
G iinther Weisenborn je neúnavným bojovníkem za 
světovf mír, jednian z odvážných obhájců svobody a prá-
va v àápadmian Německu a významnou osobností v Řadě 
pokrokových představitelů nedělitelné německé kultury. 
Weisenborn je z dramatiků, kteří odrůstali v bouřlivém 
ovzduší politických a sociálních zápasů a kteří divadla 
používali k tomu, aby se účastnili boje za spravedlivější 
uspořádání lidské společnosti. Každým svým dílem se 
snaží odpovědět na otázky, jaké zneklidňují jeho sou-
časníky a vytvořit z divadla živou tribunu-současnosti. 

Narodil se roku 1902 ve Velbertu v Porýní. Dříve než 
se stal spisovatelem, studoval v Bonnu lékařství a filo 
aofit  Ve svých šestadvaceti letech napsal svou první hru 
„Ponorka S4", která byla v roce 1928 uvedena současně 
na šestnácti německých scénách. Jeho další hra „SOS 
nebo, Dělníci z Jerseye", kterou varoval před vzrůstajícím 
fašismem, způsobila v Koburgu divadelní skandál. Když 
mu bylo osmadvacet let, vystěhoval se Weisenborn do 
jižní Ameriky a žil v Argentině na farmě. Po návratu do 
Berlína napsal v roce 1931 společně s Bertoldem Brech-
tem hru „Matka" podle románu M. Gorkého. V té cLobě 





napsal také studentský román „Barbaři", který se stal 

předmětem prudkých diskusí v pálitických kruzích teh-

dejšlho Německa. Roku 1933 byla všechna Weisenbor-
nova dála spolu s knihami Manna, Feuchtwangera, Be-

chera, Wolfa a Brechta zakázána a spálena. Přesto 
Weisenborn zůstal v Německu. Páše nadále, pod pseudo-
nymem dal uvést komediantskou hru „Neuberová", o ně-
mecké herečce Carol ne Neuberově, která před dvěma 

sty léty bojovala za divadlo ve smyslu Lessingově. Pak 
vycházejí z jeho pera dva romány: „Furie", ve kterém 

vyjádřil svou nenávist k fašismu, a „Dívka z Faně", po 
kterém sahají filmaři. A hra o Robertu Kochovi „Dobří 
nepřátelé". Weisenborn park emigroval, a to do Ameriky, 
kde pracoval v Manhattenu jako novinář. V roce 1937 se 
vrátil do Berlína, stal se hlavním dramaturgem Schille-
rovi divadla a založil odbojovou skupinu. Tři roky po 
vypuknutá druhé světové války odhalilo gestapo ilegální 
skupinu, v které básník působil. Všichni byli zatčeni 
a odsouzeni k dlouholetému vězení. Teprve Sovětská 

armáda vysvobodila Weisenborna z vězení. Zanedlouho 
po osvobození napsal hru „Ilegální", která spolu se 

vzpomínkovou knihou „Memoriál" podává svědéctvf o zá-
žitcích z této doby. Z jeho dalších her, napsaných ještě 
za války, byly na německých jevištích hrány: dramatická 
historie „Babel" a komédie „Španělská svatba", Od roku 
1949 žil Weisenborn v malé švábské vsi, odkud se roku 
1952 přestěhoval do Hamburku. Tam byl několik let 
dramaturgem Komorního divadla. Jeho hra „Lofter nebo 
Ztracená tvář", uvedená v premiéře v Berlíně, se hrála 
s velkým úspěchem také u nás. Ze svého poválečného 
pobytu v Čfnské lidové republice, kde byl přijat také 
Mao-Tse-Tungem, vytěžil Weisenborn námět pro hru 
„Patnáct-šňůrek penízků" podle Ču-Su Čena , kterou uvá-

dějí také československá divadla. Největším poválečným 
úspěchem Weisenbornovým se však stala veselohra „Dva 

ándělé vystupuji". 





Tato fantastická veselohra ironizuje západní módu vě 
decko-fantastických románů, satiricky postihuje dnešní 
neutěšenou situaci lidského soužití na této zemi. Vyjad-
řuje však také názor, že stojí za to na této zemi žít a 
měnit svět k lepšímu. Weisenborn se dívá na lidi poněkud 
z nadhledu, aby mohl prostřednictvím obou podivných 
návštěvnic odhalit malichernosti a překážky, které si 
lidé staví do cesty klidného, mírového soužití. Chce do-
kázat, že jenom na lidech záleží, jak si upraví svůj život 
tady na zemi.Ľít bez nenávisti a strachu i s všedními 

pozemskými starostmi a radostmi, ale žít na zemi a právě 
tady ještě hodně dokázat pro  lidské štěstí to je hlavní 
myšlenka Weisenbornovy veselohry. 

Za několik měsíců nebo let  přistanou rakety na 

Měsíci, potom na Marsu a Venuši. Když přivezou dosta-
tečnou zásobu poznatků o podmínkách na těchto plane- 

• tách, bude tam moci přistát člověk. Není vyloučeno, že 
se člověk seznámí se svými „bratry z Vesmíru", setkají 
se ne na zemi, ale na jejich rodných planetách. Cesta 

k této nádherné budoucnosti přinese nám jistě více 
radosti a naděje, nežli marné čekání na koráby z Vesmíru. 

„Být básníkem znameňá působit  na 
člověka tak,  aby změnil Svět." 

Gttrtther Weisenborn 





Gil: ... ty za to nemůžeš. Vy jste tam u vás 

kdysi dávno udělali chybu, kterou už ne-

odstraníte a které se nezbavíš ani ty. Vy- 

pěstovali jste si bezstarostně bystrý  ro-

zum a odstranili ze života všechno, co 

souvisí s citem. Neumíte se nadchnout zá-

zrakem rašení, ani smutkem z neštástné 

lásky. Ve jménu techniky jste zabili vše-

chno, co z člověka dělá člověka. 

u: Prý to tak muselo. být. 

Gil: Ne. U nás se také najdou takoví, kteří to 

tvrdí: Ale víc je těch, kteří říkají pravý 

opak. Pro které je technika, matematika, 

kybernetické stroje a vše, co s tím souvisí, 

prostředkem ke krásnějšímu životu, piné- ,  
mu lásky, zasnění, smíchu i melancholie, 

kde genius člověka zasvítí jako slunce. 

U vás se staly prostředky cílem a v tom je 

vaše tragédie. 

já tě mám rád Nu. Dojímají mě tvoje vzru-

chy, a možná, že to budeš ty, kdo tam 

u vási nahoře začne všechno úpině jinak. 

Možná, že tam vyvoláš revoluci — ve jmé-

nu života i radosti i krásy —. To napsal 

jeden z těch, kteří jsou pro vás troglo- 
dyty ... 




