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PAUL MAAR O SOBIE
Jako dziecko nie mogłem nigdy pojąć, dlaczego dorośli przez cole swoje życie wykonują jeden I ten sam zawód.
Jak oni mogą to wytrzymać? Dzień w dzień, miesiąc w miesiąc i rok w rok robić to samo! To wydawało mi się
okropnie nudne, więc postanowiłem - kiedy już będę dorosły- zmieniać zawód co najmniej raz no siedem lat.
Z początku wyglądało no to, że uda mi się rzeczywiście wypełnić mój dziecięcy plan. Rozpocząłem jako
scenograf. Następnie zostałem nauczycielem sztuk pięknych i wykładałem w gimnazjum. Jeszcze jako nauczyciel
zacząłem pisać. Z początku słuchowisko i opowiadania radiowe dla dorosłych . Po jakimś czasie wymówiłem procę
i przekazałem swoje miejsce pewnemu bezrobotnemu nauczycielowi . Stołem się wolnym autorem. Gdyby wszystko
dalej przebiegało tak sarno, musiałbym już dawno zawiesić zawód pisarza na kołku i zabrać się za coś nowego.
Jednak choć piszę już od dwudziestu lot - oświadczam, że jeszcze się nie znudziłem . Jako dziecko nie zdawałem
sobie sprawy z dwóch rzeczy, o dokładniej powiedziawszy, nie mogłem jeszcze zdać sobie z nich sprawy: po
pierwsze - jeśli się już raz z.nalazło ten właściwy, ten idealny zawód, to się chętnie przy nim zastoje, po drugie w granicach mego zawodu mogę sobie pozwolić no wspaniałe urozmaicenie. Gdyby mi zlecono napisanie trzech
książek pod rząd, dla dzieci w tym samym wieku, rzeczywiście, chyba zanudzi łbym się przy tym .

Ale tak, oczywiście, nie jest Jedno wynika całkiem organicznie z drugiego. Piszę książkę z opowiadaniami dla
ośmiolatków. Telewizjo interesuje się tym i chce to sfilmować. Piszę więc scenariusz. Podczas tej procy wyrzucam

wszystkie opisy sytuacji i zastępuję je dialogiem. Następną rzecz piszę już w formie dialogu, jako sztukę teatralną
dla dzieci . Potem siedzę tygodniami - od pierwszej próby oż do premiery - no ciemnej widowni teatru,
przyglądam się aktorom i myślę sobie, że też chciałbym stać no scenie i grać dla dzieci. To też chyba musi być
bardzo przyjemne. A więc piszę wspólnie z panem Knisterem - dwuosobową sztukę, w której gram jedną z dwu

ról. (Z tą sztuką ob j eżdżamy później wzdłuż i wszerz całą Republikę Federalną). Sam projektuję również dekoracje
do tej sztuki i przy tym zajęciu opanowuje mnie nieokiełznana wprost chęć malowania. Maluję więc wkrótce
obrazki do książki z tekstem Jutty Richter. Podczas długotrwałej pracy nad tymi kolorowymi kartkami zaczynom się
zastanawiać, czy nie przyszła już właściwie pora oby znowu napisać jakąś historię. Przy malowaniu jest dużo
czasu na przemyślenia i ja go wykorzystuję . Ledwo skończyłem malować ilustracje do książki a już piszę powieść
dla dzieci w wieku od dwunastu do czternastu lat i jednocześnie zbieram materiały do książki popularnonaukowej
dla młodzieży.
Tak więc myślę sobie, że - na razie - nie zanosi się na to, obym musiał kiedykolwiek, w przyszłości,
zmienić zawód.
Z niemieckiego przełoż0 Aleksander Berlin
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PAULA MAARA?

Bo wielkim pisarzem dla dzieci jest - odpowiadają parafrazując Gombrowicza rodzice i pedagodzy. A dzieci
tymczasem nie pana Moora kochają, choć on pewnie no to zasługuje, tylko postaci z jego książek i sztuk.
Te postaci są im bliskie, bo myśl ą i działają jak one. I jeśli postaci te, jak Dezyderiusz i Kminek - uczą się czegoś
w wyniku przeżytych podczas spektaklu perypetii i dochodzą do tej budującej konkluzji, że przyjaciół należy
cenić, to dzieci tę prawdę (tak myślę) przyjmują za swoją . Może pozbędą się kilku swoich (jeszcze małych)
niecnot i nauczą się choćby jednej malej cnoty. A cnoty I niecnoty rosną wszak razem z dziećmi.
Nie jestem specjalistą od teatru dla dzieci, a w moim poprzednim wcieleniu - jako psycholog - też nie
interesowałem się problematyką dziecięcą . Zobaczyłem „ KIKERIKISTE" po raz pierwszy przypadkowo.
Zaprosili mnie moi przyjaciele, którzy ją grali w Hamburgu. Zauważyłem , że jest ona, jako sztuka dla dzieci
i dobro, i pożyteczna, choć nie wiedziałem wtedy wcale, jak znanym i cenionym autorem jest pan Maar*.
Ale to nie miało żadnego znaczenia . Ważne było to, że ta sztuko mnie oczarowało .

A jak się coś ładnego przeżywa , to chciałoby się tym podzielić z innymi. To takie staroświeckie przyzwyczajenie.
Niepraktyczne, ole - mogą mi Państwo wi erzyć - całkiem nieszkodliwe Kwiaty jest przyjemnie dostawać, a może
jeszcze przyjemniej dawać, a też nie są pożyteczne . „KIKERIKISTE" postanowiłem przełożyć no polski nie dlatego,
że jest pożyteczna (choć zapewne jest), lecz dlatego, że jest urocza .

Aleksander Berlin
• Przypis redakcji - Książki i sztuki teatralne Paula Moora były tłumaczone m. in . na języki: duński, hiszpański ,
francuski, chiński , grecki , fiński , włoski, norweski, polski, łotewski, rosyjski i ukraiński . Jego twórczość zostało
uhonorowana licznymi nagrodami: m.in . w roku 1981 jego sztuki teatralne dla dzieci - nagrodą im. Braci Grimm,
najbardziej prestiżowym wyróżn i eniem przyznawanym na terenie Niemiec w dziedzinie twórczości teatralnej dla
dzieci i młodzieży.

Nasz Miły Młody widzu! - dla Ciebie zadania rysunkowe.
Pozbawioną kolorów wersję plakatu zamieszczamy w celu samodzielnego pokolorowania w domu.
Może nie zgadzasz się z autorem kolorowego plakatu zamieszczonego na odwrocie tej karty

Dodatkowe zadanie wiąże się z pustym miejscem ograniczonym ramką.
Spróbuj narysować trzeciego bohatera naszej bajki - Dobosza,
tak, jak go zapamiętałeś z naszego spektaklu .

i dodasz bohaterom naszego spektaklu zupelnie innych kolorów?

Tańcowały dwa Michały
Jeden duży, drugi mały,
Jak ten duży zaczął krążyć
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To ten mały nie mógl zdążyć
Tańcowały dwa

Jeden duży,

Miel aly
drugi mały,

Tak tancujq dookola
Aż

im pot się leje z czoła
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