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MINDAUGAS KVIETKAUSKAS

Fuga Portowa

w przekładzie Beaty Kalęby

Przy drzwiach były trzy dzwonki. Stare drewniane drzwi i trzy przedpo-
topowe dzwonki. Wspiąłem się na najwyższe piętro po żelaznych schodach 
z poręczami zdobionymi ornamentem przypominającym klucz wiolinowy. 
Przez jakiś czas stałem na ciemnej klatce schodowej, wahając się. Czy to jest 
to mieszkanie? Już miałem sobie pójść, gdy nagle zauważyłem, że wewnątrz 
mieszkania, niby w ciemnej ładowni, zapaliło się światło. „Zadzwonię – może 
się okazać, że to nieporozumienie. Nie zadzwonię – zostanę z niczym”. Decy-
zja należała do mnie. Czułem zarazem, że podobną decyzję podejmuje ktoś 
jeszcze – po tamtej stronie, za zamkniętymi drzwiami.

Swoją decyzję musiałem potwierdzić trzykrotnie. Dwa dzwonki milczały, 
odezwał się dopiero trzeci.

*
Gdy wchodzi się po żelaznych schodach, doskonale słychać rytm kroków. 

Takie schody są niczym pięciolinia. Jeśli mieszka się na wysokim piętrze, wy-
ćwiczony słuch od razu – jeszcze przed otwarciem drzwi – rozpozna, kto nad-
chodzi. Jeśli po schodach wchodzą dwie osoby, można usłyszeć, czy ich kroki 
współbrzmią ze sobą, czy tworzą zgodny rytm, czy rezonują choćby przez 
chwilę. Współbrzmienie kroków dwóch osób bywa bardzo różne. Monoton-
ne powtarzanie taktu. Wariacje wspólnego rytmu. Kontrapunkt przeciwnych 
fraz. Albo pogoń jednego rytmu za drugim – czyli fuga.

Zimą 1907/1908 roku Mikalojus Konstantinas Čiurlionis pobierał w Wilnie 
prywatne lekcje języka litewskiego. Prawdopodobnie chodził na nie po że-
laznych schodach, tych samych, które do dziś zdobią ornamenty przypomi-
nające klucz wiolinowy. Nauczycielką była jego ukochana – Sofija Kymanta-
itė, przyszła żona. W swoich wspomnieniach odnotowała: „Lekcje. W moim 
małym pokoiku przy ulicy Portowej nr 4, z oknem na poddasze, którego 
przeszklony dach wpuszczał do środka blade światło, i tylko wieczorem to 
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gniazdko bywało przytulne. Zimowy wieczór, lampa naftowa – na stole gra-
matyka Kriaušaitisa, pieśni Juški, Rhesa, Žiupsnelis. Lekcje, powiedziałabym, 
prowadzone bez planu. Nie lekcje, tylko jakaś improwizacja”.

Właśnie w tym czasie, na początku 1908 roku, Čiurlionis w swojej twór-
czości muzycznej zaczął eksperymentować ze strukturą muzyczną i kontra-
punktem. Z jednej strony, ten zwrot wydaje się niejako powrotem do tradycji 
muzyki barokowej – co nie musi dziwić po tym, jak kompozytor zamieszkał 
w Wilnie, mieście baroku. Z drugiej strony, te eksperymenty pozwoliły określić 
Čiurlionisa jako poprzednika wielkiego modernisty Arnolda Schönberga. Moż-
na w nich dostrzec zalążki techniki seryjnej. Gatunkiem, który Čiurlionis do-
skonalił tej zimy i wiosny, była przede wszystkim fuga. W tym czasie powstały 
trzy fortepianowe fughetty, będące zapowiedzią jego wielkiej Fugi b-moll, oraz 
został namalowany pierwszy obraz o takiej nazwie. Jest to tzw. Fuga świerków, 
przedstawiająca odbicia brzegu w wodzie. Albo wody – na brzegu.

*
Dotychczas uważano, że dom znajdujący się pod adresem Portowa 4, 

gdzie mieszkała Sofija i bywał Mikalojus Konstantinas, nie zachował się. Pusta 
przestrzeń zagospodarowana jako skwer Petrasa Cvirki zdawała się sugero-
wać, że tamta przeszłość mogła jedynie ulec zniszczeniu, że podczas wojny 
i w okresie sowieckim musiała zniknąć jak jakieś widmo przeszłości. A jednak 
wiele lat później, wiosną 2015 roku podczas wieczoru poświęconego Čiurlio-
nisowi w jego domu-muzeum przy ulicy Savičiaus (Sawicz) padło pytanie, 
czy cokolwiek tak naprawdę wiadomo o losach tego budynku i mieszkania. 
Zadała je historyczka kultury Nida Gaidauskienė i wtedy niespodziewanie za-
brała głos wnuczka Čiurlionisów, muzealnik Dalia Palukaitienė: „Pamiętam, że 
babcia pokazywała mi ten dom. Jest to pierwszy dom przy ulicy Pamėnkal-
nio (dawnej Portowej) za skwerem Cvirki. Pokazała mi murowaną ścianę i dwa 
okna na samej górze, w trójkącie dachu. Powiedziała – chcę, żebyś wiedziała, 
że tu mieszkałam, będąc w Wilnie”. Vytautas Landsbergis próbował dopytać: 
„Czy ma pani to gdzieś zanotowane?”.

„Zanotowałam to w pamięci”.
Ta wiadomość od Sofiji, zachowana w pamięci wnuczki, jest jak notat-

ka zapisana atramentem sympatycznym. Jak zdołała ona przetrwać zmiany 
ustrojów, adresów i zmienne koleje życia swej spadkobierczyni, przez tyle lat 
dla nikogo niewidzialna? I dlaczego ujawniła swoją ukrytą treść właśnie teraz? 
Jaki płomień to umożliwił?
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*
Autentyczna mapa Wilna nie obejdzie się bez ulicy Portowej. I dzieje się 

tak właśnie dlatego, że na współczesnych mapach już jej nie ma, tak jak nie ma 
już portu na Wilii przy Łukiszkach, gdzie od szesnastego wieku załadowywano 
statki płynące Niemnem do Zalewu Kurońskiego i do morza, aż wreszcie – do 
samego Królewca. Port stracił swoje znaczenie po upadku Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, a kołyszące się tam na falach łodzie żaglowe – wiciny, strugi, szku-
ty – na dnie czasu ostatecznie pogrzebała nowo powstała kolej żelazna. Mimo 
to tożsamość Wilna jako starego miasta portowego nie zanikała jeszcze długo: 
przez miasto do morza nadal spławiano tratwy, parostatki przewoziły pasaże-
rów i wczasowiczów, a nazwa ulicy Uosto, Portowa, Portowaja aż do końca dru-
giej wojny światowej przypominała, że właśnie w tym kierunku z centrum mia-
sta wyruszało się ku drodze wodnej i morzu. Gdyby tę ulicę przedłużyć hen, na 
zachód, rzeczywiście znaleźlibyśmy się nad morzem, gdzieś w okolicach Połągi.

Zdaje się, że ten wileński układ współrzędnych świetnie uchwycił studiujący 
w Rydze Litwin, architekt Edward Rouba. W 1912 roku przy ulicy Portowej zapro-
jektował on zespół pięciu secesyjnych kamienic. Ich fasady ozdobił motywami 
kojarzącymi się z żywiołem wody – falami, konchami, muszelkami, liliami mor-
skimi, mitycznymi żurawiami o długich szyjach. Na jednym z frontonów została 
przedstawiona spiralna muszla, z której zwojów wypełza wijący się wąż wodny. 
Płaskorzeźba nad wejściem domu, który przed wojną miał adres „Portowa 10”, 
przedstawia greckich Dioskurów – jadące konno Bliźnięta, które dzielą się ze 
sobą nieśmiertelnością; byli oni patronami podróżnych i żeglarzy, argonauta-
mi, a ich figury umieszczano na dziobach statków. Można powiedzieć, że domy 
Rouby prowadzą przechodnia tak, jakby przybywał on do miasta lub opuszczał 
je drogą wodną.

*
Dom z Dioskurami zbudował dla siebie słynny wówczas lekarz wileński, gi-

nekolog Antoni Waszkiewicz. Dwa lata wcześniej urodziła mu się córka Jadwiga. 
Wychowała się – wyemancypowana, samodzielna dziewczyna, sprzeciwiająca 
się ojcu wyznającemu konserwatywno-nacjonalistyczne poglądy  – właśnie 
w tym domu oraz w willi dziadków, znajdującej się na Wielkiej Pohulance. 
Jak sama o sobie pisała w liście: „żądna poznania wszystkiego, nieznosząca 
żadnych ograniczeń”. W 1929 roku Jadwiga podjęła studia prawnicze na Uni-
wersytecie Wileńskim. W akcie immatrykulacyjnym obok pięciuset jej kolegów 
z roku zapisano także nazwisko Czesława Miłosza. W 1931 roku zawiązała się 
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między nimi miłosna więź, którą sam Miłosz określił jako fascynację od pierw-
szego wejrzenia – stało się to, gdy w deszczowy wieczór bryczką odwoził Ja-
dwigę do domu. Dom dzieciństwa młodego poety również znajdował się przy 
tym samym wzgórzu, przy pobliskiej ulicy Podgórnej (Pakalnės). W tym czasie 
mieszkał on już w bursie studenckiej przy ulicy Boufałłowej (Tauro), na szczy-
cie wzgórza. A teraz stał się oczekiwanym gościem u podnóża góry, w domu 
z Dioskurami przy ulicy Portowej. Tych dwoje dzieliło jedynie zbocze Bouffa-
łowej Góry. Na pewno nieraz wspinali się na nie i schodzili z niego we dwoje. 
W 1982 roku w liście pisanym do Miłosza Jadwiga wspomina: „W Wilnie zawsze 
przed świętami zaczynał padać śnieg, było przytulnie, jeździły saneczki, dzwo-
niły dzwonki, a Ty stałeś pod tym piecem do sufitu. Teresa przynosiła samowar, 
a Mama nalewała herbatę, człowiek nigdy chyba nie wie, kiedy jest szczęśliwy?”.

Po wielu latach od ich rozstania, w 1981 roku Miłosz napisał do Jadwigi 
z Ameryki i potem przez kilka lat, aż do jej śmierci, wymieniali listy, w których 
obydwoje chcieli się sobie zwierzyć i wybaczyć sobie nawzajem. Nieco wcze-
śniej, w 1978 roku, w liście pisanym w ciężkich chwilach, adresowanym do swojej 
tłumaczki Lillian Vallee, Miłosz wyznał: „A z tym wszystkim jest mój wielki płacz, 
ciągły, zupełnie jakby sprawdzały się wszystkie romantyczne wzory, płacz po 
Jadwisi, wielkiej miłości mojego życia, dziesiątki lat upłynęły, a ja ciągle płaczę 
nad nią i nad sobą, nie wiedząc, czy gdzieś może jeszcze żyje. To brzmi śmiesz-
nie i sentymentalnie. Wielka wina moja wobec niej na mnie ciąży”.

*
Dobrze znany jest fragment wspomnień Sofiji o pewnym wieczorze w lu-

tym 1908 roku, który miał się okazać przełomowym: wówczas po raz pierwszy 
odwiedziła ona Mikalojusa Konstantinasa w jego pokoju przy ulicy Sawicz, 
słuchała jego improwizacji na pianinie i właśnie wtedy oboje zrozumieli, że są 
sobie przeznaczeni. Opowieść o tym spotkaniu kończy się słowami: „Ciche po-
żegnanie przy mojej bramie na ulicy Portowej”. Niedługo potem, w lutym lub 
w marcu, powstał jej wspaniały wiersz prozą o przebudzeniu pośród wielkich 
wód: „Obudziłam się nagle i niezmiernie się zdziwiłam – taka wielka woda – 
spokojna – kryształowo czysta – przejrzysta – jednak nie widać dna...”. W 1908 
roku w twórczości Čiurlionisa również szczególnie ważne były motywy morza 
i wody. Wiąże się je z najszczęśliwszym okresem jego życia, ze spełnieniem mi-
łości do Sofiji w lipcu tegoż roku, z czasem spędzonym przez nich oboje w Po-
łądze. Od cichego wyznania i pożegnania przy ulicy Portowej – do spotkania 
na molo, również opisanego we wspomnieniach Sofiji: „Tak wyraźna ta chwila! 
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Jasne popołudnie, falujące morze, molo niemal puste; z jego końca idą dwie 
męskie postacie – jedna nieznajoma... Widzę, że Konstantinas żegna się z nie-
znajomym, już jest przy mnie, bierze moją rękę, całuje, bierze mnie pod rękę 
i idziemy na koniec molo. Brak słów. [...] Tak też minęło to lato jak jedna chwila. 
Narzeczeni”.

*
Jeszcze przed przyjazdem do Wilna w 1907 roku Čiurlionis stworzył swoje 

marynistyczne arcydzieło – poemat symfoniczny Morze lub Marės, jak został za-
tytułowany po litewsku w rękopisie partytury. Po jego ukończeniu rozpoczął się 
nowy, szczególny okres w twórczości artysty: malowanie tak zwanych obrazów 
muzycznych, sonat, preludiów i – już po przybyciu do Wilna – fug. Związki mię-
dzy muzyką i sztuką w twórczości Čiurlionisa przybierały coraz intensywniejszą 
i oryginalniejszą postać, wykraczając poza charakterystyczne dla symbolistów 
poszukiwania subiektywnej synestezji, sięgając abstrakcji i odwołując się do za-
sad symetrii. Čiurlionis niejako zagłębia się w wielojęzyczność sztuki i kosmosu, 
w bezgraniczność odpowiedników, relatywizujących fizyczne różnice i granice 
form. Zdaniem młodego polskiego muzykologa, Pawła Siechowicza, który nie-
dawno napisał książkę Wyobraźnia muzyczna Mikalojusa Konstantinasa Čiurlio-
nisa, właśnie licząc od tego okresu, można dość dokładnie zidentyfikować pary 
jego dzieł malarskich i muzycznych, które poniekąd generują się nawzajem i na-
wet grafika partytur znajduje odbicie w liniach odpowiadających im obrazów. 
Ze słynnym tryptykiem Sonata morza, namalowanym latem 1908 roku w Połą-
dze, koresponduje powstały w tym samym roku cykl fortepianowych pejzaży 
Morze (Marios). Obraz Sonata Wężowa, również ukończony w Połądze, jest szcze-
gólnie bliski ostatniemu z napisanych przez Čiurlionisa utworów muzycznych – 
jego wielkiej Fudze b-moll. Vytautas Landsbergis, który uwydatnił ten związek, 
twierdzi, że do Fugi b-moll najlepiej pasowałby tytuł Fuga Wężowa.

Wynikiem poszukiwań tej absolutnej symetrii muzyki i sztuki miała być 
litewska opera Jūratė (Jurata), stworzona przez parę oblubieńców. Dwugłoso-
wa fuga biegnąca ku doskonałości. Zdaje się, że pomysł jej napisania powstał 
w Wilnie. Temat dzieła rozbrzmiewa w listach do Sofiji, pisanych jeszcze przed 
spotkaniem nad morzem, gdzie faktycznie zaczęli planować operę: „niedługo 
się zobaczymy i zobaczymy się nad naszym morzem, które do dziś wyrzuca 
jeszcze odłamki Twojego pałacu. [...] A Jurata? Myślisz?”. Marynistyczne obrazy 
Čiurlionisa i szkice scenograficzne opery, w których podwodnego pałacu Jura-
ty strzeże ogromny wąż lub mityczny Žilvinas, cykl fortepianowy Morze i Fuga 
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b-moll, utwór Sofiji Kymantaitė z gatunku prozy poetyckiej Morze i pieśń chóral-
na Oddech morza są jedynie fragmentami tego dużego wspólnego dzieła, do 
którego, jak wierzyli, wędrują razem. Swoista paralela mitu i losu: z oglądanego 
w wizjach pałacu w rzeczywistości pozostały jedynie odłamki.

Fugę b-moll Čiurlionis ukończył w listopadzie 1909 roku w Sankt Petersbur-
gu. Jak twierdzi Landsbergis, pisząc ją, Čiurlionis w zasadzie już komponował 
uwerturę do opery Jurata, która miała być „ciemna, niemal ponura, dziwna i fan-
tastyczna, jak głębia morza”. Jednak tworzył ją sam, żyjąc w stolicy imperium 
w biedzie, na granicy wycieńczenia. Sofija, po napisaniu najsłynniejszej swojej 
książki krytycznej Lietuvoje (Na Litwie), tej samej jesieni pozostała w Płungia-
nach, spodziewając się dziecka. Gdy przyjechała do Petersburga podczas Wi-
gilii, zastała męża załamanego, wyrzuconego przez zawziętą gonitwę za sztu-
ką poza granice rzeczywistości. W ich wspólnej fudze jeden głos nieubłaganie 
wyrywał się hen w przestworza. Drugi chwilowo miał zostać w zaciszu portu. 
Jeden z nich – ten, który wypłynął ku nieśmiertelności sam – uległ zniszczeniu.

*
Listy Jadwigi, przechowywane w archiwum Miłosza na Uniwersytecie Yale, 

na życzenie poety do roku 2010 były niedostępne dla czytelników. Gdy pojecha-
łem do Yale w czerwcu 2010 roku, by zbierać materiały do monografii o Miłoszu, 
i wśród innych rękopisów zamówiłem teczkę z jej listami, bibliotekarka na mo-
ment zawahała się, ale po chwili powiedziała: „Cóż, będzie Pan ich pierwszym 
czytelnikiem”. Trudno było sięgnąć do tych bolesnych i bezbronnych tekstów, 
ukazujących dramat rozstania w 1934 roku, gdy Miłosz zostawił Jadwigę i wy-
jechał na studia do Paryża, obawiając się przywiązania, bojąc się założyć rodzi-
nę w Wilnie, w pogoni za dajmonionem swojego talentu poetyckiego. Nie raz 
wspominał, że ten krok uważa za największe przewinienie w życiu. Nie pozwalał 
rozdrapywać tej rany. Gdy Aleksander Fiut w zbiorze rozmów Czesława Miło-
sza autoportret przekorny zanadto zbliżył się do tego tematu, pytając, jaka była 
jego serdeczna mapa Wilna, Miłosz zripostował: „Ja wyznań tych tutaj robić nie 
będę”. Pewnego razu Fiut opowiedział mi: gdy w 1995 roku spacerował z Miło-
szem po Wilnie, w pewnej chwili poeta dał mu do zrozumienia, że nie chce, by 
dalej mu towarzyszono. I skręcił w ulicę Portową.

W swojej twórczości Miłosz niejednokrotnie wyznawał winy, wykorzystując 
obrazowanie mitologiczne. Pozwala ono wiele zrozumieć, nawet bez ujawnia-
nia istoty listów Jadwigi. Takie są choćby strofy wiersza Rue Descartes: „A z cięż-
kich moich grzechów jeden najlepiej pamiętam: / Jak przechodząc raz leśną 
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ścieżką nad potokiem / Zrzuciłem duży kamień na wodnego węża zwiniętego 
w trawie”. Przechodzień łamie tabu, dopuszczając się zbrodni wobec tkwiącej 
w wodzie kruchej zasady życia, najbardziej pierwotnego ruchu. Po jego naru-
szeniu podróż osobista, fuga mistrzostwa poetyckiego staje się zaklętym po-
wrotem, pogonią za utraconą rzeczywistością. Ulica Portowa jest drogą wśród 
cieni samotnego pokutnika, choć przecież zyskał on nieśmiertelność. Właśnie 
taką drogą podąża się w wierszu Miłosza W mieście Salem:

Wymyka się co dotykalne
Kunsztowi słów i rozumieniu.
Wcześnie ten wyrok zapadł na mnie,
Żebym powracał w państwie cieniów
Na róg Portowej i Zawalnej.

*
Od niemal siedemdziesięciu lat w wykazach wileńskich adresów nie ma 

ani ulicy Portowej 4, ani Portowej 10. Po wojnie zmieniono nazwę ulicy na Pe-
trasa Cvirki, a już za niepodległości – na Pamėnkalnio. Po okresie sowieckim 
stara nazwa nie wróciła – widocznie dla miejskich szafarzy nowego porządku 
wydała się nielogiczna, prowadząca donikąd. Ponadto na decyzję wpłynęła 
chęć, by w jakiś sposób utrwalić odkrytą w archiwach litewską nazwę pobliskie-
go wzgórza – Velniakalnis lub Pamėnkalnis. Nazwa Góra Diabła (Velnio kalnas) 
w centrum dzisiejszej stolicy byłaby jednak mocno kłopotliwa, wybrano więc 
subtelniej brzmiący wariant i tak ulica biegnąca pod wzgórzem stała się ulicą 
widm. Na początku stulecia niejako zapraszała ona w podróż po szerokich wo-
dach, natomiast u jego schyłku – jakby odwodziła od tego zamiaru, przypomi-
nając o zwodniczych iluzjach, cieniach przeszłości, o nierzeczywistości istnienia. 
Rzeczywiście, po licznych historycznych perypetiach Wilno pełne jest takich 
ulic, których nazwy można określić jako widmowe, symulujące rzeczywistość, 
wskazujące na dawno utracone współrzędne, jak w jednym z wierszy celnie za-
uważył Jurgis Kunčinas: „Ulica Młynowa bez młynów, / Ulica Tatarska bez Tata-
rów...”. Wiele takich wersów można by tworzyć przy okazji wyliczania wileńskich 
ulic – fantomów: ulica Żydowska bez Żydów, ulica Szpitalna bez szpitala, ulica 
Tramwajowa bez tramwajów, ulica Zawalna bez wału i ulica Portowa bez portu... 
Więc może i dobrze, że nie jest już Portową?

Wszak trudno uwierzyć w obietnice dalekich horyzontów, niezwykłych 
zdarzeń oczekujących na podróżnych, w fale uczuć, wizje doskonałości po 
przebyciu tylu ideowych chorób, po uzmysłowieniu sobie tylu historycznych 
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tragedii, po tylu niepowodzeniach rozbitków życiowych, spiętrzonych od cza-
sów dziewiętnastowiecznych romantyków. Rozpoznając ból wywołany brzmie-
niem takiej fugi, jesteśmy o wiele wrażliwsi i ostrożniejsi – gdy zbliżamy się 
do niebezpiecznej granicy, od razu zapalają się nam lampki ostrzegawcze, jak 
ujmował to Peter Sloterdijk. Nie można jednak zanegować wartości tej lekcji: 
w ten sposób rzeczywiście uczymy się unikać podwodnych raf, trzymać się ra-
cjonalnego umiaru i uważnej dbałości o innego bardziej niż dawni wizjonerzy. 
Ale zarazem przytłaczają nas wątpliwości, czy w ogóle bylibyśmy jeszcze w sta-
nie odepchnąć się od wału nabrzeża, raz jeszcze wybrać się w podróż, prze-
żyć przynajmniej jedną chorobę morską i nabyć odporności, zamiast bronić się 
aprioryczną podejrzliwością? Nasza twórczość w antyseptycznym środowisku 
staje się obojętna na pasję i błądzenie, za niczym nie goni. Jednak – czy i w jaki 
sposób możemy jeszcze gonić za urwaną fugą, próbować odpowiedzieć na jej 
temat swoim głosem i zdobytą przez siebie wiedzą? Tak, by podczas tej pogoni 
nie ulegało zniszczeniu to, co jest naprawdę kruche? Czyżby nie warto było już 
próbować? Ten port nie może istnieć bez wału na nabrzeżu. Ale czy ów wał na-
brzeżny może istnieć bez portu?

*
Gdy cichnie trzeci dzwonek, drzwi otwiera młoda zdziwiona kobieta. Tłu-

maczę więc, że interesuję się historią tego domu i pytam, czy okna jej miesz-
kania wychodzą na skwer Petrasa Cvirki? Ona przez chwilę dziwnie milczy, aż 
wreszcie odzywa się: mieszka tu kilka osób, okna mojej sąsiadki wychodzą, 
mogę zapytać, może pana wpuści.

Czekam w ciemnościach na żelaznych schodach. Wreszcie stare drzwi po-
nownie się otwierają (zdążyłem zauważyć, że od wewnątrz są pomalowane na 
niezwykły kolor – na niebiesko). Widzę siwą, dystyngowaną i niezwykle piękną 
kobietę. Ponownie wyjaśniam, podaję też swoje nazwisko. I nagle ta kobieta za-
czyna się śmiać: „Mindaugas Kvietkauskas? Proszę, niech pan wejdzie!”. Idę dłu-
gim korytarzem o zapachu starego mieszczańskiego domu, który widział życie 
i śmierć wielu swoich mieszkańców. Ukazuje się jej pokój: wszystkie ściany aż 
do samego sufitu są obwieszone zdjęciami pisarzy i aktorów, dostrzegam Mar-
cinkevičiusa, Degutytė, Daunysa, Noreikę, Bagdonasa... Okna – tak, dwa okna 
wychodzące prosto na skwer Cvirki, na róg ulicy Zawalnej (Pylimo) i Portowej 
(Uosto). Proponuję, żebyśmy się zapoznali. A ona dalej się śmieje: „Jestem foto-
grafka, Ona Pajedaitė”.



154

Zasiadamy na sofce pod zdjęciami. Mówię, że przed kilkoma dniami do-
wiedziałem się, że w tym mieszkaniu miała mieszkać Sofija, że tu miał bywać 
Čiurlionis, i czy ona coś o tym wie? A ona na to: „Tak, wiem. Prawdopodobnie 
to jest właśnie to mieszkanie, które Kymantaitė opisała w swoich wspomnie-
niach. Wprowadziłam się tu prawie siedemdziesiąt lat temu, po wojnie, i od tego 
czasu cały czas tu mieszkam. Wtedy właścicielką tego dużego mieszkania była 
stara arystokratka, hrabianka Marija Keldušytė. Znała bodaj siedem języków, 
między innymi hiszpański, niemiecki i hebrajski. Wynajmowała studentom po-
koje. Wprowadziłyśmy się tu pod dostaniu się na lituanistykę razem z koleżanką 
z roku, Reginą Mikšytė. Wtedy ulica nosiła jeszcze nazwę Portowej, adres domu 
rzeczywiście był – Portowa 4. Wynajmowałyśmy dwa małe pokoiki na podda-
szu – chyba właśnie tam był pokój Sofiji. Chodźmy, pokażę panu te dwa studenc-
kie pokoiki, teraz należą do sąsiadów, ale poproszę, żebyśmy mogli je zobaczyć”.

I jestem tam – pod nogami skrzypi stara podłoga, przez niezwykłe we-
wnętrzne okna wychodzące na przeszklone poddasze wpada blade światło, 
tak jak to opisała we wspomnieniach Sofija. Jakby się było w małej kajucie 
w ładowni poddasza, podczas falowania czasu przy wiekowym porcie.

Jeszcze długo rozmawiam z Oną Pajedaitė, pokazuje mi swoje ogromne 
archiwum zdjęć pisarzy i artystów – ukazuje się mnóstwo postaci zapisanych 
w historii, twarzy znanych mi z widzenia, i bliskich, i zaginionych w czasie. Pro-
file wędrowców ku doskonałości. Z własnymi znakami czasu, pasjami i mo-
mentami załamania. Niezwykłe jest to, że przez wszystkie te lata były one 
zbierane i przechowywane tu, w tym mieszkaniu, i żadna ślepa siła nie znisz-
czyła historii tego portu. Wielogłosowa fuga, odżywająca raz za razem, w pier-
wotnych głębinach, nawet jeśli ostatecznie ulega zniszczeniu.

*
Odjeżdżającym i powracającym do miasta ulicą Portową dotychczas towa-

rzyszą Dioskurowie. Para Bliźniąt, przypominających, że kiedy się podróżuje we 
dwoje, ważne jest, by się dzielić. Nieśmiertelnością.




