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o rozmiarach k' głosem, ów1ącyrn lud z im . a:arowal go z 
l(arampukjest kr:;::; standardow~~r:~~~~~iede mag~~ć 

aanle przekra adk\em, znany d l<rampuk nilZ)' 

~llndra, zupełni~l~~:~a Vare Zapassas: ~~:~sobllwego królika 
. uel C.amp1ne den dzień z zy o obecność w Mogbęd« m""'°i"~· ~'..,kły<h payg6d. l'9"' drl•d<o. w""~ 

go je mnóstwem n e magiku wewnętrz przez dorosloś . 
owocu bud.li w rzucone . 
świecie Zapassa~a otereotyPY myślowe nam opowieści ua:ymł 
magię i przela~~::ki głównym bo~at:ezupelnle magiczny 
Ireneusz ~ac1ea Żapassar.a. Na scen1e~stać samego autora 
wla~nle mistrz ostanie także p 

olana z a 
sposób. pfZYW_ ko alter ego Kern . 
rozumianego ia 

·~ 

•Karampuk. czyli opowieść o króliku z cylindra• jest pełnym 
hu~oru, ciep/a i czarów przedstawieniem o rodzącej się 
P~YJaźn1, która znosi nieporozumienia I róznlce pomiędzy 
światem dzieci a .fwiatem dorosłych. 
W pracy nad "Karampuklem• spotkali się twórcy dobrze znani 
t~ruńskiej publiczności: reżyser Ireneusz Maciejewski. znany 
widzom ze spektakli "Dzień dobry. Swinko: "Wschód i zachód 

słonia " i "Kopciuszka~ kompozytor Zbigniew Krzywański, autor 

tekst~w piosenek znany jako re.tyser "Barona MUnchhausena• . 
Wo1c1e~h Szelachowski, a także scenograf współpracujący z 
Ba Jem od lat - Dariusz Panas. 

Magdalena Jasińska 

autor: ludwik Jerzy Kern 

Ireneusz Maciejewsk; 

O ~udwlk JerzY Kern • - owiedział do mnie Karampuk...) 
· ć panie autorze P orozmaw1a' [Chciałbym z panem P 

• Chciałbym z panem porozmawiać, panie autorze - powiedliał do 
mnie Karampuk, pewnego dnia, kiedy byliśmy w domu zupełnie sami. 

- O czym chciałbyś ze mną porozmawiać - spytałem zaciekawiony, 
bo rzadko zdarza się taka sytuacja, zeby postać zmyślona przez 
pisarza zaczęła nagle zawracać mu głowę. 

- O królikach. 

- O królikach? A więc interesujesz się królikami? 

To przec1ez mój rodzjnny obowiązek - powiedział Karampuk 
1 przybierając wyraz Wytrawnego dziennikarza zaczął mi 
zadawać pytania. 

Czy od dawna ma pan króliki w głowie? 
W pierwszej chwili chciałem mu odpow1edz1eć tak,. zeby mu się odechciało zadawać 
tak nietaktowne pytania, ale po namyśle doszedłem do wniosku, ze Karampuk z 
pewnością nie miał złych intenqi zadając m1 to pytanie, a tylko takje trochę 
niefortunnie sformułował. 

Jedynym królikiem, ;akiego przez jaki~ czas miałem w głowie byłeś ty, 
mój kochany_· odpow1ed.ziałem na;spokojnieJ,jak umiałem. - Sam oceń, 
czy to iesr tle. a.y dobrze. ;esh się ma w głowie takiego królika, jak ty. 
Bardzo dobrze - powiedZJa/ Karampuk. · Sam bym chciał m1ee w głowie 
takiego króllka jak ja. 

To jest nlemozliwe - zaprotestowałem.· Nie mozesz mieć w głowie siebie. A kogo? 

Mozesz mieć mnie, na przykład. 

- Pana to ;a mam w sercu - zawołał entuz1astyczn1e Karampulc. • Ale 
wracajmy do królików. Czy hodował pan kiedyś króliki? 

Tak, hodowałem. Bylem wtedy małym chłopcem. Uwielbiałem Je, bo 
zjadały zawsze moją marchewkę. której wtedy bardzo nie lubiłem . 

• A co się z nimi srało? 

Uciekły mi pewnego dnia w kapustę_ 
I juz pan ich nigdy nie zobaczył? 
Nigdy. Zaraz za kapustą był wielki las. 

• Rozumiem - powiedział Karampuk, przytakując głową z chwiejącymi się za 
każdym razem uszami. · Wielka szkoda, ze tak się panu ta hodowla rozleciała . 
Podobno obecnie hodowanie królików jest bardzo popierane. 
Nie mam czasu za;mować się hodowaniem królików - powiedziałem bez 
entuzjazmu w glosie. 

- Nie chodzi o zwyczajne króliki. 
A o Jakie? 

- O magiczne. Pan wie, jakie trudnosci przeżywają dzisiaj magicy w związku z 
chronicznym brakiem magicznych królików? Po prostu są w tragiczne; sytuacji. 
Niech pan się nad nimi zlituje, niech pan zalozy hodowlę magicznych królików. 
Zwariowale~ Nie mam do tego .tadnych kwalifikacji. 

Mnie pan Jednak wyhodował - powiedział Karampul<, robiąc do mnie 
perskie oko. 

Ty nie jesteś wyhodowany. 
• Ajakl? 

- Ty jeste~ wymyślony. I w ogóle to daj ml wreszcie święty spokój. Ładnie bym 
wyglądał. gdybym mia! w domu więcej takich magicznych wariatów jak ty. 
Dosyć tego, właź z powrotem do komórki, to jest chciałem powiedzieć, 
do ksiązki. 



Z Ireneusz m Mad J 

ś lat Ludwika Jerzego Kerna 
Czarujący w 

·eżyserem prze:~~~a Paulina Tchurzewsko 

Skąd pomysł na Karampuka 7 

kt klu wtdz powiedz I: Czy pojawiło stę tak założenie zeby po spe a Cały Kern1 

Karampuk" był wystaw. ny dotąd tylko raz. Z czego to wynika? 

' 
W "Karampuku" dialog jest bardzo Istotny, właktwle wszystko rozgrywa 
się na poz1om1e dialogu, natom a t spektakl Jest przeznaczony dla dZJec1 
od 4 I Jak to pogodzić? 

Kern rozm wl 
ap n7 al z Karampuk1 m . 
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