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Tommy Orange

Tam tam

Prevod:
Ljubica Karim Rodošek

Za Kateri in Felixa

Tam tam

Prolog

V mračnih časih
bo tam tudi petje?
Ja, tudi petje bo.
O temnih časih.
- Bertold Brecht

Indijanska glava
Nekoč je bila indijanska glava, glava Indijanca, risba
glave dolgolasega Indijanca s perjanico, ki jo je leta
1939 upodobil neznani umetnik in jo je vse do poznih
sedemdesetih let prejšnjega stoletja predvajala ameriška
televizija na vseh kanalih, potem ko je bilo programa konec.
Imenuje se testni vzorec z indijansko glavo. Če si pustil
televizijo vključeno, si lahko slišal ton pri 440 Hertzih –
ton, ki so ga uporabljali za uglaševanje inštrumentov – in
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videl si Indijanca, obkroženega s krogi, ki so bili videti, kot
bi jih gledal skozi puškin merek. Sredi zaslona je bilo nekaj,
kar je bilo videti kot tarča s številkami, nekaj podobnega
koordinatam. Indijanska glava je bila tik nad tarčo, kot da
bi moral le pokimati v znak strinjanja, da bi nameril v tarčo.
To je bil le preizkus.
Leta 1621 so kolonisti povabili Massasoita, poglavarja
Wampanoagov na zabavo po pravkar sklenjenem dogovoru
glede zemlje. Massasoit je prišel z devetdesetimi svojimi
možmi. Zaradi tega obroka še vedno jemo novembra skupni
obrok. Praznujemo ga kot narod. Toda tisto ni bil zahvalni
obrok. Bil je obrok ob sklenitvi posla. Dve leti pozneje
je bil še en podoben obrok, ki naj bi simboliziral večno
prijateljstvo. Tisto noč je zaradi neznane zastrupitve umrlo
dvesto Indijancev.
Ko je Massasoitov sin Metakomet postal poglavar, ni bilo
nobenih skupnih obedov indijanskih romarjev. Metakomet,
znan tudi kot kralj Filip, je bil prisiljen podpisati mirovni
sporazum, po katerem je predal vse indijanske puške. Tri
od njegovih mož so obesili. Njegov brat Wamsutta je bil,
recimo, zelo verjetno zastrupljen, potem ko so ga poklicali
na plymouthsko sodišče in ga zaprli. Vse to je vodilo v prvo
uradno indijansko vojno. Prvo vojno z Indijanci. Vojno kralja
Filipa. Tri leta pozneje je bilo vojne konec in Metakomet je
bil na begu. Ujela sta ga Benjamin Church, poveljnik prvih
ameriških rangerjev, in Indijanec po imenu John Alderman.
Metakomet je bil obglavljen in razkosan. Razčetverjen. Štiri
dele njegovega telesa so privezali ob bližnja drevesa, da so jih
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lahko kljuvali ptiči. Aldermanu so izročili Metakometovo roko,
ki jo je hranil v kozarcu ruma in jo dolga leta nosil naokoli – in
ljudem zaračunaval, če so jo hoteli videti. Metakometova glava
je bila prodana plymouthski koloniji za trideset šilingov – kar je
bila takrat cena za indijansko glavo. Glavo so napičili na kopje
in jo nosili po ulicah Plymoutha, potem pa je bila naslednjih
petindvajset let razstavljena v plymouthski utrdbi.
Leta 1637 se je okoli sedemsto Pekotov zbralo na svojem
letnem Plesu zelene koruze. Kolonisti so obkolili njihovo vas, jo
zažgali in postrelili Pekote, ki so skušali zbežati. Naslednji dan
je imela kolonija Massachusetts Bay slavje in guverner je dan
razglasil kot zahvalni dan. Takšna praznovanja so se dogajala
vsepovsod, kjer koli so izvršili tako imenovane 'uspešne
masakre'. Govorilo se je, da so ljudje ob enem od takšnih
praznovanj na Manhattnu brcali glave Pekotov po ulicah kot
nogometne žoge.
Prvi roman domorodca in prvi roman, napisan v Kaliforniji,
je leta 1845 napisal Čeroki po imenu John Rollin Ridge.
Življenje in dogodivščine Joaquína Muriete je temeljil na
življenju domnevno resnično živečega mehiškega razbojnika
iz Kalifornije z enakim imenom, ki je leta 1953 ubil skupino
teksaških rangerjev. Da bi dokazali, da so ubili Murieto,
in da bi pobrali nagrado v višini 5000 dolarjev, razpisanih
na njegovo glavo – so mu to odsekali. Glavo so hranili v
kozarcu, napolnjenem z viskijem. Prav tako so odsekali roko
njegovemu razbojniškemu tovarišu Triprstemu Jacku. Rangerji
so z Murietino glavo in Jackovo roko potovali po Kaliforniji in
zaračunavali po dolar za ogled.
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Indijanske glave v kozarcih, indijanske glave na kopjih so
bile kot zastave, ki so jih razkazovali vse naokoli. Ravno tako
kot so indijansko glavo v testnem vzorcu prikazovali zaspanim
Američanom, ki smo iz dnevnih sob zajadrali po modrozelenih
sijočih radijskih valovih do obal, do zaslonov Novega sveta.

Kotaleča se glava
Nekoč je obstajala stara čejenska zgodba o kotaleči se glavi.
Slišali smo, da govori o družini, ki se je preselila iz svojega
tabora in se naselila v bližini jezera – mož, žena, hči in sin. Mož
je vsakokrat, ko je zjutraj končal s plesom, svoji ženi počesal
lase in ji obraz obarval rdeče, nato se je odpravil na lov. Ko
se je vrnil, je bil njen obraz čist. Potem ko se je to zgodilo
nekajkrat, se je odločil, da ji bo na skrivaj sledil, da bi videl, kaj
počne, medtem ko ga ni. Našel jo je v jezeru z vodno pošastjo,
nekakšno rečjo, podobno kači, ki je bila ovita okoli nje. Moški
je posekal pošast in ubil svojo ženo. Meso je prinesel domov
svojima sinu in hčerki. Opazila sta, da je meso drugačnega
okusa. Sin, ki se je še vedno dojil pri materi, je rekel: 'Moja
mati ima ravno tak okus.' Njegova starejša sestra pa mu je rekla,
da je zgolj divjačinsko meso. Medtem ko sta jedla, se je k njima
prikotalila glava. Stekla sta stran in glava jima je sledila. Sestra
se je spomnila, kje sta se igrala in kako gosto je bilo trnje tam,
zato je s svojimi besedami oživila trnje za njima. Toda glava se
je prebila skozi in jima še naprej sledila. Potem se je spomnila
kamenja, ki je bilo zloženo na kup. Ko je spregovorila, se je za
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njima prikazalo kamenje, toda tudi to ni ustavilo glave, zato je v
tla narisala debelo črto, iz katere se je naredil globok prepad, ki
ga glava ni mogla prečkati. Toda po dolgem deževju se je prepad
napolnil z vodo. Glava je prečkala vodo, in ko je prispela na
drugo stran, se je obrnila naokoli in popila vso vodo. Kotaleča
se glava je postala zmedena in pijana. Želela si je več. Več česar
koli. Več vsega. In se je kotalila naprej.
Toda nekaj moramo vedeti, ko gremo naprej, in sicer da
nihče nikoli ni kotalil glav po stopnicah templja. To si je Mel
Gibson izmislil. Toda tisti, ki smo videli film, vemo, da naj
bi kotaleče se glave po stopnicah templja spominjale na pravi
indijanski svet v Mehiki v 16. stoletju. Na Mehičane, preden so
postali Mehičani. Preden so prišli Španci.
Določali so nas vsi drugi in še naprej so nas žalili, kljub temu
da bi preprosto lahko na internetu pobrskali za dejstvi glede
resničnosti naše zgodovine in trenutnega stanja kot ljudi. Imamo
žalostno, poraženo indijansko silhueto in glave se kotalijo po
tempeljskih stopnicah, to je v naših glavah, Kevin Costner
nas je rešil, pištola Johna Wayna nas je morila, italijanski tip
po imenu Iron Eyes Cody je v filmih igral naše vloge. Imamo
žalostnega, objokanega Indijanca v reklami (prav tako Iron Eyes
Cody), in Indijanca, ki je naokoli metal umivalnike, ki je bil
pripovedovalec v romanu, glas Leta nad kukavičjim gnezdom.
Imamo vse znake in maskote. Kopija kopije podobe Indijanca
v učbeniku. Indijance so povsod umaknili: vse od vrha Kanade,
vrha Aljaske, do dna Južne Amerike. Potem so jih zreducirali na
pernato podobo. Naše glave so zastave, majice in kovanci. Naše
glave so bile najprej na peniju, seveda, na indijanskem centu
in nato na kovancu za pet centov skupaj z bizonom, in to še
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preden smo sploh dobili volilno pravico kot ljudje – ki pa tako
kot resnica, kaj se je v zgodovini dogajalo po vsem svetu, in vsa
tista prelita kri med klanjem zdaj niso več v obtoku.

Masaker kot prolog
Nekateri med nami smo zrastli ob zgodbicah o masakrih.
Zgodbice o tem, kaj se je zgodilo našim ljudem, niso tako
stare. Kako smo se izvlekli iz tega. Pri Peščenem potoku naj
bi nas pokosili s svojimi howitzerji. Prostovoljna milica pod
poročnikom Johnom Chivingtonom nas je prišla pobit – tam
so bili večinoma ženske, otroci in starejši. Moški so bili na lovu.
Rekli so nam, naj izobesimo ameriško zastavo. To smo storili,
prav tako smo izobesili belo zastavo. Predamo se, je govorila
plapolajoča bela zastava. Stali smo pod obema zastavama, ko
so prišli nad nas. Storili so več kot nas samo ubili. Raztrgali
so nas. Pohabili so nas. Polomili so nam prste, da bi nam z
njih pobrali prstane, odsekali so nam ušesa, da bi nam odvzeli
srebro, skalpirali so nas zaradi naših las. Skrivali smo se v
votlih drevesnih deblih, se zakopali v pesek na rečnem bregu.
Ta isti pesek je bil prepojen s krvjo. Nerojene otroke so rezali
iz materinih trebuhov, vzeli tisto, kar naj bi bili, naše otroke,
še preden so postali otroci, otročičke, še preden so postali
otročički, iztrgali so jih iz trebuhov. Mehke otroške glavice so
razbijali ob drevesih. Potem pa so naše telesne dele vzeli kot
trofeje in jih razkazovali na odru v središču Denverja. Poročnik
Chivington je plesal z našimi odsekanimi deli v svojih rokah,
z ženskimi sramnimi dlakami, pijan je plesal in množica se je
- 12 -

Tam tam

zbrala pred njim in, kar je bilo še huje, veselili in smejali so se z
njim. To je bilo praznovanje.

Trdo, hitro
To, da so nas spravili v mesta, naj bi bil dokončen, nujen
korak v naši asimilaciji, vpijanju, brisanju, zaključku petsto let
stare genocidne kampanje. Toda mesto nas je posodobilo in
mi smo ga naredili za svojega. Nismo se izgubili med visokimi
zgradbami, med anonimnimi množicami, v neprestanem hrupu
prometa. Našli smo drug drugega, ustanovili indijanske centre,
si ustvarili družine, prirejali indijanska zborovanja, svoje plese,
svoje pesmi, svoje ročna dela. Kupili smo in najeli domove,
spali na ulicah, pod avtocestami; šli smo v šole, se pridružili
oboroženim silam, preplavili indijanske lokale v Fruitvalu
v Oaklandu in v Missionu v San Franciscu. Živeli smo v
kontejnerski vasi v Richmondu. Ustvarjali smo umetnost in
ustvarjali smo otroke, ustvarjali smo način, kako bi naši ljudje
lahko prehajali med rezervatom in mestom. V mesta se nismo
preselili, da bi tam umrli. Pločniki, ulice, beton so absorbirali
našo potrtost. Steklo, kovina, plastika, žice, hitrost in hiteče
množice – mesto nas je sprejelo. Takrat nismo bili urbani
Indijanci. To je bil del Zakona o relokaciji Indijancev, ki je bil
del politike Ukinitve Indijancev, ki je bila natanko to, kakor je
zvenela. Naj bodo videti in naj se vedejo kot mi. Naj postanejo
mi. In zatorej naj izginejo. Toda ni bilo tako preprosto. Veliko
med nami nas je prišlo prostovoljno, da bi začeli znova, da
bi zaslužili denar, da bi doživeli nekaj novega. Nekaj nas je v
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mesta prišlo, da bi ubežali iz rezervata. Ostali smo, potem ko
smo se borili v drugi svetovni vojni. Prav tako po Vietnamu.
Ostali smo, ker mesto zveni kot vojna, in ko si enkrat bil v
vojni, je ne moreš zapustiti, lahko jo le držiš ob strani – kar
je laže, kadar jo vidiš in slišiš v svoji bližini, to hitro kovinsko
neprestano streljanje okoli sebe, avtomobili drvijo po ulicah in
avtocestah kot izstreljeni naboji. Zaradi tišine rezervata, mest
ob avtocestah, ruralnih skupnosti, postane streljanje v tvoji
glavi le še bolj izrazito.
Veliko nas je zdaj urbanih. Če ne zaradi tega, ker živimo v
mestih, potem zato, ker živimo na internetu. Znotraj številnih
iskalnih oken. Nekoč so nas imenovali pločniški Indijanci.
Imenovali so nas pomeščanjeni, površinski, neavtentični,
brezkulturni begunci, jabolka. Jabolko je rdeče na zunaj in belo
znotraj. Toda mi smo to, kar so storili naši predniki. Kako so
preživeli. Smo spomini, ki se jih ne spomnimo, ki živijo v nas,
ki jih čutimo, zaradi katerih prepevamo, plešemo in molimo na
način, kot to počnemo, čustva iz spominov, ki nepričakovano
zaplapolajo in zacvetijo v naših življenjih kot kri, ki prodre
skozi odejo iz rane, ki jo je napravila krogla, ki jo je izstrelil
moški, ki nas je ustrelil v hrbet zaradi naših las, zaradi naših
glav, zaradi plena ali zgolj zato, da bi se nas znebil.
Ko so prvič prišli nad nas s svojimi kroglami, se nismo
nehali premikati, četudi so se krogle premikale dvakrat hitreje
kot zvok naših krikov, in četudi sta njihovi vročina in hitrost
predrli našo kožo, razcefrali naše kosti, lobanje, predrli naša
srca, smo šli naprej, tudi ko smo videli, da so zaradi krogel
naša telesa poletavala skozi zrak kot zastave, kot množica zastav
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in zgradb, ki so se dvignile namesto tistega, kar je prej bila ta
dežela, ki smo jo poznali. Krogle so bile slutnje, duhovi iz sanj
o trdi, hitri prihodnosti. Krogle so se premikale naprej, potem
ko so prešle skozi nas, postale so obljuba tistega, kar prihaja,
hitrost in ubijanje, trde, hitre linije meja in zgradb. Vzeli so
vse in to zmleli v prah, ki je bil fin kot smodnik, s puškami so
zmagoslavno streljali v zrak in brezdomci so zbežali v ničevost
zgodovine, ki je bila napačno zapisana in katere namen je bil
pozabiti. Zablodele krogle in posledice celo zdaj pristajajo na
naših nič hudega slutečih telesih.

Urbanost
Urbani Indijanci so generacija, rojena v mestu. Dolgo smo
se selili, toda zemlja se seli s tabo kot spomin. Urbani Indijanec
pripada mestu in mesta pripadajo zemlji. Vse tukaj je oblikovano
v povezavi z vsemi drugimi živimi in neživimi rečmi na zemlji.
Vse naše povezave. Proces, ki vse oblikuje v trenutno obliko
– kemično, sintetično, tehnološko ali drugačno – ne ustvarja
produkta, ne produkta živeče zemlje. Zgradbe, avtoceste,
avtomobili – kaj niso ti z zemlje? So jih popeljali z Marsa,
lune? Je to zato, ker so bili proizvedeni, izdelani, ali zato, ker
mi rokujemo z njimi? Smo resnično tako drugačni? Ali nekoč
nismo bili nekaj povsem drugega, Homo sapiens, enocelični
organizmi, vesoljski prah, nedoločljiva predvelikopokovska
kvantna teorija? Mesta se oblikujejo na enak način kot galaksije.
Urbani Indijanci se počutijo doma, ko hodijo v senci mestne
zgradbe. Zdaj poznamo oaklandsko obzorje bolje od svetega
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gorskega grebena, sekvoje v oaklandskih gričih bolje od katerega
koli globokega divjega gozda. Zvok avtoceste poznamo bolje od
zvoka rek, tuljenje oddaljenih vlakov poznamo bolje od tuljenja
volkov, vonj izpušnih plinov, svežega betona, zažgane gume
poznamo bolje od vonja cedrovine ali žajblja in celo pečenega
kruha – ki ni tradicionalen, kot rezervati niso tradicionalni,
toda nič ni izvirno, vse izhaja iz nečesa, kar je bilo pred tem, kar
je nekoč bilo nič. Vse je novo in prekleto. Vozimo se z avtobusi,
vlaki in avtomobili čez, nad in pod betonskimi ravnicami. Biti
Indijanec nikoli ni bilo povezano z vrnitvijo k zemlji. Zemlja je
povsod ali nikjer.
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Ostati
Kako naj ne bi danes poznal tvojega jutrišnjega obraza,
obraza, ki je že tam ali pa je ustvarjen pod obrazom, ki mi ga
kažeš, ali pod masko, ki jo nosiš, in ki mi ga boš pokazal, ko
bom to najmanj pričakoval?
−− Javier Marías

Tam tam

Tony Loneman

Drom se mi je prvič prikazal v ogledalu, ko sem bil star šest
let. Malo prej tisti dan mi je prijatelj Mario, medtem ko je visel
z igral v parku, rekel: »Zakaj je tvoj obraz takšen?«
Ne spomnim se, kaj sem storil. Še vedno ne vem. Spomnim
se madežev krvi na kovini in okusa kovine v svojih ustih.
Spomnim se, da je babica Maxine stresala moja ramena v
hodniku pred ravnateljevo pisarno, oči sem imel zaprte, ona
pa je ustvarjala tisti šššš zvok, ki ga je vselej ustvarjala, ko sem
skušal kaj pojasniti, pa ne bi smel. Spomnim se, da je mojo
roko potegnila močneje kot kdaj koli prej, potem pa me je tiho
odpeljala domov.
Doma sem v televizijskem zaslonu, preden sem vključil
televizijo, videl svoj odsev. Tedaj sem ga prvič videl. Svoj lastni
obraz na način, kot so ga videli vsi drugi. Ko sem Maxine
vprašal, mi je povedala, da je moja mati popivala, ko sem bil
v njej, povedala mi je resnično zelo počasi, da imam fetalni
alkoholni sin-drom. Vse, kar sem jo slišal reči, je bilo Drom
in potem sem bil spet pred ugasnjenim televizorjem in strmel
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vanj. Moj obraz se je raztezal čez zaslon. Drom. Čeprav sem se
trudil, tam nisem več mogel videti obraza, ki bi bil moj.
Večini ljudi ni treba razmišljati, kaj njihovi obrazi pomenijo,
tako kot moram jaz. Tvoj obraz v ogledalu gleda nazaj vate,
večina ljudi sploh ne ve več, kako so videti. Tiste reči pred svojo
glavo nikoli ne vidiš, tako kot nikoli ne vidiš očesnega zrkla
z lastnim očesnim zrklom, tako kot nikoli ne vonjaš svojega
vonja, toda jaz, jaz vem, kako je videti moj obraz. Jaz vem, kaj
pomeni. Moje oči so pobešene, kot da sem ves zjeban, kot da
sem zadet in moja usta so ves čas odprta. Tam je veliko preveč
prostora med vsakim delom mojega obraza – oči, nos, usta se
raztegujejo kot obraz pijanca, ki sega po novi pijači. Ljudje me
pogledajo, nato odvrnejo pogled, ko opazijo, da sem opazil, da
me gledajo. Tudi to je Drom. Moja moč in moje prekletstvo.
Drom je moja mama in razlog, zakaj je pila, je način, kako ti
zgodovina pristane na obrazu, in vsi načini, ki sem jih našel
doslej, ne glede na to, kako me zajebava, vse odkar sem ga našel
tam na ugasnjenem zaslonu televizije, kako strmi vame kot kak
jebeni lopov.
Zdaj jih imam enaindvajset, kar pomeni, da lahko pijem
alkohol, če se mi zahoče. Toda nočem. Jaz gledam na to tako,
da sem ga bil deležen dovolj, ko sem bil še otrok v maminem
trebuhu. Napil sem se ga tam notri, bil sem jebeni pijani otrok,
niti ne še otrok, pač pa majhen pofukan paglavec, privezan na
popkovino, ki je plaval v trebuhu.
Rekli so mi, da sem neumen. No, ne ravno, vsaj naravnost mi
niso rekli tega, toda jaz sem praktično padel na inteligenčnem
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