dym gospodarstwem – cho?by poprzez pro?b? marsza?ka o tron dla króla, którym mo?e by?
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wzi?te od gospodarza krzes?o, a nawet prosty taboret.
Rodowód takich przedstawie? si?ga ?redniowiecznych misteriów religijnych, które odgrywane by?y w ko?cio?ach z
okazji wi?kszych ?wi?t. Do Polski, jak podaj? ?ród?a, trafi?y jeszcze przed XIII wiekiem, gdy? w?adze ko?cielne
wydawa?y niekiedy zakazy ich praktykowania. St?d przedstawienia przenios?y si? do wiosek. Pierwotne misterium,
ca?o?ciowo obejmuj?ce wydarzenia zapisane w Biblii rozpad?y si? na kilka cz??ci, jedn? z nich, która przetrwa?a
do dzi? dnia s? Herody. Dawniej chodzenie po kol?dzie z królem Herodem nazywane by?o „przebierank?”. By?o
na wsi szeroko praktykowane, ale nie posiada?o odleg?ej metryki, jak podaje w swoim opracowaniu „Herody”
Zofia Cie?la – Reinfussowa. W wielu miejscach, które dzi? s? pr??nymi o?rodkami kultywowania tego zwyczaju
pojawi? si? on stosunkowo pó?no, jak np. w Modlnicy, dopiero pocz?tkiem XX wieku.
Wa?nym momentem w zanikaniu Herodów by?a I wojna ?wiatowa, kiedy to m??czy?ni i dorastaj?ca m?odzie?
musieli i?? na wojn?. W czasie okupacji niemieckiej z kolei Niemcy zabraniali liczniejszych zgromadze?, w?adze
komunistyczne te? wrogo odnosi?y si? do zespo?ów kol?dniczych, bywa?o te? tak, ?e grupa dostawa?a
pozwolenie na odgrywanie widowiska, ale tylko na dany rok i w obr?bie w?asnej wsi. Ale nie da?a rady wojna, ani
pierwsza ani druga, i Herody pod Krakowem kol?duj?.
Galeria zdj?? [1]
Wi?cej o projekcie: Pucheroki i Herody [2]
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