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Elősző a z  1977-ben  m egjelent C ard in al esszékötethez ; 
részletek

Jam es Purdie a torontói G lobe a n d  M ail-ben ezt írta 
Douglas Cardinalrób Egy in d ián  asszon y  és a z  első, a  
C row snest-átjárón ál letelepedett feh é r  em ber n agyszent 
u n okája, ak in ek  valam iképpen  sikerü lt á th id a ln ia  a  sz a 
kad ékot K an ad a  in d ián  öröksége és a  beáram ló techn oló
g iá k  között, és hiteles, ú j kifejezésm ódot és fo rm av ilág ot 
terem ten ie. A technikai civilizáció és a bennszülött nép 
ősi kultúrájának e szintézise a legjobban egy nyugat-ka
nadai kifejezéssel illethető: m etis.

Az embernek csak át kell sétálnia az Edmontontól Win
nipegig bármelyik nyugat-kanadai város szívében kialakult 
bennszülött gettókon és szlömökön, vagy autóval végigszá- 
guklania a nyugati tájakon és látni a számtalan rezervátu
mot, hogy felismerje: milyen hallatlan erejű máig is nyu
gaton az indián jelenlét. A három préri-állam nyugati részét 
ma is elsősorban a bennszülöttek lakják. Itt találta meg 
helyét Cardinal, az építész és a gondolkodó. Mestere egy 
Wyoming-i arapajo indián szént ember volt. Cardinal a 
texasi egyetemen végezte el építészmérnöki tanulmányait. 
Albertában született; épületei Albertában, Saskatchewan- 
ban és az Északnyugati Tartományokban állnak. Tősgyö
keres nyugati.

Ma, amikor a hagyományos indián és m etis kultúrák 
biztonságosan etnicizálődtak, Cardinal társadalomfelfogása 
és építészete egy új, radikális azonosságtudat evolúcióját 
jelzik. Ez az azonosságtudat a tájon, valamint a bevándorló 
és az őslakos kultúra egyenlőségén alapul. A Nyugaton, 
ahol az önazonosság oly sokáig a fehér telepes népszerű 
és romanticizált figurájára támaszkodott, s az indián és 
m etis kultúrát elnyomták, hallatlan jelentőségű dolog egy 
új gondolkodó felbukkanása, akinek elképzelései moder
nek és bennszülöttek egyaránt.

Minthogy európai bevándorlók által dominált társada
lomban étünk, Cardinal elképzelései -  pusztán bennszülött 
jellegüknél fogva- radikálisak. E radikalizmus alapja maga 
a síkföldi indián kultúra, s e kultúra és nép jelen társadalmi 
helyzete. Cardinal a huszadik század prérilakó gondolko
dóinak új típusa, aki nagyobb harmóniában él a préri indián 
világával, mint a bevándorlókéval,

Ezekben az esszékben az indián valóságszemléletnek 
a modern civilizációk számára való fontosságát elemzi. 
James Purdie azt mondja: épü letei együtt h u ltám zan ak a n 
n ak a  tá jn ak  ritm usával és kontú rjaival, am elyből kin őt
tek. Carol Moore Ede C an ad ian  Interiors Ci mű könyvében 
ír egy templomról, amit az albertai Red Deer városába ter
vezett: é lő  organ izm us, am elyn ek örökké változó töm ege 
úgy hu llám zik, ahogy  n ap i p á ly á já n  já r  a  Nap. Ugyanezt 
ez épületet Macleans így jellemzi: ih le tő  je len lét. Men

Cardinal számára az indián valóságtapasztalat a szerves 
világ drámai tudatosulása.

Az indián kultúra hagyományos szertartásai és ünnep
ségei között érkezett ebbe a világba, Ili ismerte meg és 
fogadta el a kultúra alapját jelentő tájjal való indián azonos
ságot. E földdel való azonosság gyökere nem valamiféle 
nacionalizmus vagy birtoklás-tudat, hanem tiszta szellemi
ség. Az emberben élő föld és természet érzékelése. Cardi
nal számára a táj élőlényekkel van tele. A táj élet. A táj 
maga a Lény.

A történelem dialektikus iróniája, hogy a fehér ember 
uralma alatt e föld népe földönfutóvá vált, nyomorulttá, 
akit meg kell védeni és ősi kultúráját megőrizni azzal, hogy 
új alapokra helyezzük a földdel való kapcsolatát; olyan 
alapokra, amelyek messze erősebbek, mint a fehér ember 
és a föld viszonya. Amikor ezeket az esszéket olvassuk, 
ne egy magányos ember hangját halljuk ki a sorok közül, 
hanem egy egész népét, emberekét, akik már halottak, s 
azokét. akika jövőben fognak megszületni. Hallanunk kell 
az ember és a természet egységét és folyamatosságát. Hal
lanunk kell a feltámadó mai indiánok hangját, s vele elke
veredve a fákéi. sólymokét, fűét. szélét, antilopokét és szar
vasokét. Máskülönben elveszítjük az egész jelentését, 
európai szemléletünkkel vakok maradunk. Az olyan szava
ink, mint ökológ ia , term észet vagy körn yezet az indián 
valóságtapasztalat mellett üresek és fénytelenek. Az indián 
rituálék földje egészen más, mint ahogy mi látjuk a tájat. 
Olyan erőteljes és olyan túláradó, hogy egy  pillanat alatt 
eltűnnek róla a fehér civilizáció termékei, Ennek az érzé
kenységnek távoli visszhangjai nyelvünkben ma is megta
lálhatók.

A n atu re (természet) szó eredete a latin natus (szüle
tés. születni) szó. A n atu /re a születés helye. A természet 
(natu/re) embere számára a világ mozgása a születés, és a 
születés az élet szinonimája. A native (őslakos, bennszülött) 
szó ugyaninnen származik. A natív  népek a természet, a s 
születés, a szerves élet gyermekei. Az indián kultúra a 
valódi életben élő realitás.

Az őslakos ( natus) népek kultúrájában a táj nem dolog, 
tárgy, s nem az ember munkájának gyümölcse, mint a mi 
szemléletünk szerint. A táj élőlény. Nem csoda, hogy Car
dinal épületei növekszenek, hajtásokat eresztenek és szét
terjednek a tájon, mint a mohó szőlőindák. Ezek az épüle
tek a természetes kuliúrában gyökereznek, a születés és 
az élet kultúrájában, és arra terveztettek, hogy szerves evo
lúción menjenek át, változzanak, alkalmazkodjanak és ter
jeszkedjenek. Ezek az épületek növekszenek.

A táj Indián tapasztalása nem egyszerűen dinamikus; 
egyben az egyediség és a totalitás, a m inden  egy  víziója 
is. Az önértelmezés nemcsak a növekedés képéből, de a 
táj hatalmas élolény-mivoltának felismeréséből is táplál
kozik. E lény fizikai jelenléte a teljesség kifejeződése. H otel 
című versében Allen Ginsberg így ír: Szent a  tenger, szent 
a  siv a ta g ... szen t a  szem golyó, szen t a  fen eketlen  mélység.
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(Eörsi István ford.) -  míg csak a szen t szó  puszta hangzássá 
nem változik, amely ott cseng minden létező neve mellett, 
s oszthatatlan valóságot teremt Cardinal látomásában az 
élet szent, az élet egy. az élet minden. E valóság nem a mi 
kultúránk fallikus realitása. Az indián kultúra m inden-egy  
felfogása szimbolikus kifejeződését a körben találta meg; 
számára a teljesség legvégső metaforája a kör.

Douglas Cardinal a kört tette építészeti tervei alapjává. 
Ez a kör azonban nem egyszerűen a szemnek kedves, csi
nos kerekség. Épületeiben a kör az életciklus; a természet 
teljessége. A kör egyensúly, harmónia, egyenlőség és egy
ség, amint azt az őslakos -  natus -  népek kifejezik. Ők a 
kör népe, de ez a kör nem az, amit a görög filozófiából és 
a keleti vallásokból ismerünk. Ez a kör a tájból, a fizikai 
valóságból származik. Cardinal írásaiban gyakran fordul
nak elő a középpont, centrum , központ szavuk. Az indiánok 
körét a bevándorló kultúra egyeneseivel állítja szembe, 
amelyek megosztottak; a civilizált ember dologi geometriá
jának. széttöredezett világának megjelenülései. Érzékeny
sége radikálisan szemben áll a kapitalista világ valóságával, 
ahol a földet birtokolják, részekre és még kisebb részekre 
osztják, eladják és eladják megint. A szubjektummal telített, 
attól átitatott világból kiált a véget nem érő objektivízáciő, 
eltárgyiásítás ellen.

A tárgyak világa az od akin t világa. Az elkülönülés és 
a túlburjánzás birodalma. Egy ilyen, ember-terem tette uni
verzumban. ahol az élet elsődleges joga az emberé, az 
ember tárggyá változik, s az életből o d a  kin ti valóság lesz. 
amivel kedvünkre bánhatunk. A létezés eltűnik, s helyét 
az élettelen dolgoknak adja át. Az ember, mint teremtő az 
élet helyébe lép.

Cardinal az ego-em ber társadalmának nevezi ezt a tár
sadalmat. Az ego-ember a hódító, leigáző intellektus; a 
fehérember tudományának angyala. Ellensége a természet
nek. a születésnek és az életnek. Legfőbb tulajdonsága, 
hogy megoszt és uralkodik. Amikor Cardinal mindezt d o 
m in án s társad alom n ak  nevezi, nemcsak arra utal, hogy 
elnyomja az indián kultúrát, de arra is. hogy e társadalom 
elsődleges létmódja a birtoklás, az uralkodás.

Ennek a jövevény kultúrának a célja: uralkodni a ter
mészet felett. Az indián gondolkodás célja szintén hatalom, 
de a természet egységében, s az á lta l megfogalmazott ha
talom. Az indián kultúrák a világhoz való alkalmazkodás 
kényszerében születtek meg. ahol az ember technológiai
lag gyenge, de élete természetteli volt. A bevándorló kultú
ra a technológiai hatalom bölcsőjében született.

A két gondolkodásmód, e két elkülönült világnézet 
lényegi konfliktusa úgy fogalmazható meg, mint harc a 
kultúra és a civilizáció között. A megkülönböztetés világo
sabbá válik, ha megvizsgáljuk a két világ gyökereit. A kultú
ra  szó a latin cultus-ból származik, ami egyaránt jelent 
gondviselést és imádatot. A két jelentés egybekapcsolja a 
vallásos és a szerves, természetes réteget, s egyben rámutat 
ami is, hogy a két jelentésnek az emberi tudatosság homá
lyos régmúltjában közös eredete van. A „kulturális” világ- 
szemlélet szellemi, és szorosan a tájhoz, a földhöz kötött. 
A civ ilizáció  szó  a latin civ itasszóból származik, ami várost 
jelent. A város a civilizáció lényege-, a természet erői ellen 
vívott sikeres hadjáratok eredménye, a hódítás és elkülönü

lés látható formája.
Az indián vízió nem civilizált. Ez a vízió nagyobb mér

tékben tartalmazza a létezn i, és csak kevésbé a csin á ln i 
gondolatát. Inkább alázatra, semmint hatalomra támaszko
dik. A mi kultusz-világunk éppoly idegen az inka, mint a 
görög-római kultúráktól. A civilizáció az ember-készítette 
dolgokban, az indián vízió azonban a természetben találja 
meg humanitását. A civilizáció hierarchikusan rendezett 
valóság, amely az élet legmagasabb szintjére az embert 
emeli. A kultusz/kultúra az élettel való radikális azonosulás 
valósága.

A civilizáció világa a holisztikus indián kultúra antité- 
zise. Megköveteli az ember természettől való elidegene
dését. Amikor Cardinal a bevándorló kultúráról, mint ide
g en ről beszél, nem csupán szociológiai tényeket szögez 
le, de azt is állítja, hogy az elidegenedés a jelen társadalom 
leglényege. Ez a vád az indián kultúra részéről általában a 
civilizáció és különösen a technikai társadalom alapvető 
kritikája.

A kulturális világszemlélet olyan realitás, amelyben az 
egyén egyedisége és a mindenség egyedisége alkotja a 
totalitást, amelyben az emberi lény teljességgel természeti 
lény. Ebben a szemléletben az ember lényege a szervesség, 
s a civilizáció visszalépés ebből a szervességből a mestersé
ges minőségbe, ami az ember alapvető lényegétől való 
elidegenedés. A kultúra és a civilizáció e küzdelmében 
vajon mit kell tennie annak az embernek, aki a kultusz 
szerint gondolkodik, de foglalkozása, hivatása a város szí
véhez köti?

Ez az ember és kultúrája a metis. Ebben a világban az 
épületeket az. indián látomás hatja át és forradalmasítja for
máikat, míg a technológia, a civilizáció és a város -  marad. 
Az indián kultusz indián civilizációvá lesz. Cardinal terve 
például, amelyet az Albertai Indián Oktatási Központ szá
mára rajzolt, az indián tudatosság monumentális emlékmű
ve; vetekszik az aztékolcés inkák templomaival, s emellett 
világosan jelöli a kultusz hagyományos világának alkonyát. 
Két világ sajátos keveréke, s az eredmény egy radikálisan 
új civilizáció; a nyugat első bennszülött -  vagy őslakos -  
civilizációja.

Cardinal gondolatai és elképzelései nem itt van n ak, 
csupán ide vezetnek. A bennszülött nép mai problémáinak 
nyomasztó súlya alatt épít, tervez, ír és él, s megoldásai 
azzal a gyakorlati kérdéssel foglalkoznak; hogyan lehet 
visszaszerezni a nemes emelkedettséget és a kulturális in
tegritást. Iskolákat és közösségi épületeket tervez olyan 
helyeken, mint Hay River, Grande Prairie, Lie la Ronge, 
Grouard és Bonneville -  távol a nyugat nagy város- és 
hatalmi központjaitól. Ez a demokratikus impulzus nem a 
jelen társadalom ideológiájából, hanem magából az. indián 
világlátomásból; az élet és az ember egyenlőségének tu
datából és a hierarchia nélküli világból ered.

E világszemléletet képviselve Cardinal minduntalan 
beleütközik a társadalom beszélt nyelvének falaiba. Erre 
a nyelvre rákövesedtek a civilizáció jelentései. A primitívet 
egyúttal alacsonyabbrendűnek is ítélik. Az indián azonban 
körkörösen gondolkodik; számára a vég egyben kezdet is 
és viszont. A ku ltusz világának gondolkodásában primitív
nek lenni annyi, mint elsőnek lenni; élen lenni, hiszen a
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kezdet és a vég azonosak. A létezésben mindenki egyenlő.
A jelentés fordítottja; az értékek átalakulása változtatja 

az aborig in al (őslakos, bennszülött) szót egyszerű állítássá: 
kezdettől fo g v a  lé te z ő -  (ab-origin-al) - ,  legelső, s ad neki 
új, pozitív jelentésárnyalatot. Az. aborig in al, a prim itív  vagy 
natív  szavak így nyernek űj tartalmakat; az. indián látomás 
felszabadítja őket is.

Az indián kultúra alapja a fennmaradás, s e2t a fennma
radást nem hódítással, hanem alkalmazkodással kívánja 
elérni. Az a lka lm azkod ás üíó indián jelentése Cardinal va
dász-harcos-modelljében, a domináns társadalomhoz való 
viszonyulás lehetséges módozataiként nyer értelmezést, 
magyarázatot. Cardinal spirituális gyakorlatoknak tekinti 
ezeket a szerepeket. Ha a vadász és a harcos szerepét lélek
telen — lélek nélküli -  világunk körülményei közé transzfor
máljuk, átalakulnak a túlélés, a fennmaradás alkalmazkodó 
stratégiáinak metaforáivá. Egyik értelemben azt látjuk, 
hogy (a mi szemszögünkből nézve) ugyanaz a hatalmi vi
szony alakult ki a domináns társadalom és az őslakosság 
között, mint valaha az őslakosság és a természet között. 
Kultúrájuk úgy igyekezett alkalmazkodni, hogy kereste a 
világgal való azonosságot. Ugyanez a céljuk a jelen társada
lomban is. Az egyenlőség világában az állatok az életadók, 
s tőlük származik a lélek (an im us) is. A vadász valódi lénye 
belép az ő lelkűkbe, magukba az állatokba. A mi hierarchi
kus világunkban az állatok az élet egy alacsonyabb szintjét 
képviselik. Fenevadak. Bestiák. Le kell igázni vagy' megölni 
őket. Az indián, mint vadász vagy harcos, be szeretne lépni 
e társadalom életébe, meg akarja tanulni módszereit, befo
gadni an im usal. Az alkalmazkodó ösztön nem azt jelenti, 
hogy átvegye ezt az életet; eladja az egyiket a másikért. 
Általánosságban jelenti az életbe való belépést, megértését 
valamely dolog lelkűidének. Nem jelenti azt, hogy valaki
-  amint Cardinal nevezi — a domináns társadalom ego-em- 
berévé válik. Azt jelenti, hogy olyanfajta egyenlőségre tö
rekszik, amilyenben a vadász, élt az állattal, amelyet -  akit
-  el akart ejteni.

Ez az integráció egészen más fajtája, mint amit mi kíná
lunk. Az őslakos kultúrában az integráció egyenlőséget 
jelent. Jelenti ezenkívül az integrált — vagyis holisztikus — 
világszemlélet fejlődését. Ez az integráció felé való hívás 
az őslakos népek kulturális reneszánszára való, hatalmas 
erejű felszólítás. Felszólítás uralom, dominancia nélküli al
kalmazkodásra. azt lehet mondani: ön-integrációra. Az in
dián akkor integrált, ha kultúrája mind a maga, mind pedig 
mások számára radikális egyenlőségen alapul; amikor a 
viszonyok, a kap cso latok  világa azonos azzal, ami a mi 
számunkra a dolgok  világa.

Nehéz belépni ez új jelentések világába, amíg oly szo
rosak és szilárdak saját kulturális határaink. Maga Cardinal 
nemegyszer nyelvi akadályokba ütközik, amikor a két uni
verzumot igyekszik in tegráln i. Egyik esszéjében például 
ezt az esetlen kifejezést alkalmazza: a  sík fö ld  osztályter
m e -  aminek belső ellentmondása oly erőteljes, hogy a 
pólusok szinte kioltják egymást. Amit attraktív metaforának 
szán, a valóságban félreértést szül. Semmi kétség: az ego
ember és a természet emberének világát harmóniába hozni
-  e célkitűzésnek itt-ott megvannak a maga kudarcai. Ami 
azonban fontos: a munka megkezdődött; az indián vízió

megindult a domináns társadalom víziójával való egyensúly 
megteremtésének útján.

A kultusz világa kibillent bennünket mindennapi 
nyelvhasználatunkból. Amikor egyensúlyról, harmóniáról, 
egyesítésről, integrációról beszélünk, mennyiségi fogal
makban: térfoga tokban, statisztikákban, mértékekben gon
dolkodunk. Amikor azonban egy egyensúly nélküli világ
ban gondolkodunk egyensúlyról, egy elidegenedett világ
ban harmóniáról, egy megosztott és szétforgácsolt világban 
egységről, az indián modell szerinti fogalmakban kell gon
dolkodnunk. E társadalomban az egyensúlykeresés a társa
dalom lényegi egyensúlytalanságának végét jelenti. A me- 
íis-modell az indián gondolkodásban nem két, egyformán 
önálló értékű világ egyensúlya. Az m aga  a harmónia, a- 
mely csak egyetlen, egységes világban lehetséges. A békés 
egymás mellett létezés egy lépés az integráció felé. Az 
egyenlőség a fehér kultúra szerinti értelemben csupán egy 
lépés a még radikálisabb egyenlőség felé.

Az indián vízió azokat a viszonyokat kínálja a társada
lomnak. amelyekkel ez nem rendelkezik. Ajánlja elidege
nedéstől idegen önmagát; a lehetőséget, hogy a fehér többé 
ne bevándorló kultúra legyen. Kínálja a földdel, a tájjal 
való teljes egységet, amely a mi társadalmunkban lehetet
len. Kínálja az uralom, a hatalom ideológiájának végét, s 
egy radikális, új demokráciát. Természetes, hogy a domi
náns társadalom, amely a legrosszabb időkben hitványnak 
és értéktelennek ítélte és így is kezelte az indián kultúrát, 
a legjobb esetben, a legszelídebb korszakokban pedig 
megtűrte és elviselte, mint lényegtelen és érdektelen fur
csaságot (miközben folyamatosan gratulált magának hallat
lan toleranciájához, hogy egyáltalán létezni engedi, mint 
etnikai vagy vallási zárványokat), saját értékei és megfon
tolásai mentén fogja értékelni a felkínáltakat. A civilizáció 
ködén át fogja látni magát Cardinalt is, és mindent a fe h é r  
m ódi szedn i valóra fog alakítani.

Cardinal felkínálta nekünk a kölcsönös megértés és 
együtt-fejlődés végső metaforáját. Az őslakos népességet 
a fehér társadalom úgy kezelte, mint gyermekeket, amire 
ő a felnőttség státuszának követelésével válaszol. A 
felnőttség követelése azonban önnön érettségünk követe
lése, hiszen a mi társadalmunk tette gyermekekké az indiá
nokat. Az új indián csakis egy érett, egy felnőtt kultúra 
eredménye lehet. Ezt a felnőttséget a saját kultúrája elisme
ri, de el kell ismernie a mi közös kultúránknak is.Cardinal 
víziója érettséget követel. Vajon készen áll-e a mi kultúránk 
arra. hogy az egyenlőség felé teendő első lépésként gyer
meknek tekintse magát? Készen állunk-e arra, hogy az in
dián kultúrát ne tekintsük többé gyermeknek; az emberi 
történelem egy korábbi állomásának? Képesek vagy un к- 
e az emberiség felnőttkorához való tartozását elismerni?

Cardinal, aki a gyakorlati munka embere, s aki népé
nek mindennapi gazdasági és kulturális gondjaival szem
besül és küszködik, kényelmetlenül erezné magát, ha for
radalmi gondolkodónak nevezném, holott így van. Indián 
szellemiségét saját magam is megismertem, s úgy találtam; 
ő egyaránt él a kultuszban, az élők univerzumában, ahol 
az ember lény; és a civilizációkran, a dolgok világában, 
ahol az ember tárgyi. A dualitás áthatja egész életét. A tel
jesség impulzusa az indián életből, az elkülönülésé a rná-
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síkból származik. A kettősség az első pillanatban Cardinal 
legfőbb gyengeségének tűnik, de tüzetesebb vizsgálódás 
után a legnagyobb erősségének bizonyul -  látomása, a 
metis társadalom nem a múlt eseménye, hanem a jövő cse
lekedete.

Eszméje nem kevesebb, mint az őslakos manifesztá- 
ciója egy bevándorlók-uralta kontinensen. Csak nyelvünk 
alapjaihoz visszatérve találunk utalásokat e mélyen gyöke
rező jelentésekre. Ez őseink hangja, még ha kívül is esik 
vallási, társadalmi és nemzeti tapasztalataink körén. Az an i
m us visszatérése. Ha odafigyelünk, mindannyian hallhat
juk. E hang visszavisz bennünket a kezdetekhez; őseredeti 
lényünk gyökereihez, és ha meghalljuk reszketünk.

DOUGLAS CARDINAL
AZ ÂNUSZ-OREENTÂLT TÁRSADALOM 

VÁROSÁBAN
(A szellem ről c. esszékötetből)

Én nem  tu dok sem m it, n ektek kell a z  én h áza im ban  
éln etek. M ondjátok e l a  problém áitokat, m on djátok el, 
hogy ak arto k  éln i; m egpróbálom  m egcsin áln i n ektek a

titeket szolgáló környezetet.

A technológiai civilizáció megkísérli ráerőszakolni szelle
mét, egoját eg ész  környezetére. Ideálja az előre kialakított 
terv-', amely minden problémára megoldást jelent. A tudás 
előlegezése azonban korlátokat is jelent. Szemellenzőt,

A civilizáció piramis-rendszerre épül; a csúcson ott áll 
valaki, és ráerőszakolja akaratát az alatta lévőkre. Ezek 
azok az emberek, akikkel az építész szerződik. Ha például 
egy építész iskolaépületet tervez egy iskolaszék számára, 
két megrendelőt szolgál egyszerre; az iskolaszéket és a 
diákokat-tanárokat, akik használják majd az épületet. Ha 
az iskolaszéknek tervez, valamilyen absztrakt ideához kö
zelít, ha a közösség diákjai számára épít, az eredmény orga
nikus. Az építész nehezen tudja saját egoját elfojtani. Ali
hoz, hogy valóban odafigyeljünk rájuk, és együttműköd
jünk azokkal az emberekkel, akiknek dolgozunk, gyakran 
fel kell adnunk saját elképzelésünket a közösség által kidol
gozott formáért.

A technológiai civilációs rendszerben az embereket 
adott feladatokra tartogatják, s a tömegeket úgy tekintik, 
mint valami szellem és gondolat nélküli entitást, csakhogy 
mi mind a tömeg részei vagyunk. Életünk azért fontos, 
mert egyének vagyunk, s az egészhez mindannyian hozzá
járulhatunk valamivel. Az emberektől maguktól eredő 
megoldásokban sokkal több a lélek és az igazság, mert 
ezek megfelelnek nekik. Az emberek ismerik, mert érz ik  
szükségleteiket; ezeket á külső megfigyelő csupán leírhat
ja. Az építész figyel, megpróbálja megoldásaikat beleol
vasztani a feladatba, a problémába, majd képviseli és vé
delmezi a megismert szükségleteket a tekintély, az anyagi 
és közigazgatási hatalom előtt.

A közös tervezésre jó példa az észak-albertai G ran de 
P rairie In d ián  O ktatási K özpont esoxe. A munkában min
denki részt vett.. Mindenkinek minden ötletét meghallgat-

A Civilizáció Múzeuma, Hull, Québec, Kanada -  alaprajzok
Alsó szint alaprajza: 1. Földalatti parkoló; 2. Gépészet; 3- Kiállítótermek;
4. Nagy csarnok; 5. Kőközpont; 6. Kávéház: 7. Raktárak; 8. Műhelyek

Emeleti szint alaprajza; 1. Fő előadóterem; 2. Imax/Omnimax (színház); 
3. Alkalmi kiállítótér; 4. Főbejárat; 5. Vendéglő; 6. Raktárak; 7. Irodák.

Tetőszint alaprajza: 1. Fő előadóterem; 2. Imax/Omnimax (színház); 
3. Történelmi csarnok; 4. Raktárak; 5- Irodák.

tűk és figyelembe vettük. Természetes, hogy a dolog rette- 
nesen sok időbe telt, és s emberek százait kellett összehan
golni. Ahelyett, hogy egy  Medicivel, cárral vagy fáraóval 
beszéltük volna meg a dolgokat, a nép tevékenységét han
goltuk és rendeztük össze.

xMagam építészként voltam érintett a munkában, s las
san észrevettem, hogy az emberek rögtön kritikussá vál
nak, ha nem veszik figyelembe szempontjaikat. Gondol
kodni kezdtem; milyen jó lenne, ha átvennénk néhány
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