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GIAN PAOLO CALLEGARI 

POZDROWIENIA DLA WARSZAWSKICH WIDZOW 

To, że „Teatr Klasyczny" w Warszawie wystawia moją sztukę 
,,Dziewczęta z fotografii", napełnia mnie radością i zadowoleniem. 
Nie jest to zwykle zadowolenie autora, który widzi swoje dzieło 
na nowej scenie i w innym mieście, ale owoc sympatii człowiek~ 
któru mial szczęście poznać i ocenić Warszawę, jej pracowitych. 
ob11wateli, jej odrodzenie moralne i materialne, jej intelektuali
~tów i jej teatru. 

NiedaUYTtO wróciłem z podróży po Polsce. Zwiedziłem War
szawę, Lublin, Kraków i Zakopane. Do mojej ojczyzny związane; 
tylu wspólnymi więzami historycznymi, artystycznymi i ludzkimi 
z waszym krajem przywiozłem cudowne wspomnienie narodu 
żywego i inteligentnego, narodu powołanego do tego, by być 

zawsze między tymi narodami , które wyznaczają rozwój m,ate
rW.lny i moralny śwW.ta. Wasz kraj budzi głęboką miłość 

w tych, którzy go poznali , a zwłaszcza w nas Włochach. Czuj emy 
si ę bardzo podobni do was przez żywość uczuć, przez zaintereso
wan ia intelektualne, przez kult muzyki i teatru. 

Wasza namiętność - namiętność a jednocześnie rozwaga -
z jaką podchodzicie do t eatru, jest świadectwem w ielkiej kultury 
i wyraża się w dobrym smaku, który moglem. podziwiać na naj
większych scenach Warszawy i Krakowa. Jesteście cennym 
punktem kontaktów kultury różnych krajów, gdyż niewiele na
rodów ma w tym stopniu co naród polski rozwinięte poczucie 
bmterstwa kultur mimo głębokiego patriotyzmu, który na prze
strzeni wieków pozwolił narodowi waszemu zawsze wychodzić 

zwycięsko z wszystkich przeciwności losu. 

Jeżeli mam w idzom teatralnym powiedzieć coś o waszym 
teatrze, to muszę stwierdzić, że w Polsce widziałem najpiękniej
sze w Europie scenograficzne opracowania. Jeżeli teatrowi, który 
kocham, mam czegoś życzyć, to powiem, że życzę scenom polskim 
zachowania tej pasji i tego stylu, który zrobił na mnie takie 
wrażenie w mojej ostatnie j podróży. A sobie życzę rychłego 

powrotu do was. 

Rzym, październik 1959. 



GIAN PAOLO CALLEGARI 

Ma 43 lata. Urodził się w Bolonii. Tam również 

zrobił magisterium na wydziale prawa. Od 1939 roku 
mieszka w Rzymie. 

Callegari jako bCll'dzo młody człowiek rozpoczął pracę 
korespondenta specjalnego w wielkim dzie~iku ~zym
skim La Trrbuna". Umożliwiło mu to podroz.owame po 
śwleci~, poznanie Europy, P.ołudniowej Ameryki, Afryki 
j Srodkiowego Wschodu. Jeszcze J)Tzed rozpoczęciem pra
cy dziennikarskiej współpracował z najpoważniejszymi 

czasopismami literackimi. Wspó~pracę tę kontynuow~ł 

podczas wojny, w której brał udział jako ofice•r airtyler:1, 
walcząc między innymi u boku Aliantów o wyzwoleme 
Włoch spod okupacji niemiec<kjej. 

Pierwsze zainteresowania literackie CaUegariego 
skoncentrowały się na powieściopisarstwie. Wydał kolejno 
„La terra e il sangue", naigroda Bi "llo - 1939; „Il cuoce 
a destra" - 1940; „La pista di carbone" - 1941, otrzy
mując za nią jedną z największych nagr~d litera~~ich 
Wł·och nagrodę San Remo; „Un pugno d1 mos·che 
1947, skonfiskowaną podczas wojny przez cenzurę fasz~
stowską i „I baroni" - 1952, uznaną za jeden z na1J
większych sukcesów wydawniczych owych lat. Aut~r 

zobrazował w niej . warunki życia cMopów połudrua 

w końcu ubiegłego wieku. Kontynuacją tej powi~i, za
mierzonej jako tirylogia i mającej objąć okres od zjedno-

czenia Włoch w 1860 roku do upadku faszyzmu w 1943, 
jest wydana w 1956 r. „Janchicedda". Uzupełnieniem 
działalnooci prozatorskiej są utwory poetyckie „Fringuelli 
p2r l'arcivescovo'', 1954, i dwie książki z podróży po 
Afryce i Ameryce. 

Callegari współdziała bard;w aktywnie z radiem, tele
wizją i filmem. Na tym ostatnim ·odcinku przejawia on 
szczególną płiodność i jest uważany za jednego z najwy
bitniejszych przedstawicieli grupy „neorealistów", współ
rpracujących z Rosselinim i De Siką. Callegari jest auto
rem około trzydziestu scenariuszy filmowych. 

Swą działalność dramaturgiczną rozpoczął Callegari 
w 1940 roku sztuką „Ombre negli ·oochi':, przyjętą przy
chylnie przez publiczność Florencji, Rzymu i Mediolanu. 
Do najwybitniejszych jego utworów dramatycznych na
leży jednak „Cristo ha ucciso", sztu'ka nagrodzona, grana 
;1a Festiwalu w Wenecji, a potem w Paryżu w teatrze 
Sarah Bernhard i w Londynie w Cambridge. 

„Dziewczęta z fotografii", trzecia z kolei pozycja, 
otrzymała w 1956 roku nagrodę Marzotto. Cieszy się ona 
we Włoszech i w całej niemal Europie wielkim powodze
niem. Czwarta nosi tytuł „lTene fra due rive" i ma być 
wys tawiona tej zimy we Włoszech i we Francji. 

Callegari po swoich pierwszych czterech sztukach 
został uznany za jednego z najzdoJ·niejszych powojennych 
pisarzy europejskich i za tak wybitne1go re})Tezentanta 
kier unku neorea1istycznego, że jego twórczość zdobywa 
sceny największych teatrów naszego kiontynentu. 
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Osoby: 

ANTONIO GERATTI, emerytowany starszy sierżant 

GŁOS JEGO ZONY, choref, z sąsiedniego pokoju 

MARCELLA, ich córka . 

NADIA GREGORIC, młoda uciekinierka z Istrii 

LELLO MESCHIARI, narzeczony Marcelli . 

FRANCO T ARASCA, początkujący dziennikarz 

PANI MASTROPAOLO . 

OTTAVIANO MASTROPAOLO, jej mąż 

SŁUŻĄCA paii,stwa Mastropaolo 

GINO, przemysłowiec z Mediolanu 

KOMISARZ POLICJI. 

URZĘDNIK Z KOMISARIATU . 

AGENT POLICJI . 

PANI MARIOTTI, matka 
. . . . '· f · 

zamordowanej . . . 

Scenografia 
JERZY SZESKI 
Asystent scenogralfa 
EDWARD GROCHULSKI 
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ZBIGNIEW PRUS 

WIESŁAWA KWAŚNIEWSKA 

JERZY MICHALEWICZ 

KAZIMIERZ DĘBICKI 

ZYGMUNT KACPROWSKI 

RYSZARD STOGOWSKI 

HALINA DROHOCKA 

Inscenizacja i reżyseria 
JADWIGA CHOJNACKA 
Asystent reżysera 
ZYGMUNT KACPROWSKI 

Kierownictwo literackie 
ZDZISŁAW SKOWROŃSKI i W ANDA ŻÓŁKIEWSKA 

Kiero'Wllik llluzyczny 
ZOFIA ŁOSAKIEWICZ 
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