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Ybere are more things in Heauen and Eanh, 
Yban are dreamt of in your philosophy. 

Shakespeare 

Są dziwy w niebie i na ziemi, o których 
ani śniło się waszym filozofom. 

DZIADY. jest to nazwisko uroczysto~'ci obchodzonej 
dotąd między pospólstwem w wielu powiatach Litwy, 
Prus i Kurlandii, na pamiątkę dziadóu,~ czyli w ogól
ności zmarłych przodków. 
Uroczystość ta początkiem swoim zasięga czasów 
pogańskich i zwała się niegdyś ucztą kozła, na której 
przewodniczył Koźlarz, Huslar, Guślarz, razem kapłan 

"ii! i poeta (gęślarz). "ii! 
'f W teraźniejszych czasach, ponieważ światłe ducha- 'f 

wieństwo i właściciele usiłowali wykorzenić zwyczaj 
połączony z zabobonnymi praktykami i zbytkiem 
częstokroć nagannym, pospólstwo więc święci Dziady 
tajemnie w kaplicach lub pustych domach niedaleko 
cmentarza. Zastawia się tam pospolicie uczta 
z rozmaitego jadła, trunków, owoców i wywołują się 
dusze nieboszczyków. Godna uwagi, iż zwyczaj 
częstowania zmarłych zdaje się być wspólny wszystkim 
ludom pogańskim, w dawnej Grecji za czsów home
rycznych, w Skandynawii, na Wschodzie i dotąd po 
wyspach Nowego Świata. Dziady nasze mają to 
szczególnie, iż obrzędy pogańskie pomieszane sq 
z wyobrażeniami religii chrześcijariskiej, zwłaszcza, 
iż dzień zaduszny przypada około czasu tej uroczy
stości. Pospólstwo rozumie, iż potrawami, napojem 
i śpiewami przynosi ulgę duszom czyscowym. 

Adam Mickiewicz 

Listopad jest dla nas, Polaków, miesiącem szcze
gólnym. Właśnie teraz częściej wracamy pamięcią do 
czasów minionych, wspominamy tych, którzy odeszli; 
staramy się uczcić ich pamięć. Taka jest nasza tradycja 
i obyczaj, które znalazły zresztą swój wyraz w litera
turze, muzyce i malarstwie. 

Pomysł wspólnego wykonania Widm na scenie 
"ii! Teatru Noiwida przez solistów, oba nasze zespoły"i;i! 
'f i chór Opery Wrocławskiej, w tak szczególnym dniu - 'f 

jest prostą konsekwencją takich właśnie refleksji. To 
przecież dzieła Mickiewicza i Moniuszki ilustrują 

wielkie narodowe święta i uroczystości, bowiem, 
wyrosłe z tradycji i obyczaju, same są świętością dlą 
pokoleń Polaków. 

Dzieło to, jak żadne chyba inne, daje wspaniałą 
możliwość zaprezentowania obu naszych zespołów, 
które swoimi dokonaniami zyskały sobie miano 
wiodących na mapie kulturalnej województwa. 
Oba mają określoną renomę, prestiż i wierną od wielu 
lat publiczność. Nie było jednak dotychczas okazji do 
wspólnego zaprezentowania się na scenie . Również 
i z tego powodu dzisiejszy wieczór jest dla nas tak 
ważny. 

To niezwykle trudne zadanie - zespolić w harmo
nijną całość tak wiele indywidualności; pozwolić 
wybrzmieć muzyce, wpleść w to głos i ciało aktora . 

Zaczynajmy więc „. 
Tadeusz Wicherek 

Zygmunt Bielawski 



Ze zbiorów 
Działu Doku mentacj1 
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