


Paul Maar o sobie 
Jako dziecko nie mogłem nigdy pojąć, 

dlaczego dorośli przez całe swoje życie wykonują 
jeden i ten sam zawód. Jak oni mogą to wytrzy
mać? Dzień w dzień, miesiąc w miesiąc i rok 
w rok robić to samo! To wydawało mi się okrop
nie nudne, więc postanowiłem - kiedy już będę 
dorosły - zmieniać zawód co najmniej raz na 
siedem lat. 

Z początku wyglądało na to, że uda mi się 

rzeczyw1sc1e wypełnić mój dziecięcy plan. 
Rozpocząłem jako scenograf, następnie zostałem 
nauczycielem sztuk pięknych i wykładałem w gim
nazjum. Jeszcze jako nauczyciel zacząłem pisać 
Cz początku słuchowiska i opowiadania radiowe 
dla dorosłych), następnie wymówiłem pracę, 

przekazałem swoje miejsce pewnemu bezrobot
nemu nauczycielowi, i stałem się wolnym 
autorem. Gdyby wszystko dalej przebiegało tak 
samo, musiałbym był już dawno zawiesić zawód 
pisarza na kołku i zabrać się za coś nowego. Ale -
chociaż pracuję jako autor już od lat prawie 
dwudziestu - oświadczam, że jeszcze się nie 
znudziłem. Jako dziecko nie zdawałem sobie sprawy 
z dwóch rzeczy, a dokładniej powiedziawszy, nie 
mogłem wtedy jeszcze zdać sobie z nich sprawy: 
że (po pierwsze) jeśli się już raz znalazło ten 
właściwy, ten idealny zawód, to się chętnie przy 
nim zostaje, i że (po drugie) w granicach mojego 
zawodu - jeśli tylko wykorzystam wszystkie jego 

możliwości - mogę sobie pozwolić na wspaniałe 
urozmaicenie. 

Piszę książkę z opowiadaniami dla ośmiolat
ków. Telewizja interesuje się tym i chce to sfil
mować. Piszę więc scenariusz. Podczas tej pracy 
wyrzucam wszystkie opisy sytuacji i zastępuję je 
dialogiem. Zauważam, że to sprawia mi przyjem
ność. że potrafię opis zastąpić dialogiem. Więc 
piszę, jako rzecz następną, tylko dialog, czyli 
sztukę teatralną dla dzieci. Potem siedzę tygod
niami - od pierwszej próby aż do premiery - na 
ciemnej widowni teatru, przyglądam się aktorom 
i myślę sobie, że też chciałbym stać na scenie 
i grać dla dzieci. że to też musi być bardzo przy
jemne. A więc piszę - wspólnie z panem Knis
terem dwuosobową sztukę, w której gram 
jedną z dwu ról. Sam projektuję też oczywiście 
dekoracje do tej sztuki i przy tym zajęciu 

opanowuje mnie nieokiełznana wprost chęć malo
wania. Maluję więc "wkrótce obrazki do książki 
z tekstem Jutty Richter. Podczas długotrwałej 

pracy nad tymi kolorowymi kartkami zaczynam 
się zastanawiać, czy nie przyszła już właściwie 
pora znowu samemu napisać jakąś historię. Przy 
malowaniu ma się dużo czasu do zastanawiania 
i ja go wykorzystuję: ledwo skończyłem malować 
obrazki do książki, a już piszę powieść dla dzieci 
od 12 do 14 lat i jednocześnie zbieram materiały 
do książki popularnonaukowej dla młodzieży. 

Tak więc myślę sobie, że - na razie - nie 
zanosi się na to, abym musiał kiedykolwiek w przy
szłości zmienić zawód. ze 1 . lOCOW 

(z niemiec_kiągo P..rzełożył Aleksande;r Berlin) 
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