
TEATR ROZMAITOSCJ 

\V 8 r ~ z ;i ma, 11 l. M 8 r sza J k o u ~ k a 8 

DYREKTOR J ł\JEROWNJI, ARTYS'I \CZN1 

I·: M l ł. ( ' H A B I: H S h I 

.. 
GUNTHER WEISE BORN 

LATAJĄCE TALERZE 

I ą d n j ą n a z i e 111 i 

l'łtZEhł.AD: lłOMAN SZ) DLO\\ Shl 

PIOSEi'lhJ : LIEMO\\ lT hl.JM~SKI 

~I lJ Z) h A: JERZY ABRATO\\ Shl 

POLSKA PRAPREMIERA-STYCZEŃ 1960 



I•. 

·.J 

, . 

GUNTHER WEISENBORN 

LATAJĄCE TALERZE 
lądują na ziemi 

„Zwei Engel steigen aus" 

ŻART KOSMICZNY W 2 AKTACH 

OBSADA: 

NU, młoda ciekawa dama 

N A, urocza uczona . 

ANNA, piękna fryzjerka., -
głową pełną snów . 

GIL, robotnik, zwany stu
dentem 

MOMME, jego kolega . 
PIETRO, przodownik, wlos

kiego pochodzenia . 

WALT, reporter . 
· GŁOS szofera ciężarówki 

Scenografia 
MARIAN STAŃCZAK 

HELENA NOROWICZ 

OLGA BIELSKA 

BOŻENA KUROWSKA 

RYSZARD PIETRUSKI 

WACŁAW KOWALSKI 

WOJCIECH ZAGÓRSKI 

RYSZARD PIKULSKI 

RYSZARD STOGOWSKI 

Inscenizacja i reżyseria 
TADEUSZ CYGLER 

Kierownictwo lit&aiakie 
ZDZISŁAW SKOWROŃSKI, W ANDA ŻÓŁKIEWSKA 

Kierownik muzyczny 
ZOFIA ŁOSAKIEWICZ 



Gilnther Weisenborn 
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omedie można pisać w różnoraki spo

sób. Jedna z metod polega na operowaniu 

lunetą. Chodzi o dystans, jako środek 

komediowy. 

Im mniejsza jest rzecz, tym więks:u; prze

wagę ma spojrzenie na nią. Widoczna 

powinna być jeszcze owa gorycz, która 
kryje się w każdej komedii. 

Nie chodzi tu ani o utopijną farsę, ani 
o sztukę z dziedziny godnej szacunku mi

styki. Jest to sztuka o przyjaznych lu
dziach i w sposób ludziom przyjazny 

została przez autora pomyślana. 



GtlNTHER WEISENBORN 

(J 
ć} unther Weisenborn urodzil się 10 lipca 1902 roku 

w Nadrenii. Studiował w Bonn i w Kolonii, z początku 
medycynę, później germanistykę i filozofię. Mając dwa
dzieścia sześć lat o.siąga poważny sukces literacki, wy
stawiając swą pierwszą sztukę, antywojenny dramat 
„Łódź podwodna S 4" („U-Boot S 4"). Premiera sztuki 
odbyła się na scenie lewicowej Volksbiihne w Berlinie 
16 października 1928 roku. Następna jego sztuka „Robot
nicy z Jersey", której prapremiera odbyła się w teatrze 
w Coburgu w roku 1930, wywołała istny skandal poli
tyczny. W tym czasie spotyka się Weisenborn z Brechtem 
i współpracuje z nim ściśle przy dramaturgicznym opra
oowaniu scenicznej wersji „Matki" Gorkiego. 

Mając 28 lat wyjeżdza Weisenborn d:> Południowej Ame
ryki, gdzie pracuje w głębi Argentyny, jako prosty ro
botnik na plantacji pomarańcz. W roku 1932 wraca do 
Berlina i wykorzystując materiał zebrany w Argentynie 
pisze później powieść pt. „Furia", oraz powieści „Barba
rzyńcy" i „Dziewczyna z Fano". W roku 1933 wystawia 
nową sztukę pt. „Dlaczego śmieje się pani Balsam"? 
(„Warum lacht Frau Balsam?"). Premiera wywołuje zno
wu skandal. Nic dziwnego, że ksiąj;ki i sztuki Weisenbor
na 2il1alazły się na stosie, kiedy hitlerowcy palili dzieła 
postępowych pisarzy. 

Bardzo burzliwe były losy Weisenborna w okresie pano
wania hitleryzmu. Początkowo emigruje z Niemiec, mie
szka w Anglii, a potem w Nowym Jorku, gdzie pracuje 
w latach 1936/37, jako dziennikarz i reporter. Pisze sztu
kę o wielkiej aktorce niemieckiej Karolinie Neuber pt. 
„Die Neuberin", którą wystawia pod pseudonimem w Ber
linie. Sztuka ma ogromne powodzenie, idzie 265 razy, 
główną rolę gra znakomita aktorka Agnes Straub, która 
występowała już \Vl"<lZ z Heinrichem George w pierwszej 
~ztuce Weisenborna. W 1937 roku George sprowadza 
Weisenhorna do Berlina. Formalności zostały pomyślnie 
załatwione i Weisenborn obejmuje stanowisko kierow
nika literackiego Schillertheater. Jednocześnie zaczyna 
uczestniczyć w pracy podziemnej n:iemiec.ki go ruchu opo
ru. Zostaje członkiem gru.py „Rothe Kapelle", w rolni 1942 
aresztuje go Gestapo. Skazany na karę śmierci spędza 
1 1 astępne lata w \vięzieniu, z któreao wyzwala go w roku 
1 ~45 zakończenie wojny. Nie traci jednak w więzieniu 
czasu - na skrawkach papieru notuje swoje wrażenia. 
Tak powstaje jego książka „Memoriał", ogłoszona w roku 
1947. Tuż po wyzwoleniu obejmuje stanowisko burmistrza 
miasta Luckau, gdzie mieściło się ·więzienie, z którego 
wyszedł. Wkrótce- jednak dochodzi do vmiosku, że rowi
nien wrócić do działalności literackiej i pisze teraz ze 
?.dwojoną energią. 

21 marca 1946 roku odbyła .się prapremiera sztuki Wei
!>€nborna „Nielegalni" („Die Illegalen") o niemieckim 
n ;chu oporu, która przyniosła autorowi światową sławę. 
Wystawiły ją 104 teatry, w Niemczech i daleko poza 
granicami tego kraju. W latach 1946-1948 mieszka 
Weisenborn w Berlinie, gdzie jest współzałożydelem 
i kierownikiem literad<im Hebbel-Theater i wydawcą 
satyrycznego pisma „Ulenspiegel". W roku 1949 pisze 
&~.ltuk~ pt. .,Babe-1". oraz· „Balladę o Dylu Sowi?'.drzale". 



w 1951 kome:ii~ „Trzoj ~zanov.mi pan.owie" {„Drei 
ehTenwerte Hern„n"), ~partą na własnych wspomnie
niach z 'Pierwszego <kresu po wojnie. W 1952 pisze sztu
kę pt. „Hiszpańskie wesele", w, 1953 ..,....,.. pracę dokumen
tarną pt. „Bezgłośne powslanjt." (.,Der lauLlose Auf
stand"). Od roiku 1952 mieszka w Hamburgu, gdzie osie
dla się na stałe. 

W reku 1955 pisze komedi~ „Latające talerze lądują na 
ziemi", ( ,Zwei Engel steigen aus"), która przyniosła mu 
zn)owu wielki sukces. Grały ją liczne tealtry w NRD 
i NRF, a sztuka zdobyła sobie tak duży rozgłos za grani
cą, że wystawiono ją nawet ... w Tokio. 

W 1956 roku pi!:>ze W-eisenborn ·powieść „Trzecie spoj
rzenie" („Der dritte Blick"), która ukazała się nakładem 
wydawnictwa Kurta !kscha w Monachium. W tym sa
mym roku pisze powieść .,W2l!liesione na piasku" („Auf 
Sand gebaut") i sztukę rpt. „Loft-er, czyli stracona twarz" 
(8wobodną transkrypcję „Człowieka śmiechu" Wiktora 
Hugo), której prapremiera odbyła się jednocześnie na 
scenach Schlo-.spaT!ktheafor w Berlinie i w Mannheim. 
W ostatnim okresie interesuje się WeiS€nborn głów.nie 

problemami wojny atomowej i walki z jej groźbą. 

W związku z tym pisze w roku 1958 swą „Kantatę z Ge
tyngi" („Gottinger Ka111.tatc"), wykonaną po raz pierW51ZY 
w inscenizacji Piscalbora na kongresie SPD. W roku 1959 
kończy zaś nową sztukę pt. „Rodzina z Nevady" („Die 
Familie von Nevada"), w.strząsający dramat. ostrzega
jący przed straszliwymi konsek!wencjami nuklearnego 
zniszczenia. 
Weisenborn jest autx:xrem 12 sztuk, 5 powieści, dziennika, 
karntaty, słuchowisk Tadio.wych i scenariuszy filmowych. 
Jego ksiąZki, przełożone na ·wiele· języków osiągnęły do 
tej rpory nakład około 500.000 egwmplar:zy. W tym roku 
ukazały się w Polsce po raz pierwszy przekłady jego 

1 

utworów. Na}dadem wydawnictwa „Iskry" wyszła po
wieść „Furia". zaś nakładem Wydawnictwa MON 
„Memoriał·'. „Latające talerze lądują na ziemi" sa 

pierwszą sztuką W·eisenborna, graną na polskiej scenie. 
Na uwagę zasługuje też działalność ~połeczna tego wy
bitnego pisarza niemieckiego. Był on wkeprezesem za
chodnia-niemieckiego Zwjązku Literatów, opowiadając 

sic; zawsze zdecydowanie przeciw faszyzmowi i milita
ryzmowi po stronie postępu społecznego i sprawiedli
wości. Bierze czynny udział w ruchu obrońców pokoju 
i wypowiada się za zjednoczeniem Niemiec, będąc czę

stym gościem na scenach i , ... miastach Niemieckiej Re
publiki Demokratycznej. 

Do najważniejszych wydarzeń w życiu Weisenborna na
leżała jego podróż do Chin, które wywarły na nim 
ogromne wrażenie. Przeprowadził tam wywiad z Mao 
Tse-tungiem i ogłosił go w niemieckiej prasie, oraz przy
wiózł starą chińską sztukę z XVII stulecia, którą opra
cował i wydał pt. „Piętnaście sznurów pieniędzy" 

(„Fi.infzehn Schni.ire Geld"). 

W roku 1959 bawił Weisenborn po raz pierwszy w Polsce, 
zapr061Z0ny do naszego kraju przez redakcję „Nowej 
Kultury". Nawiązał u nas wiele serdecznych kontaktów 
i znajomości, przyjmowany bard.w życzliwie, jako pisarz 
niemiecki, który zawsze waJczył prz:ociw hitleryzmowi 
i nigdy nie .zdradził humanistycznych ideałów S'Wej m.ło

dooci, którym pooostał wierny po dziś dzień. 
R. S. 



DO WIDZl!:NIA! 

(piosenka filmowa) 

I Do widzenia! Do widzenia! 

Nie na dlugo. 
Odwiedzimy was tam w g_órze 

Wkrótce już. 

Polecir:iy po przestrzeniach 

Błysku smugą, 

Wkrótce minie tam nasz wózek 

Wielki Wóz. 

Do widzenia! Do widzenia! 
Tam wysoko. 
Odnajdzieniy was na gwiazdach, 

Na i Nu. 
Ale nasza stm·a Ziemia 
Jeszcze dobrze służy dotąd, 
Właśnie tu! 

REf. Nasza Ziemia 
Stara Ziemia! 
Mały glob. 
Mały pyłek, mały kamyk 
W dużym świecie. 
Ale tyle cudów przecie 
Tu znajdziecie 
Jeszcze na nim , 
Zanim kiedyś polecimy 
W górę, hop! 

., 

II De ii;idzenia! Do widzenia! 
Do spotkania. 
Odu.iedzimy was wysoko 
W górze tam. 
Ale dobra nasza Ziemia 
Do kochania, 
Kiedy księżyc tu z obłoku 
Śicieci nam. 

Do tcidzenia! Do widzenia! 
Na planetach. 
Ale tutaj zawsze u;iosną 

Śpiewa ptak, 
Tutaj latem. tyle cienia, 
Pod drzewami szumi rzeka, 
Tu ~łowami zakochanych 
Śpiewa wiatr. 

Ref. Nasza Ziemia! 
Stara Ziemia! 
Maly glob. 
Mały pyłek, mały kamyk 
W duiym .~wiecie. 
Ale tyle cudów pTzecie 
Tu znajdziecie 
Jeszcze na nim, 
Zanim kiedyś pclecimy 
W górę, hooor.-! ! 



REPERTUAR 
TEATR ROZMAITOŚCI 

u1. Mar~łk0\\"1>ka 8 

P. Kohout: TAKA MILOSC 

G. P. Callcgari: DZIEWCZĘTA Z FOTOGRAFII 

TEATR KLASYCZNY 
w Pałacu Kultury i Nauki 

H. Fielding: SĘDZIA W POTRZASKU 

(komediofarsa) 

A. Ca,ona: DHZEWA UMIEHAJĄ STOJĄC 

gości-nnc wrtępy Mieczysławy Cwiklińskiq 

Tsao Jil: BURZA 

W. Szek,;pil·: DWAJ PANOWIE Z WERONY 

w przy go l o w a n.i.u : 

W. Szek~.pir: OTELLO 

Al. Fredro: PAN JOWIALSKI 

(gościn-ne występy Mieczyslawy Cwiklińskiej) 

SCEN.\. DZIEC I Ę CA 

W. Żółkiewska i SL Bugajski: UCZEŃ CZARNOKSIĘŻNIK . .\. 

(baśń fantastyczna) 

wg M. Kcmapni0kieJ: O KRASNOLUDKACH 
MARYSI 

w przygotowaniu: 

O SIEROTCE 

W. Żółltioewska i H. Skrobiszewska: ZŁOTE RĘCE 
Sztuka ooinuta - na Ue powieści A. Domański.ej „Historia żółtej 

ciżemki" 

I „Burza" Tsao Jil w insceni.z-acji reżyserii E. Chabers·kiego 

Organizacja Widowni Teatru Klasycznego przyjmuje zamówie

nia na biłety rziblorowe w godz. 9-15, tel. 614-75, 650-50 w. 2987 -
wejście od ul. Marszałkowskiej prawe skrzydło Pałacu Kultury 

i Nauki. 
Organizacja Widowni Teatru Rozmaitości ul. Marszalkow„ka 8 

przyjmuje zamówienia w godz. 9-15; tel. 828-64 i 843-77. 
Przedsprzedaż biletów in<lywidualnych na 7 dni przed spekta

klem prowadzą kasy teatrów w godz. od 10 do 19 oraz kasy tea

tralne Orbi.su (Bracka ł8) w godz. od 11 do 18. 



„Dziewczęta z fobagr.afii" G. P. G.allegaTi w imceniz;acji 
i reżyserii J. Chojnackiej 

„O krasnoJudkach 
Reżyseria 

o sierotce Marysi" wg M. Kcnopnickicj. 
scenografie..: Jan Marcin Szancer 

„Uczeń Czarnoksiężnika" W. Żółkiewskiej, St. Bugaj~kiego· w in
scenizacji i reżyseiii St. Bugajs:kiego 



PAŃSTWOWY ZAKLAD UBEZPIECZEi' 

UBEZPIECZA 

mienie ruchome i osobiste, znajdujqce 
się w mieszkaniu - od ognia, kradzieży 

z włamaniem i rabunku. 

Opłata roczna wynosi 2 zł od k~dego ty
siQca złotych sumy ube!1)iecz-e'1WI, 

Zgłoszenia przyjmujq i informacii udzielojq pla
cówki ferenowe P Z U w miastach wojewódzkich 

i powiatowych oraz ajenci ubezpieczeniowi. 

Inspektcrat na m. st. Warszawę, ul . Traugutta S 
tel. 614-21 

CLn :d 2.5C> 


