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Muszę przyznać, że kiedy tutaj przyjechałam, nie należałam do najbardziej towarzyskich 

osób. Jak się pewnie domyślasz, kontynuowanie studiów było zaledwie drugorzędnym 

powodem mojego wyjazdu — dopiero po zamieszkaniu w Montrealu rozpoczęłam badania 

tekstów dawnych, wtedy też pretekst stał się prawdziwym celem. Tak naprawdę jednak ta 

podróż była ucieczką. Ucieczką, która miała być tak całkowita, że nigdy nawet nie prosiłam 

Cię o nowiny dotyczące mężczyzny, którego długo uważałam za swojego narzeczonego. 

Gdybym została w Persji, być może nie znalazłabym w sobie dość odwagi, żeby zerwać. 

Wyjeżdżając, przyspieszyłam tylko bieg rzeczy, które zazwyczaj gną się powoli pod 

psychologicznym naciskiem wydarzeń. 

Czułam też wyraźnie, że muszę zmienić miejsce. Nie mogłam już dłużej znieść 

rozbuchanego nacjonalizmu zapuszczającego korzenie w naszym kraju, w tym świecie tradycji 

i wyłącznej władzy mężczyzn; pod tym względem Quebec wydaje mi się całkowicie różny od 

wszystkiego, czego doświadczyłam tam. Widzisz, przywołuję tutaj okoliczności swojego 

wyjazdu, aby móc lepiej wytłumaczyć Ci zamęt, który we mnie panował, kiedy podejmowałam 

decyzję o zamieszkaniu w tym jedynym w Ameryce francuskojęzycznym rejonie. Chciałam 

zarazem odnaleźć siebie i pozbawić się korzeni, w każdym możliwym znaczeniu tego słowa. 

Przybyłam tu więc otwarta, bezbronna, a przez to i niezwykle czujna w stosunku do nowych 

realiów, do których miałam się dopasować.  

Po pierwszej fazie mizantropii zaprzyjaźniłam się z grupą studentów-badaczy z 

uniwersytetu. Pokazują mi oni Montreal. Zabierają mnie do teatru i do kina, pożyczają książki 

i zapraszają na gargantuiczne kolacje, urządzane cyklicznie u różnych osób. Polubiłam te 

spontaniczne domówki, gdzie wino leje się strumieniami, a rozmowy płyną wartko do 

późnych godzin nocnych. Po nich z jeszcze większym zapałem wracam do swoich książek i 

cierpliwej pracy. 

Zdążyłam się już przekonać, że mieszkańcy Quebecu to ludzie bardzo pogodni, nieskorzy 

do pesymizmu. Jest w nich coś jakby pogodny fatalizm. Potrafią nieustannie zmieniać 

otaczającą rzeczywistość, dostosowując ją do swoich potrzeb i pragnień. I chyba aż za łatwo 

robią dobrą minę do złej gry. Opanowali oni do perfekcji sztukę chłodnego poczucia humoru 

— czyżby spuścizna po anglosaskich przodkach? — która pozwala im śmiać się z siebie 
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samych z uszczypliwością bliską czasami cynizmu. Wydaje mi się, że współistnieją w nich 

dwie przeciwne natury: tutejsza i nietutejsza. Jak gdyby każdy z nich długo ćwiczył sztukę 

patrzenia na siebie oczyma innych, by dojść w niej do biegłości pozwalającej na wytworzenie 

swego rodzaju podwójnego „ja”, zmiennokształtnego, gotowego w każdym momencie 

rozdzielić się i odrzucić ową zbyt „quebecką” część. A wszystko to ku ubolewaniu 

nieszczęsnego przybysza, który nie wie już, z kim ma do czynienia i w końcu musi dojść do 

wniosku, iż te dwie części są nierozerwalnie związane. Zdarzały mi się sprzeczki z moimi 

znajomymi na temat tego podejścia, które w innych krajach zostałoby uznane za zaniżanie 

własnej wartości, a nawet pogardę dla samego siebie. Z reguły — mówią mi wtedy — 

obcokrajowcy łatwiej się z tym godzą. Jednak mnie się to nie podoba i nie kryję tego, choć 

mogą uznać, że mieszam się do nie swoich spraw. Na przykład Francuzi zawzięcie krytykują 

swój rząd i instytucje, jednak nigdy nie przyszłoby im do głowy, by wymazać swą 

przynależność równie lekko i kompletnie, jak niektórzy mieszkańcy Quebecu. Ci ostatni 

wydają się kołysać nieustannie na szalkach ogromnej wagi. Kiedy tylko wygłoszą jakieś 

stwierdzenie, natychmiast podają argument przeciwny, aby powrócić do pięknej, nieruchomej 

równowagi. Ta fundamentalna dwoistość, którą Hubert Aquin przyrównywał do 

argentyńskiego tanga, miałaby szansę stać się źródłem wyjątkowej dynamiki, gdyby nie była 

wciąż wstrzymywana przez coś silniejszego od osobowości, przez ów chłodno-ironiczny 

biegun przeciwny.  

Niedawno przeprowadzono ankietę, w której wzięło udział około tysiąca mieszkańców 

Quebecu, różnego pochodzenia. Ankietę przeprowadzano w różnych miejscach i 

okolicznościach. Zadano dwa pytania: „Kim jesteś?” i „Kim chciałbyś być?”. Z wielu 

odpowiedzi wyłania się jeden wzorzec, który potwierdza istnienie jeśli nie wspólnego systemu 

wyobrażeń, to przynajmniej tej samej dualistycznej struktury mentalno-psychicznej. 

Francuski socjolog Hervé Fisher, autor badania, odnotował zwłaszcza regularnie pojawiający 

się wzorzec pary kot-ptak, która według niego obrazować może „tę dwoistość: z jednej strony 

pragnienie podboju, z drugiej — nostalgię i przywiązanie”, „tę egzystencjalną sprzeczność 

przyciągania i odpychania. Zauroczenie kota ptakiem, który musi mu uciec, aby wymknąć się 

śmierci; to niemożliwe i destrukcyjne połączenie dwóch fałszywych przyjaciół, dwóch 

wrogów, których tak chętnie swatamy, śledząc pełen fascynacji wzrok kota skierowany na 

ptaka, którego ma ochotę schrupać”. 

Widzisz więc, jak ciężko uchwycić tę ich dwojaką osobowość! Kiedy obserwuję moich 

współpracowników i znajomych, osoby w wieku dwudziestu paru lat, dostrzegam w nich coś z 

postaci Deschampsa, którego monologi przemieniały tragedię w komedię i komedię w 

tragedię; coś z postaci Sola, klowna-patafizyka, mówiącego głosem poety, oraz coś z 

Galarneau, dobrotliwego sprzedawcy hot-dogów z książki Godbouta, kochającego pisanie i 

smażenie, rozdartego pomiędzy tym, co chciał, a co mógł powiedzieć. Wydaje się, że dawno 
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już przeskoczyli dewaloryzujące podejście Tit-Coqa, postaci teatralnej z lat 40, pozbawionej 

jednocześnie swego słowa i przeznaczenia. Ci mieszkańcy Quebecu, o których mówię, należą 

do nowej, międzynarodowej klasy „wykształconych bezrobotnych”, wiążących koniec z 

końcem dzięki stypendiom i pojedynczym zleceniom. Przez kryzys przeszli w duchu 

demobilizacji ogólnej i szczególnej, ze swego rodzaju metodyczną beztroską, i czekając na 

lepsze czasy, zajmują się czymkolwiek, specjalizują i ćwiczą bezlitosną krytykę tego 

społeczeństwa, do którego przynależą, a z którego często chcieliby uciec. 
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