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KIRJANDUSKULTUUR 
TRADITSIOONI OTSIMAS 

  
 

Ta tundis, et kõik sõnad on nüüd kasutud. 
Nad tõmbaksid vaid tähelepanu iseendale ja 
eemale sellest, mida nad oleksid pidanud 
tundma sügaval sisimas, kus sõnu ei ole. 

F. G. Paci, “Must Madonna”  
 
 
Selle loo sihiks on näidata, kuidas kirjanike jaoks on 
saanud üha tähtsamaks enda kaitsmine traditsiooni sees, 
ehkki, kui tsiteerida Philippe Haeck’i, võib see olla iga-
vesti arenev traditsioon. Ma usun, et nii prantsuskeelses 
Quebec’is kui ingliskeelses Kanadas haaravad kirjanikud 
endale uut “metsikut” territooriumi. Margaret Atwood 
kõneleb “ellujäämisest”: inimene looduse vastu, inimene 
“võõraste” kultuuride (ameerika, briti, prantsuse) vastu. 
Ometi on etnilistel autoritel, kes on olnud kirjandusliku 
formalismi ja postformalismi meelevallas, mida leidub 
prantsuskeelses Québec’is niisama palju kui inglis-
keelses Kanadas, kaks võimalust: töötada selle vähesega, 
mida need rahvuslikud traditsioonid endast maha jäta-
vad, või alustada täiesti algusest, “alasti” maailmast 
(mitte ära segada mõistega “looduslik” maailm). 
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Vastupidiselt üldlevinud arusaamale võimaldab vaid 
see teine tee etnilistel kirjanikel leida oma tõeline hääl, 
isegi kui selline valik peaks tähendama uue keele kasu-
tuselevõttu. Mis tahes uus keel paneb etnilise kirjaniku 
õlgadele uue koorma, kui tohib nii väljenduda. Tõe-
näoliselt tuntakse seda raskust vaid harva teadlikult; 
sellele vaatamata on see olemas ja ükski kirjanik ei saa 
seda kunagi vältida. Seega on iga sõna, mis etniline kirja-
nik paberile paneb, ideoloogiliselt koormatud, meeldigu 
see talle või ei. Kunst kunsti pärast on sama vilets 
vabandus kui see, mis propageerib ühe kultuuri üle-
olekut teisest.  

Iga kirjanik peab kokkuleppele jõudma oma maa 
minevikukirjanikega, järgides seda, mida T. S. Eliot 
nimetab selle maa traditsiooniks. Ometi esitab massiliste 
vähemuskollektiivide tekkimine meie kosmopoliitsetes 
maailmades traditsiooni kui sellise mõistele positiivses 
mõttes väljakutse nagu ei kunagi varem. Ma kahtlustan, 
et monokultuuriliste traditsioonide peamine ülesanne 
on tõrjuda soovimatuid hääli, mis tekivad siin-seal 
nende territooriumil. Kuidas seda saavutatakse? 

Tagantjärele vaadates tundub, et 1970. aastate forma-
listlikud kirjanikud eitasid vaid pinnapealsel tasandil 
neile eelnenud 1950. ja 1960. aastate kirjanikepõlvkonna 
töid – nende loomingut, kes olid oma sule kastnud 
natsionalismi ja vasakpoolse poliitika tindipotti. Tundub, 
et nii vasakpoolne poliitika kui ka natsionalism olid 
pahed, mis ei huvitanud neid põrmugi: “keele”-kirja-
nikud valisid plahvatuslikuma nägemuse maailmast ja 
rakendasid oma teooriaid kirjanduses. 1980. aastate uus 
kirjanikepõlvkond taipas ruttu, et neil pole võimalik 
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kuigi palju kaugemale minna suunas, millele oli osu-
tanud eelmine generatsioon. Nad väitsid, et see oleks 
tähendanud oma meele sulgemist uute kirjutamisviiside 
suhtes. See oleks ka takistanud teiste esilekerkivate 
häälte arenemist – noorte kirjanike uue hääle tekkimist. 
Mida nad aga ei oodanud, oli erinevate etniliste häälte 
ootamatu esiletõus. 

Natsionalistliku, pahempoolse ja formalistliku suuna 
süstemaatiline eitamine ei suutnud siiski ära hoida juba 
eksisteeriva kirjandusliku vundamendi tugevnemist, mis 
oli spetsialiseerunud minevikukirjandustele. Iga uus 
põlvkond on täiesti teadlik sellest, et ükski poeet ega 
kunstnik ei suuda üksinda väljendada kollektiivset tähendus-
likkust. Iga maa vajab tugevat alust, millele rajada oma 
rahvuslik kirjandus ja kultuuritraditsioonid. Järk-järgult 
saab ilmsiks ka kõige kinnisema mõttelaadiga kirja-
nikule, et tänapäevaseid kirjutamisviise tuleb tugevdada 
mineviku kirjutamispraktikatega. Ning parim viis taolise 
veidrate voodikaaslaste vahelise abielu sõlmimiseks 
postmodernistliku kirjaniku jaoks on avaldada oma töid 
rahvuslikes ja formalistlikes kirjastustes (vasakpoolset 
poliitikat pooldavad kirjastused on peaaegu täielikult 
kadunud pärast Nõukogude Liidu lagunemist). Selleks 
on vaja veenda olemasolevaid kirjastusi vastu võtma 
uuema vormikeelega töid. Mida aga kindlasti teha ei tohi, 
või nii vähemalt väidetakse, on uute kirjastuste loomise 
soosimine – see üksnes vähendavat juba niigi kahane-
vaid rahalisi vahendeid, mida valitsus on kultuuri toeta-
miseks ette näinud. 

Seepärast tuleb tagada kollektiivne tähenduslikkus, 
kõrvutades kaasaegseid mõttevahetusi nendega, mida 
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algatasid varasemate aegade kirjanikud. See ei ole 
kaugeltki mitte kerge ülesanne. Me teame, et XIX 
sajandil sündinud Prantsuse Québec’i ja Inglise Kanada 
poeete loetakse koolis nagu ennemuistset ajalugu, kauge 
mineviku mälestisi, kui sedagi. Sellele vaatamata, kui 
paradoksaalselt see ka ei kõlaks, peavad just uuemad 
põlvkonnad näitama minevikukirjanike tööde jätkuvat 
tähtsust, ja kõige edukam tee ühe rahva hulgas koos-
eksisteerivate vastuoluliste häälte ühendamiseks on 
koondada antoloogiatesse mineviku kirjanikke koos 
tänapäevastega. Pole siis ime, et Kanadas on tõeline 
antoloogiabuum. Tegelikult on Kanadas hetkel nii palju 
antoloogiad, et tekib kahtlus, kas mitte ei püüta millegi 
lõppemist kuidagi salakavalalt maskeerida. 

Taolise Prantsuse Québec’is, Inglise Kanadas ja mujal 
vohava antoloogiakülluse otseseks tulemuseks on teatud 
snobismi sünd, mis asetab pjedestaalile “uudsuse”. 
Vormilise uudsuse eelduseks on teatud kindla korras-
tatuse tajumine, mis võimaldab vormilisel uudsusel või-
delda suuruse nimel mineviku teostega. Mis juhtub, kui 
sellist kujunenud korda ei eksisteerigi kui midagi käega-
katsutavat? Kriitikud võivad nimetada Émil Nelligan’i 
või Archibald Lampman’i kui selle või teise spetsiifilise 
kirjandusvoolu rajajaid, kuid kahe luuletaja olemasolu ei 
anna veel kollektiivsusele erilist tähenduslikkust. Üks-
kõik kui suur poeet ka on, üksinda ei suuda Dante luua 
itaalia traditsiooni, ega Shakespeare briti ja Baudelaire 
prantsuse traditsiooni. Poeetide järgnevus, nende sõltu-
vus üksteisest ja seotus on see, mis loob mis tahes maa 
traditsiooni. Dante-Leopardi-Quasimodo kui luule aren-
gu kett on see, mis teeb Itaaliast luulemaa. Octave 



 9

Crémazie’d Albert Lozeau’, Albert Ferland’i, Gaston 
Miron’i, Nicole Brossard’i, ja Claude Beausoleil’ga siduv 
ahel tagab prantsuse Québec’i luulelise eksistentsi. Sama 
kehtib Inglise Kanada, Ameerika Ühendriikide või mis 
tahes teise riigi puhul. 

Etniliste kirjanike väljakutseks on selle traditsiooni 
rööpaist väljajuhtimine, sundides minevikku järsult kõr-
vale põikama teise mõõtmesse, kus traditisioon, kui see 
on meie sihiks, annab neile tõelise kollektiivse tähen-
duslikkuse. Ilma sellise vabatahtliku ümbermõtestuseta 
ei suuda etnilised kirjanikud kunagi leida oma kohta 
ühelgi maal. Nad jäävad alati autsaideriteks kirjanduse 
äärealadel. 

On tõsi, et ükski etniline kirjanik ei saa üksinda anda 
oma kogukonnale kollektiivset tähenduslikkust. Seda 
sellepärast, et üksinda ei suuda etniline kirjanik olla 
enamat kui vaid reeglit kinnitav erand, kõrvalekalle 
normaalsuse ahelas. Et etnilisus omandaks mingitki 
väärtust, peab see olema kollektiivne, vaatamata sellele, 
et lõppude lõpuks loeb ikkagi indiviid kõige enam. Siin 
on olemas kaks võimalust: üks on rahvuslike traditsioo-
nide tee; teiseks on tee etnilisuse suunas. Peamiseks 
erinevuseks on siin asjaolu, et etniline traditsioon ei 
piirdu üksnes ühe rahvusliku traditsiooni või ühe 
maaga. See on universaalne nii faktiliselt kui vaimult, 
erinevalt postmodernismi fenomenist, mis on lõpp-
kokkuvõttes rahvusluse pikendus.  

Lõpetagem kõnelemine luule parandamisest või 
täiustamisest. Luule ei täiustu: see teiseneb, muutub 
võibolla komplitseeritumaks, kuid ei muutu paremaks. 
Luule on. Kirjandus on. 
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Kui mingi muutus tekibki, siis saab see ilmneda vaid 
ühenduses sellega, mis oli varem. Ning tõeline muutus 
leiab esmalt aset aja vaimsuses, mitte objektides. Me 
peame lõpetama ühe poeedi või poeetidepõlvkonna kiit-
mise ülejäänute kahjuks. See ohtlik hoiak viib üksnes 
meie eksistentsivõitluse valuliku pikendamiseni. Olen-
dil, kes võitleb oma olemasolu eest, ei ole mediteeri-
miseks aega. Teatavasti kasvas kuultuur välja põllu-
majandusest. Kunst sünnib vaid siis, kui oleme ületanud 
põllumajandusliku töö ja töö keele ja kultuuri kallal. 
Muistsed põllumajanduslikud arvutused, mille tule-
museks oli kirjutusoskus, ei jätnud meile päranduseks 
mitte talupoegade loomi, vaid võrrandeid, liitmise ja 
lahutamise tehteid, sarnase ja erineva ühendamise ja 
jagamise vaimseid harjutusi. 

Tulevikus mängib jõudeaeg otsustavat osa selles 
otsingus mitte-maa järele, mis on meid loonud ja mis 
vormib meid. See ei tähenda konservatiivset seisukohta: 
see on eeskätt visioon kirjandusest, nähtuna erineva 
nurga alt. Roland Barthes loetles oma töös Le plaisir du 
texte kirjaniku arenemise erinevaid astmeid: 1. Kirjuta-
mine muutub vaikimiseks; 2. Kirjutamine muutub 
millekski muuks kui kirjutamine, näiteks maalimiseks 
või kinoks; 3. Kirjutamine muutub kriitikaks. Barthes 
kahetses üle kõige seda, et ta ei kirjutanud tõelist ilu-
kirjandust. Seevastu Umberto Eco sooritas tõepoolest 
hüppe teooriast ilukirjandusse, selmet vajuda täielikku 
semioloogilisse vaikimisse. Räägitakse, et ka Philippe 
Sollers on muutumas. “Muutus”, mis võib tunduda oma-
laadse konservatiivsusena teatud asjade suhtes, on tege-
likult olevikust eemaletõmbumise vajaduse väljendus. 
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Kirjanik heidab pilgu tahavaatepeeglisse, enne kui 
sooritab reavahetuse paremale. Pärast modernsust ja 
keelekirjandusi peab siiski tulema midagi muud kui vai-
kus. Midagi muud kui vaikus, millesse rahvuslikud 
kirjandused on lukustanud etnilised kirjanikud. Kui 
lubate, lisaksin veel neljanda punkti Barthes’i kolme 
võimaluse juurde: kirjutamine muutub atoopiliseks (maa-
tuks) kultuuriks, see koondab kokku paljusid tradit-
sioone, mis olid kunagi erisugused, ja avab seeläbi meile 
uusi viise olla kirjanik.  
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ETNILINE TEEMA JA 
STSENARIST 

 
 

 La culture c’est l’imaginaire, 
c’est-à-dire1, aktiivse mälu konstrueerimine. 

 
 
Kui ma otsustaksin kirjutada näidendi kirjutamisest, siis 
ei sooviks ma rääkida eeskätt kui näitekirjanik, vaid 
uuriksin pigem seda, mis tähendab kirjutada filmi-
stsenaariumeid. Ma olen kirjutanud ainult kolm väga 
lühikest ja küllap mitte eriti õnnestunud näidendit, 
millest üks – Les Violettes africaines – lavastati 1974. 
aastal, mil ma õppisin näitekirjandust Loyola kolledžis 
Montrealis. Näitekirjandus tähendas karakteriuuringu 
praktilist kogemust, mida filmitegemine ei suutnud 
mulle mu õpingute käigus pakkuda. Teater võimaldas 
mul näha ennast iseendast väljaspool, kuulda oma 
mõtteid kellegi suust, kes ei olnud mina. Ma ei olnud 
veel mõistnud erinevust näidendi vahetu loomuse ja 
filmi külma analüütilise emotsionaalse masinavärgi 
vahel – mida olen hakanud eelistama. See seiklus ei 
unune iialgi ning ma olen ikka veel sügavalt tänulik 
sõpradele, kes mu näidendi lavale tõid. Minule kuulu-
                                                                                    
1 “Kultuur on imaginaarsus, see tähendab” (Toim.) 
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vaid mõtteid, tundeid, hääli elas läbi keegi teine; kõik 
see, mida olin võtnud nii tõsiselt, näis korraga nii kauge, 
nii lahus minust enesest, nii naljakas nüüd, mil kuulsin 
seda seal omaette. Teater õpetas mulle, kui naljakas on 
valu teistele, ning et mul oli veel palju õppida oma 
kannatustest kui mu psüühika alateadvuslikust väljen-
dusest. 

Kuigi paljud väidavad vastupidist, on teater luulest 
kaugemal kui film. Kui näidendis kõlavaid hääli võib 
pidada poeetiliseks aineseks, siis mida võib öelda näit-
leja mitteverbaalsete aspektide kohta? Näidendis sõltub 
nii palju mittepoeetilisest keelest (igapäevane proosa), 
samas kui filmides on iga aspekt poeetiline. Kuid mis on 
sellel arutelul ühist etnilise teemaga? Mitte midagi. Ja 
kõik. Need mõtted võivad õpetada meid mõistma, kuidas 
etnilisus on üks neist paljudest elementidest, mis esi-
nevad näidendis või filmis. Kuidas ilmneb etnilisus 
filmis? Näiteks näen ma rohkem itaalialikkust Paul Tana 
filmi Caffè Italia kirjanduslikes lõikudes kui selle doku-
mentaalsetes osades, kus “tõelised” Itaalia inimesed on 
jäetud omapead oma alasti emotsioonidega. Tegelike 
inimeste näitamine laval või ekraanil ei taga iseenesest 
juurdepääsu inimeste “tõelisusele”. Dokumentaalfilm 
näitab alati vaid ühte reaalsuse osakest. Nii mõisteta-
matu ja karm kui see ka pole, toob tõeline elu, kui see 
on kord raamistatud, üldisest jõuga esile üksiku. Meile 
jääb sellest vaid siivutuse tunne, sellise vulgaarsuse taju-
mine, mida poleks iialgi tohtinud avalikkuse ees välja 
öelda. Paradoksaalsel kombel on ilukirjandus see, mis 
vabastab üldise üksikust.  
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Kui mu mõttekäik on õige, siis võib järeldada, et 
Arthur Milleri “Vaade sillalt” on rohkem “itaaliapärane”, 
kui kujutada itaalia töölisperekonda ülestõusmispühade 
lõunat söömas. See võib nii olla. Kuid miks mulle siiski 
tundub, et Martin Scorsese “Pärast tunde” – mille sisus 
pole midagi Itaaliat puudutavat – on rohkem itaalialik 
kui Norman Jewisoni “Peast põrunud” – mille kogu sisu 
on “itaaliapärane”? Millegipärast tekitab mõte taandada 
etnilisus üksnes sisule mus kahtlusi. Etnilisus seisab 
enesekindlalt autentsuse vastaspoolel. Ma ei tunnista 
meelsasti, et kõik, mis on tehtud Itaalias, on itaalia-
pärane, nagu võisime oletada, et mitte kõik Kanadas 
tehtu pole kanadapärane. 

Kunstiloome ja etnilisus tõstatavad paratamatult 
epistemoloogilise küsimuse identsusest, millele pole 
kerge vastata. Kas peaksime tunnistama, et asjade prae-
guses staadiumis pole sellele vastust? Või kas peaksime 
proovima vastata ja rahulduma võimalike vigadega? 
Kunsti mis tahes lähem uurimine kutsub paratamatult 
esile poliitika ja poliitikud, kellel endil küll lubatakse 
eksida, kuid kes ise ei aktsepteeri eales teiste vigu, eriti 
just kunstnike omi. Ei, ma ei näe kerget lahendust välja-
kutsetele, mis johtuvad etnilisusest, kunstist ja autent-
susest. Kui palju kordi on kritiseeritud Marco Miconet ja 
Vittorio Rossit selle eest, et nad ei kirjuta näidendeid, 
mis kujutaksid reaalsust sellisena, nagu see on? Miks 
rünnatakse Carlo Licontit seetõttu, et ta ei süvene 
Itaalia/Kanada perekonnaellu come si deve2? Olulised 
küsimused, mis siin üles kerkivad, on samad, mida 
kunstnikud ja filosoofid on alati esitanud. Mis on tõe-

                                                                                    
2  “nagu peab” (Toim.) 
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line? Mis on kunst? Kus on see joon, mis neid lahutab? 
Milline peab olema nendevaheline suhe? 

Kuigi ma olen tuntud Itaalia kultuuri kaitsja, ei soovi 
ma, et Itaalia kunstnikud siin maal piirduksid vaid Itaa-
lia ainese käsitlemisega. Pealegi võib küsida: Mis on 
Itaalia aines? Muidugi, alati uuritakse ja räägitakse 
teemadest, mida eelistatakse. Ometi on nii, et ehkki 
keegi ei saa olla täiesti haaratud ühe kultuuri igast 
eripärast, peab kunstnik lõppkokkuvõttes uurima oma-
enda kõige sügavamaid tabusid. Kas mõni võib kõnelda 
vabrikutöölistest ja teine naiste peksmisest ja vägista-
misest ilma, et peaks viitama spetsiifilisele kultuurile? 
Ainus oht seejuures on, et kunstnikud võivad ühel 
hetkel meelevaldselt seda jõhkrat temaatikat kahetsus-
väärsel kombel seostada vaid ühe kogukonnaga, kuigi 
statistika tõestab vastupidist. Stereotüüpe on raske mur-
da. Üks lahendus, mille ma avastasin stereotüüpidega 
tegeldes, on asetada erinevad kultuurid teatud ühte 
situatsiooni, ning analüüsida siis nende reaktsioone tea-
tud tegevuse või sündmuse suhtes. Selline eesmärk oli 
mu lühifilmil Pour t’aimer: kuidas reageerib itaallasest 
mees oma québeclasest naise truudusetusele ja nende 
abielu võimalikule purunemisele? Loomulikult on ini-
mesed vaid inimesed. Sellele vaatamata varieeruvad 
meie reaktsioonid enamjaolt vastavalt meie kasvatusele, 
haridusele ja moraalile. Siiski on olemas teatud reakt-
sioonide tase, mis jääb põhinema meie kultuuri sättu-
musele. Mis tase see on? Kust me ta leiame ja kui see 
üldse on olemas, siis kuidas me ta identifitseerime? Kas 
see on seletamatu tase? 
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Sisust tähtsam on see ähmane paradigma, mis 
moodustab etnilise imaginaire´i (imaginaarsuse) peamise 
allika. Teha kindlaks, et identsuse määramatu tase jääb 
“mina” ja “sina” vahele, ning kirjutada haihtuvas kolman-
das pöördes, olles sihilikult konfrontatsioonis kogu 
ümbritsevaga – selline on stsenaristi ja näitekirjaniku 
ülesanne. 

Kuid mul ei ole õiget lahendust küsimusele, kust saab 
eristada seda seletamatut, isegi kui ma tunnen, et see on 
kõikjal loomingulises töös. See personaalsuse maagiline 
element läidab ootamatult erinevuse ja kokkukuuluvuse 
valguse. Näidendis võib näiteks eristada sellist elementi 
žestis, vaates, mõne sõna hääldamises. See võib olla 
kohalolu – mõne etnilist päritolu näitleja kasutamine. 
Kui paljud filmid võlgnevad oma kommerts- ja kunstilise 
edu sellistele näitlejatele nagu Al Pacino, Robert De 
Niro, Danny Aiello, John Turturro, Anthony LaPaglia ja 
Tony Nardi? Võib-olla hõljub etniline lummus atmo-
sfääris, mis ümbritseb teose tegevust, süžeed ja narra-
tiivi. 

Sellist erinevuse identiteeti võib ära kasutada peenelt, 
või see võib olla pealetükkiv. See on valiku ja stiili 
küsimus; samas võib see olla ka kõige selle puudumine. 
Mis teeb näiteks François Truffaut´st “prantsuse” filmi-
režissööri? Muidugi mitte prantsuse keele kasutamine, 
ka mitte “aktsent”, millega ta tegelased räägivad. Kultuu-
rilisel identiteedil on vähe pistmist keelega, mida räägi-
takse. Kultuuriline identiteet asub keele ja tegevuse 
vahel. Roland Barthes´i tsiteerides on see kolmas termin, 
nii keele kui tegevuse süntees, mis ühendab neid jõuks, 
millele tuleb alles nimi anda. Antud ajahetkel võime 
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vaid spekuleerida selle olemise taseme üle, mis jääb 
olemisest väljapoole, mõjutades kogu vormi, ühendades 
loovtöö iga komponendi konnotatsiooni ja denotatsiooni 
tihedasti põimitud semiootilisse võrgustikku. Me võime 
üritada seda jäljendada nii, nagu seda kasutavad suured 
kunstnikud meie ümber, või me võime proovida seda 
taasleiutada omaenda kombel. Mis iganes see nimeta-
matu element ka poleks, dikteerib see meie töö põhi-
olemuse. Tegelikult on see meie kujutlusvõime alus. 
Nimetagem seda etniliseks Imaginaarsuseks (l’imaginaire 
ethnique). Ilma selleta ei ole ma see, kes ma olen. Sellega 
olen ma erinev, mitte seetõttu, et ma kuulun tõele, vaid 
lihtsalt seepärast, et see on see asi, mis meenutab mulle, 
et ma olen io ja mitte tema.  
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MURDA VAIKUSE KOOD 
 
 
Vaadakem tõele näkku: see maa on muutumas. Kanada 
on muutunud rohkem kui kunagi varem kohaks, kus 
kodanikel on vaid vankuv identiteet. Ei Meech Lake’i 
Kokkulepe ega institutsionaliseeritud kakskeelsuse sea-
dused suuda iial peatada Kanada rahvaste närbumist.  

Kuna Québec ähvardab üha tungivamalt lahkuda – 
kuhu? kes oskab öelda? – leiavad ülejäänud Kanada osad 
end tahes-tahtmata olukorras, mis sunnib neid end uuesti 
defineerima. Ülemöödunud sajandi Kanada meie ei saa 
olla homse päeva meie. Sellest karmist segadusest pole 
võimalik enam kaua mööda hiilida. Võib-olla seisame sil-
mitsi Kanada kui kahe rahvusega maa vältima surmaga.  

See on lõpp, mis saabub mitte sellepärast, et Québec 
on juhtumisi võimas ja alistamatu maalapp, vaid 
sellepärast, et ülejäänud Kanadast eraldudes põhjustab 
Québec kriisi idees, mille kohaselt see rahvas oleks või-
nud olla kuulus ja bikultuuriline. See ideaalne tulevik 
sureb mis tahes kahe lõppstsenaariumi puhul: olgu 
selleks siis iseseisev prantsuskeelne rahvas nimega 
Québec; või ka ingliskeelne Kanada ilma Québec’ita. 

Sellest hetkest alates peame me mõistma, et kui 
Kanada võibki oma õnnetusest vabaneda, ei saa see toi-
muda ilma oma etniliste kogukondade üksmeelse nõus-
olekuta. Ja kui ma kõnelen etnilistest kogukondadest, siis 



 19

mõtlen ma nende all ka kaht seda riiki loonud rahvust: 
britte ja prantslasi, sest ka nemad on etnilised üksused. 

Võim ei kuulu igavesti kellelegi, nagu ka mitte maa. 
Isegi kui ajalehed, televisioon, raadio ja reklaam püüa-
vad meid veenda, et territoorium tähendab kultuuri, 
kultuur tähendab keelt, ja keel tähendab tsivilisatsiooni, 
ei tohi itaallastest kanadalased unustada seda, mida me 
oleme õppinud – riik on looming, mille on määranud 
aastatepikkused kokkupuuted ja kultuurivahetus rahvas-
te vahel, kel on omaenda keerulised ajalood ja keeled. 
See itaalia keel, mida me räägime, on hiljutine leiutis, 
mis on sündinud võrreldamatute elavate keelte vägi-
valdsest koosmõjust.  

Oleks naiivne kujutleda, et Kanada saab kunagi 
endale oma keele nende kultuuride läbikäimisest, mis 
on olnud olulisel määral tema territooriumil keelatud.1 
                                                                                    
1  1980. aastatel kasutasin ma sõna Kulturkrusado (kultuuride 

ühendamine) kirjastuse Guernica motona. See on espe-
rantokeelne sõna, mille leidsin tänu esperanto asjatundja 
Claude Lebuis’le kirjastusest Éditions Onde. Muidugi kutsus 
see reklaamitaktika esile mitmeid reaktsioone. Ted Culp, 
keda ma pole kunagi kohanud, oli üks reageerijaist, kes 
tundub olevat välja töötanud nn. Canadian langwaje, nagu ta 
seda ise nimetab. See oli huvitav ettevõtmine, kuid olin 
sunnitud osutama asjaolule, et tema keel põhines inglise 
keelel. Kanada keel, kui selline asi üldse on võimalik, peab 
olema enamat kui inglise keele sümboolne aseaine. Inglise 
keel peaks olema vaid üks paljudest komponentidest, mis 
moodustaksid uue keele. Kui ma valisin esperanto Guernica 
reklaamimiseks, siis sellepärast, et see on oma vaimult 
tõeliselt internatsionaalne. Inglise keele kasutamise jätka-
mine on normaalne niikaua, kui me tunnistame teiste 
keelte olemasolu sellel territooriumil. Selline on lootus 
paremasse tulevikku meie maal. Kui see nii ei ole, siis 
võiksime sama hästi muutuda kellekski teiseks.  
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Siiski olen ma kindel, et sellest maast tärkab uus vaim-
sus, mis mõjutab kogu maailma. Selle uue vaimsuse 
nimeks on plurikultuuriline föderalism.  

Plurikulturalism ei tohi piirduda selliste seaduste 
kehtestamisega, mis mõjutavad pöördumatult etniliste 
getode eksisteerimist ja ei midagi muud. Plurikultura-
lism peaks julgustama mehi ja naisi leidma uusi koondu-
nud, kuid siiski avatud ruume, kus iga kogukond, kaasa 
arvatud britid ja prantslased, kinnitaksid oma etnilisust; 
uusi ruume, mille summa oleks enamat kui maa, kus 
kedagi sunnitaks rääkima vaid inglise või prantsuse 
keelt aegade lõpuni; uued ruumid, mis moodustavad 
konföderatsiooni, kus igaüks meist võib elada nii, nagu 
ta soovib, ning sellega, kellega soovib, sest indiviidi 
kõrval on alati kuskil mõni kogukond, kes teda mõistab. 

Et plurikulturalism võiks olla edukas, tuleb kõigepealt 
omandada alternatiivne arusaam regioonist, kus ela-
takse. On olemas itaallasi, kes tõemeeli usuvad, et tule-
vase prantsuskeelse ja iseseisva Québec’i rahva hulgas 
säilitavad etnilised vähemused need vähesed õigused, 
mida nad püüdsid saavutada enamjaolt ingliskeelses 
Kanadas. Siiski on mul mõningaid kahtlusi selles osas, 
kuhu etnilised vähemused võiksid sobituda autonoomses 
Québec’is.  

Näiteks ammutab itaalia kogukond oma jõu Kanada 
transprovintsiaalse faktori läbi. Kui itaallaste kohalolu 
on Québec’is muutunud mõnevõrra efektiivseks, siis 
seda suuresti tänu itaallaste kohalolule väljaspool Qué-
bec’i, ülejäänud Kanadas ja USA-s.  

Mõnede statistiliste andmete järgi elab Kanadas pea-
aegu miljon itaallast. See arv on tagasihoidlikult väljen-




