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Muszę wyznać, że na początku swojego pobytu tutaj nie należałam do najbardziej 

towarzyskich osób. Jak już wiesz, kontynuacja studiów była zdecydowanie drugorzędnym 

powodem mojego wyjazdu. Dopiero gdy przyjechałam do Montrealu, badania nad dawnymi 

tekstami zaczęły mnie faktycznie interesować i tym samym, wcześniejszy pretekst zmieniłam 

w rzeczywisty powód. Ale tak naprawdę, mój wyjazd był ucieczką. Chciałam, aby ta ucieczka 

była definitywna i dlatego nigdy nie zapytałam cię, co się dzieje z tym mężczyzną, który w 

moim mniemaniu był przez długi czas moim narzeczonym. Być może nigdy nie zdobyłabym 

się na odwagę, żeby z tym skończyć, gdybym została w Iranie. Wyjeżdżając, tylko 

przyspieszyłam bieg wydarzeń; a to z kolei nie oznacza zazwyczaj nic innego, jak 

psychologiczne komplikacje całej sytuacji. 

Pragnęłam też bardzo zmienić miejsce pobytu. Nie mogłam już znieść ostrego 

nacjonalizmu, który zaczynał pojawiać się w naszym kraju. W tym świecie tradycji i władzy 

należącej wyłącznie do mężczyzn. Jeśli chodzi o tę kwestię, to wydaje mi się, że nie istnieje 

żadna płaszczyzna porównania wspólna dla tego, co przeżyłam tam i tego, co mogłam 

zobaczyć w Quebecu. Jeśli teraz przypominam ci okoliczności swojego wyjazdu, to robię to po 

to, aby lepiej wytłumaczyć ci, na czym polegał zamęt, który przeżywałam, gdy zdecydowałam 

się zamieszkać w jedynym francuskojęzycznym rejonie Ameryki, żeby jednocześnie odnaleźć 

się i wyobcować, zmienić kraj zamieszkania. Przyjechałam więc tutaj w stanie dość dużej 

podatności, byłam wrażliwa, a przez to niezwykle uważnie odbierałam nowe otoczenie, w 

którym się znalazłam. 

Kiedy minął mi pierwszy etap mizantropii, nawiązałam bliską znajomość z grupą 

doktorantów z uniwersytetu i z ich pomocą poznaję Montreal. Zabierają mnie do teatru, kina, 

pożyczają mi książki, a nawet zapraszają mnie na gargantuiczne posiłki, które organizują 

regularnie, zapraszając się nawzajem. Polubiłam te spontaniczne przyjęcia, podczas których 

wino płynie strumieniami, a anegdoty toczą się gładko aż do wczesnych godzin rannych. Po 

nich z tym większym zapałem powracam do swoich książek i wytrwałej pracy. 

Po kontaktach, jakie miałam okazję tu nawiązać widzę, że ludzie w Quebecu są przede 

wszystkim weseli i niezbyt skłonni do pesymizmu, bez względu na sytuację, w jakiej się znajdą. 

Mają w sobie coś jakby fatalizm, ale z uśmiechem. Potrafią układać codzienność wciąż na 
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nowo według swoich potrzeb i upodobań. Być może nawet zbyt łatwo przychodzi im robienie 

dobrej miny do złej gry! W każdym razie praktykują w najwyższym stopniu sztukę chłodnego 

humoru – swojego anglosaksońskiego dziedzictwa? – z pomocą którego drwią sami z siebie z 

jadem zakrawającym czasem na cynizm. Wydaje mi się, że w każdym mieszkańcu Quebecu 

siedzi osoba z zewnątrz, która jest nieświadoma swojego istnienia. Tak, jakby każdy ćwiczył 

się przez dług czas w umiejętności patrzenia na siebie oczami innego i w końcu udało mu się 

wcielić do swojej osobowości podwójną, wielopostaciową obłudę, gotową się odłączyć na 

najmniejsze choćby ostrzeżenie i skrytykować zbyt quebecką część swojego „ja” na 

najmniejszy sygnał. Sprawia to pewne trudności cudzoziemce, która nie wie już zbyt dobrze, 

do której z osób się zwraca, i w końcu musi zdać sobie sprawę, że obie stanowią nierozdzielną 

całość. Zdarzyło mi się już parę razy spierać z moimi przyjaciółmi o tę postawę, którą gdzie 

indziej nazwano by samolekceważeniem lub wręcz pogardą. Powiedzieli mi, że cudzoziemcy 

mają w zwyczaju bardziej się zgadzać z ich krytyczną postawą. Ale to zachowanie mi się nie 

podoba i nie kryję się z tym. Choć ryzykuję, że będę oskarżona o nieuzasadnione mieszanie się 

w nie swoje sprawy. Francuzi ostro krytykują swoje instytucje i rządzących. Nigdy jednak nie 

przyszłoby im do głowy potępiać swoją tożsamość z takim zapałem i całościowo, jak robią to 

niektórzy mieszkańcy Quebecu. Ci ostatni wydają się postępować na zasadzie wahadła: ledwo 

coś stwierdzili i już znajdują argument przeciwny, co ich przywraca w stan statycznej 

równowagi. Ten podstawowy dualizm, który Hubert Aquin porównał do tanga argentyńskiego, 

mógłby stać się źródłem niezwykłego dynamizmu, gdyby nie był stale wstrzymywany, z 

własnego impulsu, przez swego rodzaju superego, stanowiące zawsze obecny przeciwny 

biegun, zimny i ironiczny. 

Ostatnio przeprowadzono ankietę z udziałem około tysiąca mieszkańców Quebecu o  

różnorodnym pochodzeniu. W najprzeróżniejszych miejscach i okolicznościach zadano im 

dwa pytania: „Kim jesteś?” i „Kim chciałbyś/chciałabyś być?”. Wiele odpowiedzi odsłania 

powtarzające się schematy, zdające się potwierdzać tezę jeśli nie zbiorowego wyobrażenia, to 

przynajmniej pewnej struktury mentalnej i rozdwojenia psychicznego. Hervé Fischer –

francuski socjolog, który przeprowadził ankietę – zauważył zwłaszcza niezmienną obecność 

pary „kota i ptaka” oznaczającej według niego „tę ambiwalencję pragnienia zdobywania i 

pragnienia nostalgii lub przywiązania”, „tę egzystencjalną trudność polegającą na 

jednoczesnym przyciąganiu i odpychaniu, na pragnieniu kota, aby dosięgnąć ptaka 

umykającego mu z obawy przed utratą życia, na związku niemożliwym i destrukcyjnym 

między dwojgiem fałszywych przyjaciół, dwojgiem wrogów, których łatwo połączyć, podążając 

za pełnym fascynacji spojrzeniem kota w stronę ptaka, którego chce pożreć”. 

Teraz rozumiesz już, jak trudno uchwycić istotę tej dwuznacznej osobowości! Widzę w  

moich dwudziestoparoletnich przyjaciołach i znajomych z uczelni coś z charakteru postaci 

granych przez aktora Jeana Deschampsa, wygłaszającego monologi oddające szyderczy 
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tragizm lub tragiczne szyderstwo, i coś z Sola, pseudonaukowego clowna o języku godnym 

poetówi, a także z Galarneau, dobrodusznego sprzedawcy hot-dogów z powieści Godbouta, 

kochającego zarówno smażenie, jak i pisanie, który przez cały czas albo coś mówił, albo 

przynajmniej chciał powiedzieć. W każdym razie wydaje się, że wykroczyli już daleko poza 

godną pożałowania postawę Tit-Coqa – postaci teatralnej z lat 40. – który został pozbawiony 

danej mu obietnicy i zarazem swojego przeznaczeniaii. Mieszkańcy Quebecu, o których ci 

opowiadam, są częścią nowej międzynarodowej klasy nazywanej wykształconymi 

bezrobotnymi, mogącymi wyżyć dzięki stypendiom i epizodycznym umowom, i 

przechodzącymi kryzys w atmosferze rozprężenia ogólnego i indywidualnego, ze swego 

rodzaju metodyczną beztroską. W oczekiwaniu na lepsze czasy, angażują się, specjalizują i 

ćwiczą w bezlitośnie krytycznym podejściu do społeczności, do której przynależą, ale z której 

często sami by się chętnie wykluczyli. (...) 

 

Tłumaczyła Patrycja Masłowska 

 

 

                                                             
i Sol to postać komediowa, grana przez aktora z Quebecu Marca Favreau. Sol był clownem ubranym jak 

żebrak, opowiadającym o swoim życiu oraz bieżących sprawach politycznych i społecznych. Jego cechą 

charakterystyczną było doskonałe opanowanie języka pełnego gier słownych (przp. tłum.). 

ii Tit-Coq jest ważną postacią dla mieszkańców Quebecu. Pierwszy raz pojawia się w książce Gratiena 

Gélinasa „Tit-Coq”, później także w licznych inscenizacjach teatralnych i w ekranizacji filmowej pod 

tym samym tytułem. Tit-Coq to żołnierz, którego ukochana, choć przyrzekła czekać na jego powrót z 

wojny, pod presją rodziny wychodzi za mąż, co jest dla Tit-Coqa ogromnym ciosem (przp. tłum.). 


