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Dla Aishy Rahman i Deepaka Sathego



…czas
by przypomnieć

każdy cień, wszystko, co ziemia straciła,

czas, by pomyśleć o wszystkim, co ziemia
straciła i co ja straciłem, o wszystkim,

co miałem stracić,
o wszystkim, co traciłem.

Agha Shahid Ali, A Nostalgist’s Map of America

Minione wojny spopielały domy, lecz w tej
Nawet spopielona samotność nie zdziwi.
Minione wojny spopielały ciała, lecz w tej
Nie zdziwią nawet spopielone cienie.

Sahir Ludhianvi, Parchaiyaan



Prolog

W celi zdejmują mu kajdany i każą się rozebrać. Szybko ściąga

szarą zimową kurtkę, a potem, gdy oni przypatrują się z ramionami

skrzyżowanymi na piersiach, jego ruchy zwalniają, zalęknione

palce niezgrabnie rozpinają pasek spodni i guziki koszuli.

Czekają, aż będzie zupełnie nagi, a potem zabierają jego ubranie

i wychodzą. Przypuszcza, że gdy znów będzie mógł się ubrać,

dostanie pomarańczowy dres.

Na widok chłodnego połysku stalowej ławki przechodzi go

dreszcz. Dopóki to możliwe, będzie stał.

Zastanawia się, jak do tego doszło.



Świat, 
który jeszcze nie wie

Nagasaki, 9 sierpnia 1945



Ci, którzy przeżyli, będą później pamiętali ten dzień jako szary,

ale rankiem dziewiątego sierpnia berlińczyk Konrad Weiss i nau-

czycielka Hiroko Tanaka, wychodząc z domu, zobaczyli na do-

skonale błękitnym niebie rozkwitające białe smugi dymu z ko-

minów fabryk amunicji.

Ze swojego domu w Minamiyamate Konrad nie widzi samych

kominów, ale już od miesięcy jego myśli często wędrują do fabryki,

w której Hiroko Tanaka spędza całe dnie, mierząc mikrometrem

grubość stali, podczas gdy przez głowę przemykają jej obrazy sali

lekcyjnej, tak jak do głów ptaków z połamanymi skrzydłami mog-

łyby się zakradać wspomnienia lotu. Ale tego ranka Konrad, roz-

suwając drzwi tworzące przednią i tylną ścianę drewnianego

domku dozorcy i spoglądając na dym, nie próbuje sobie wyobrazić

sceny, która rozgrywa się powoli na parterze fabryki. Hiroko ma

wolny dzień. Jej przełożony nazwał to świętem, choć wszyscy

w fabryce wiedzą, że nie ma już żadnej stali do mierzenia. A jednak

wielu ludzi w Nagasaki wciąż uważa, że Japonia wygra wojnę.

Konrad wyobraża sobie, że wieczorami ktoś wysyła poborowych,

żeby łapali chmury w sieci i wypuszczali je rankiem przez kominy

fabryczne, by stworzyć iluzję, że fabryka nadal działa.

Wychodzi na werandę za domem. Trawa na terenie posiadłości

zasłana jest zielonymi i brązowymi liśćmi, jakby było to pole

bitwy, na którym poukładali się żołnierze walczących ze sobą ar-

mii, nie dbając w śmierci już o nic prócz wzajemnej bliskości.
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Spogląda na zbocze w stronę Azaliowego Dworu; od kilku ty-

godni, odkąd rodzina Kagawów wyprowadziła się i zabrała ze

sobą całą służbę, wszystko zaczęło wyglądać na zaniedbane. Jedna

z okiennic jest nieco uchylona i gdy wiatr się nasila, zaczyna

stukać o parapet. Konrad wie, że powinien ją domknąć, ale dźwięk

dochodzący od strony domu poprawia mu nastrój.

Azaliowy Dwór. W trzydziestym ósmym, gdy po raz pierwszy

wszedł przez przesuwane drzwi do wielkiego salonu z marmurową

posadzką i weneckim kominkiem, jego uwagę przykuła nie szalona

mieszanina japońskiej i europejskiej architektury, lecz wiszące na

ścianie fotografie, zrobione podczas jakiegoś przyjęcia, na którym

Europejczycy i Japończycy mieszali się ze sobą bez żadnych kom-

plikacji. Uwierzył w obietnicę zawartą w fotografiach i poczuł

niezwykłą wdzięczność dla swego angielskiego szwagra Jamesa

Burtona, który powiedział mu kilka tygodni wcześniej, że nie

jest już mile widziany w domu Burtonów w Delhi, a wyraził to

następującymi słowami: „Jest pewna posiadłość w Nagasaki. Na-

leżała do mojego wuja George’a, ekscentrycznego starego kawa-

lera, który zmarł tam przed kilkoma miesiącami. Jakiś Japoniec

ciągle przysyła mi telegramy i pyta, co ma z tym zrobić. Może

byś tam zamieszkał na jakiś czas? Tak długo, jak zechcesz”. Kon-

rad wiedział o Nagasaki tylko tyle, że szczęśliwie nie leży w Eu-

ropie ani tam, gdzie mieszkali James i Ilse, i gdy wpłynął do

zatoki, wokół której amfiteatralnie wznosiło się miasto o purpu-

rowych dachach, miał wrażenie, że wkracza do zaczarowanego

świata. W siedem lat później znaczna część tego czaru wciąż tu

pozostała – szkliste piękno kwiatów malowanych przez mróz

w zimie, morze błękitnych azalii w lecie, pełna wdzięku elegancja

europejsko-japońskich budynków na wybrzeżu – ale wojna wy-

szczerbia każdy obraz. Albo też zupełnie blokuje widok. Wcześniej

podczas wojny tych, którzy chodzili po wzgórzach, ostrzegano,

by nie spoglądali w dół w stronę stoczni, gdzie budowano okręt
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wojenny „Mushashi” w takiej tajemnicy, że skonstruowano ciężkie

przegrody, by zasłonić widok przed oczami przechodniów.

Funkcjonalne, myśli Hiroko Tanaka, stojąc na ganku swojego

domu w Urakami i patrząc na terasowate zbocza. Nieruchomy

poranek ożywa graniem cykad. Gdyby miała podać przymiotnik,

który najlepiej określa, w jaki sposób wojna zmieniła Nagasaki, to

byłby właśnie ten, „nieruchomy”. Wszystko zostało wydestylowane

lub przekształcone do najbardziej funkcjonalnej postaci. Przed

kilkoma dniami, mijając zagony warzyw na wzgórzach, widziała,

jak sama ziemia marszczy w zdumieniu brwi: dlaczego tam, gdzie

kiedyś kwitły azalie, teraz rosną ziemniaki? Co spowodowało ten

stan odkochania się? Jak wyjaśnić ziemi, że jest bardziej funkcjo-

nalna jako grządka warzywna niż jako ogród kwiatowy, podobnie

jak fabryki są bardziej funkcjonalne niż szkoły, a chłopcy bardziej

przydatni jako żywe torpedy niż jako istoty ludzkie?

Obok przechodzi starszy mężczyzna o skórze tak kruchej, że

przywodzi Hiroko na myśl papierowy lampion z narysowaną syl-

wetką człowieka. Zastanawia się, jak ona sama wygląda w oczach

tego starca albo w czyichkolwiek innych. W oczach Konrada.

Chuda postać w bezbarwnym ubraniu, taka sama jak wszyscy,

myśli, przypominając sobie z uśmiechem, jak Konrad przyznał,

że gdy zobaczył ją po raz pierwszy – ubraną tak jak teraz, w białą

koszulę i szare robocze spodnie monpe – chciał ją malować. Nie

portret, dodał szybko, lecz uderzający kontrast jej postaci z bujną

zielenią zadbanego ogrodu Kagawów, przez który szła w jego

stronę przed dziesięcioma miesiącami, sprawił, że zapragnął wylać

na nią wiadra gęstej farby w żywych kolorach, ujrzeć wodospad

barw spadający z jej ramion (rzeki błękitu płynące po koszuli,

pomarańczowe kałuże u stóp, szmaragdowe i rubinowe strumyczki

krzyżujące się na ramionach).

– Szkoda, że tego nie zrobiłeś – powiedziała, biorąc go za

rękę. – O wiele wcześniej dostrzegłabym szaleństwo pod gładką
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powierzchnią. – Wysunął rękę z jej dłoni ze spojrzeniem, w któ-

rym przeprosiny mieszały się z naganą. W każdej chwili mogli

ich spotkać żandarmi.

Mężczyzna o kruchej skórze odwraca się i patrzy na Hiroko,

dotykając swojej twarzy, jakby próbował odnaleźć pod zmarszcz -

kami młodego chłopaka. Widział tę dziewczynę z sąsiedztwa,

córkę zdrajcy, kilka razy w ciągu ostatnich miesięcy i głód, w któ-

rym wszyscy trwają, sprawia, że za każdym razem wydaje mu się

piękniejsza: okrągła miękkość dziecinnej twarzy zniknęła, od-

krywając subtelne, skośnie ustawione kości policzkowe z piep-

rzykiem na jednej. Jakoś jednak udaje jej się nie sprawiać surowego

wrażenia, zwłaszcza gdy tak jak teraz jeden kącik jej ust unosi się

i pojawia się przy nim maleńka fałdka, zaledwie o milimetr od-

dalona od uśmiechu, jakby wyznaczała granicę, która staje się

widoczna dopiero wtedy, gdy ktoś próbuje się przez nią prze-

ślizgnąć. Starzec potrząsa głową, zdając sobie sprawę, że zacho-

wuje się głupio, patrząc na młodą kobietę, która w ogóle nie za-

uważa jego obecności, ale jednocześnie czuje wdzięczność za to,

że cokolwiek jeszcze na świecie jest w stanie skłonić go do robienia

głupstw.

Metaliczne granie cykad przechodzi w wycie syren, dźwięk

równie już znajomy jak głosy owadów. Nowa bomba!, myśli sta-

ruszek i zapominając o głupstwach, biegnie do najbliższego

schronu. Hiroko zaś wydaje ostry dźwięk zniecierpliwienia. Już

teraz jest gorąco. W zatłoczonych schronach przeciwlotniczych

Urakami będzie nieznośnie, szczególnie pod pikowanym, kilku-

warstwowym kapturem ochronnym, który traktuje sceptycznie,

ale musi nosić, jeśli chce uniknąć kazań prezesa Stowarzyszenia

Sąsiadów o tym, że daje kiepski przykład dzieciom. Alarm jest

fałszywy – prawie wszystkie są fałszywe. Inne miasta w Japonii

może i ucierpiały od nalotów, ale nie Nagasaki. Przed kilkoma

tygodniami Hiroko powtórzyła Konradowi zasłyszaną mądrość,
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że zostaną im oszczędzone poważne zniszczenia, Nagasaki jest

bowiem najbardziej chrześcijańskim ze wszystkich japońskich

miast, na co Konrad zauważył, że w Dreźnie było więcej chrze-

ścijan niż w Nagasaki. Od tamtej pory zaczęła traktować alarmy

przeciwlotnicze nieco poważniej. Ale doprawdy, w schronie będzie

bardzo gorąco. Dlaczego nie mogłaby po prostu zostać w domu?

Alarm prawie na pewno jest fałszywy.

Po co ryzykować, myśli Konrad. Wraca do domu po kaptur

ochronny i szybko rusza w stronę schronu, który Kagawowie

zbudowali na tyłach ogrodu. W pół drogi zatrzymuje się i spogląda

na mur oddzielający posiadłość od sąsiedniej, opuszczonej działki.

Od ostatniego deszczu nie zaglądał do swoich ptaków po drugiej

stronie muru. Rzuca kaptur na trawę, podciąga się na mur i prze-

skakuje na drugą stronę, schylając się nisko, by nie zauważyli go

przechodnie ani żandarmi.

Gdyby ktoś go zobaczył, pomyślałby, że to śmieszny widok –

turlający się przez mur, długi, chudy Europejczyk, cały złożony

z ramion, nóg i oczu osłoniętych kapturem, z włosami i krótko

przyciętą brodą w kolorze tak nieoczekiwanym w Nagasaki, że

widząc go po raz pierwszy, Hiroko Tanaka pomyślała, że włosy

Europejczyków z wiekiem rdzewieją, zamiast siwieć. Później od-

kryła, że miał zaledwie dwadzieścia dziewięć lat – o osiem więcej

niż ona.

Sucha trawa trzeszczy pod jego stopami – jakby stąpał po

grzbietach drobnych stworzeń – gdy Konrad zbliża się do wiel-

kiego drzewa kamforowego, do którego przywiązane są ptaki,

obracające się powoli w lekkim wietrze. To Hiroko nazwała jego

fioletowe notatniki ptakami, w dniu, kiedy się poznali; była wtedy

w jego domu jeden jedyny raz. Podniosła notatnik z biurka, otwo-

rzyła i puściła w powietrze jak kaczkę po wodzie. Obserwując jej

energiczne ruchy, Konrad uświadomił sobie jaskrawo, jak po-

zbawione życia są jego słowa: zdania rzucane na papier rok po
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roku po to tylko, by mógł udawać, że jego pobyt tutaj ma jakiś

cel, by mieć pretekst do ukrywania się w świecie, od którego czuł

się tak oddzielony, w którym nie istniało nic, co mogłoby go ze

sobą związać.

Ale odkąd Niemcy się poddały, jego status w Nagasaki się

zmienił; ze sprzymierzeńca stał się kimś nieokreślonym, wyma-

gającym bacznej obserwacji przez żandarmów, i pozbawione życia

słowa nabrały mocy, która mogła wysłać go do więzienia. To

mówi właściwie wszystko o paranoi cesarskiej Japonii: notatniki

wypełnione obserwacjami kosmopolitycznego świata, który przez

krótki czas istniał w zasięgu mili kwadratowej od miejsca, gdzie

Konrad teraz mieszka, są dowodem zdrady. Yoshi Watanabe po-

wiedział mu to jasno, gdy przegrana Niemiec zaczęła się wydawać

nieunikniona: „Piszesz o Nagasaki pełnym cudzoziemców. Piszesz

o nim z tęsknotą. Stąd już tylko jeden krok do tego, by radośnie

powitać amerykańską okupację”. I tak oto tej nocy, gdy Niemcy

się poddały, Konrad skonstruował kołowrót z mocnego drutu

i powiesił na nim wszystkie osiem oprawnych w purpurową skórę

notatników. Przeszedł przez mur na sąsiednią, opustoszałą działkę

i zawiesił karuzelę na drzewie. W blasku księżyca wiatr obracał

ptaki o purpurowych skrzydłach.

Jest pewien, że nikomu nie przyjdzie do głowy, by wejść do

opuszczonego ogrodu i szukać zdrady pośród liści. Ludzi, którzy

gotowi byliby przesiać każdą drobinę kurzu w jego domu w po-

szukiwaniu dowodów działalności antypaństwowej, zazwyczaj ła-

two jest zwieść zwykłym aktem wyobraźni.

Konrad pochyla się pod nisko zwisającą gałęzią, wyciąga rękę.

Oprawne w skórę zeszyty są suche i czyste, choć lekko spłowiałe.

Z wdzięcznością spogląda na ochronny parasol liści i dopiero

wtedy zauważa białą smugę na skórzanej okładce, komentarz

prawdziwego ptaka na temat tych purpurowych uzurpatorów. Na

jego twarzy wykwita jeden z tych uśmiechów, dzięki którym
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