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i patrzę na przepływającą wodę. 
ki i myślę o upływającym czasie. Moja 
ale byłem także i nad Pańską rzeką -

wielką Misslsslpi. Byłem w starym owym Orleanie, a po
mn wybrałem tę aż do miasteczka Helena, które - jak Pan pi
jał - „leży w jednym z najpiękniejszych zakątków nad rzeką". 
Mała zabytkowa dzielnica pomiędzy ulicami Holly, Collage 
i Perry, przypomina czasy „Przygód Tomka Sawyera" i „Przy
gód Hucka Finna" - Pańskich ukochanych bohaterów, moich 
ukochanych bohaterów. Ale Mississipi jest już inna niż wów
czas, kiedy Pan ją opisywał. Nie ma już na niej ani romantycz
nych tratw, ani młodziutkiego Samuela Longhorna Clemensa, 
sondującego głębokość nurtu „mark twain" - „drugi znak". 
Dwa sążnie głębokości! Można bezpiecznie płynąć! To było 
dawno ... 

Dziś już nie ma mielizn na Mississipi. Brzegi są równo wyło
żone betonowymi płytami, rzekę uregulowano, skanalizowano 
- ruc można: „dobrze ułożono. wychowano" - dzięki czemu 
mogą nią pływać oceaniczne giganty. Upływający czas zrobił 

swoje - na pewno zmienił pejzaże, ale czy zdołał zmienić ludz
kie dusze? 

Hucklebeny Film marzył o wielkiej przygodzie, marzył 
o niczym nieograniC7.onej wolności i prawdziwej przyjażni. 
Wierzył, że na świecie może istnieć sprawiedliwość, która wcale 
nie musi kolidować z nieposkromioną, czasami nieco ło 

kowską. fantazją. Czy współcześni rówieśnicy Hucka mają inne 
marzenia? Czy nie pragną wędrować w nieznane, zdobywać 
nowych przyjaciół. kochać się we wspaniałych dziewczynach? 
Ależ tak! Czy nie fascynują się niezbadanymi tajemnicami 
czarnej i białej magii, czy nie ulegają zgubnej mocy dziwacz
nych rytuałów i podejrzanych organizacji? Zbyt często! 

Młodość ma swoje cudowne, niezmienne prawa, niesie też 
dziwaczne zagrożenia. Na całym świecie takie same. By to 
podkreślić, skonfrontowałem Pańskich bohaterów - Mister 
Twain - z postacią Jakuba Gordona, autentycznego polskiego 
powstańca, zbiega i emigranta, wreszcie dziennikarza, podróż
nika i pisarza, obywatela Stanów Zjednoczonych Ameryki. To 
Pański rówieśnik. Być może spotkał się Pan z nim podczas 
„Podróży do Nowego Orleanu"? A może nie, ale już sama 
możliwość, choćby hipotetyczna, wydawała mi się fascynująca. 
Czytałem bowiem jego pamiętniki z równą pasjąjak Pańskie 
znakomite .Życie na Mississipi". 

Szanowny Panie! 

„Przygody Hucka Finna" to książka. którą znają wszyscy. 
a w każdym bądź razie, powinni znać. Dlatego tworząc teatral
ną wersję perypetii Huckelberry'ego, nie chciałem kopiować 
Pańskiej powieści. Chciałem raczej spojrzeć na Mississipi ze 
współczesnej perspektywy, z brzegu mojej Odry, po której i ja 
w młodości nieco żeglowałem, i zastanowić się „o czym dziś 
napisałby Mark Twain". Czy nie o tym, że, dla kolejnych poko
leń młodych ludzi, „navigare neccesse est"? 
Kto wie? 

Z wyrazami najwyższego szacunku 
„O, Captain, my Captain ... " 

Roman Kołakowski 
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Navigare ... muzyka Zbigniew Kamecki 
słowa Roman Kołakowski 
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Kto wie, 
Kto wie, 

mo -że kie - dyś świat bę -dzie spra - wied - li - wy? Kto wie, 
mo - że wró - ci czas zgo - dy i przy - jaż - ni? Kto wie, 
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mo - że właś - nie ty spe!- nisz sen o któ - rym śnię? Kto wie, mo-że czło -wiek 

mo - że ma - rzeń moc zmie - ni to, co wJu · dziach złe? Kto wie, rno ·że świat o -
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bę - dzie dob - ry i szczęś - li - wy? Kto wie? Kto wie? Na · vi 
ca li si la wy o braż- ni? Kto wie? Kto wie? Na-vi 
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ga re ne - ces - se est! Na - vi ga re ne ces - se est! Płyń na Wys - py Szczęś -
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pieś - ni po - ru sza - ją mnie? żeg-lo wa nie ko - niecz -ne jest! Żeg- ło-
~ we, Ar - chi pe - lag snów! żeg-ło - wa nie ko - niecz -ne jest! żeg - ło-
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wa nie ko - niecz-ne jest! Każ- dy prag ·nie w_swój rejs wy - ru - szyć choć raz. 
wa nie ko - niecz -ne jest! Mu - sisz zna -lezć swój port, by w_rejs ru - szyć znów' 

Roman Kołakowski 

CIOCIA POLLY 

- Kto wie, może wróci czas zgody i przyjaźni? ! 

Kto wie, może marzeń moc zmieni to, co w ludziach zie?! 

Kto wie, może świat ocali siła }\J'obra:±ni? ! 

WSZYSCY 

- Kto wie?! Kto wie?! 

Navigare necesse est! 

'Navigare necesse est! 

Płyń na Jł~yspy Szczęśliwe, 

Archipelag snów! 

Żeglowanie konieczne jest! • 

Żeglowanie konieczne jest! • 

Musisz znaleźć swój port, 1 

By w rejs l-ryruszyć znów! , 
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HUCK 

- Kto wie, może wstanie dzień piękny jak fregata ? 

Kto wie, może minie sztorm. fale uspokoją się? 

K wie, może popłyniemy dookoła .~wiata? 

Kto wie? Kto wie? 

WSZYSCY 

- Navigare necesse est! 

Navigare necesse est! 

Żeglowanie konieczne jest! 

Navigare necesse est! 

Żeglowanie konieczne jest! 

Życie może być piękne! 
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