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Kanadyjski dualizm, trzy dekady  
bez ratyfikacji konstytucji

I

Patriacja1 kanadyjskiej konstytucji miała być, w zamierzeniach Pierre’a Elliotta 
Trudeau, końcowym akcentem w podjętym przez niego szerokim programie na-
zwanym National Policy. Jednym z jego elementów było powołanie różnych insty-
tucji politycznych, administracyjnych i kulturalnych, które miały wzmocnić „ kana-
dyjskość” wielu obszarów życia publicznego, a które według Trudeau zbyt mocno 
kojarzone były z pozakanadyjskimi wpływami, w szczególności brytyjskimi lub 
amerykańskimi2. Trudeau, spadkobierca i wierny uczeń Henriego Bourassy, ważnej 
osobistości kanadyjskiego życia politycznego i publicznego I połowy XX wieku, tak 
jak jego mentor był zagorzałym federalistą i zwolennikiem tzw. podwójnej auto-
nomii: konsekwentnego osłabiania związków z Londynem, a w kwestii quebeckiej 
przyznania prowincji szerokiej autonomii, ale tylko i wyłącznie w ramach Federa-
cji Kanadyjskiej. Trudeau był także zdecydowanym zwolennikiem zabezpieczania 
praw jednostek kosztem praw wspólnotowych, co oznaczało nadrzędność praw 

1 Patriacja to określenie stosowane w szczególności w stosunku do procesu odzyskania przez 
Kanadę suwerennego prawa do konstytucji. W polskiej literaturze przedmiotu jest stosowane przez wie-
lu autorów, np.: M. Grzybowski, Szkice kanadyjskie (państwo – ustrój – obywatele), Oficyna Poligraficzna 
APLA, Kielce–Kraków 2003, s. 90; czy T. Wieciech, Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady 
i Australii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 187 i in. Można spotkać także 
inne określenia: kanadyzacja, uojczyźnienie, a nawet udomowienie. 

2 Jednym z elementów tej kampanii było choćby wprowadzenie w Kanadzie, na początku lat sie-
demdziesiątych XX w. systemu metrycznego.
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obywatelskich nad prawami wspólnoty etnicznej, do której osoba należy. Te kwestie 
odnosiły się przede wszystkim do dwóch kanadyjskich zbiorowości: ludności rodzi-
mej czyli natives i Quebecois. Takie stanowisko Trudeau wynikało w znacznej mierze 
także z konieczności i prób rozwiązania problemu, jaki w latach sześćdziesiątych 
XX wieku coraz mocniej był artykułowany przez Quebecois. Zabiegali oni o uznanie 
na forum ogólnokanadyjskim własnej odrębności i przyznanie im wyjątkowego sta-
tusu w ramach Federacji. Trudeau, urodzony w Quebecu, doskonale znał i rozumiał 
specyfikę tożsamości quebeckiej, sam był mocno zaangażowany w przygotowanie 
strategii i programu Spokojnej Rewolucji (La Revolution Tranquille), procesu bardzo 
głębokich przemian, jakie w I połowie lat sześćdziesiątych XX wieku nastąpiły w tej 
prowincji. Spokojna Rewolucja wyprowadziła Quebec i Quebecois z głębokiego ma-
razmu, w którym tkwiły przez wiele dziesięcioleci, radykalnie zreformowała i zmo-
dernizowała wszystkie dziedziny quebeckiego życia i była początkiem nowego etapu 
w rozwoju tej najstarszej części Kanady. Przyniosła także nowe wyzwania dla relacji 
między prowincją Quebec a Federacją. Coraz mocniej słychać było głosy środowisk, 
które podważały konieczność pozostawania Quebecu w dotychczasowych relacjach 
z resztą kraju. Rosły w siłę kręgi związane z ideologiami separatystycznymi. 

W tym właśnie analitycy najczęściej upatrują determinację Trudeau do wzmoc-
nienia pozycji Federacji i eksponowania nadrzędności praw jednostki nad przywile-
jami grupowymi. 

Dążenia Quebecu do zagwarantowania w konstytucji wyjątkowej pozycji tej 
prowincji w Federacji Kanadyjskiej wpisują się w długi proces konsekwentnej walki 
mieszkańców Quebecu o uznanie ich odrębności. Quebec niezmiennie domaga się 
także, aby kontynuowana była – wypracowywana przez ponad dwa wieki – tradycja 
dualizmu kanadyjskiego życia politycznego, społecznego i kulturowego. Dualizm ów 
oparty jest na uznaniu istnienia dwóch kanadyjskich zbiorowości założycielskich. 
Pod koniec XX wieku dążenia te wyrażane były w głosach płynących z Quebecu w ra-
mach debat nad ratyfikacją konstytucji z 1982 roku (The Constitutional Act, 1982) 
i współgrały ze strategią, jaką przyjął René Lévesque po pierwszym referendum 
(1980), nieudanym dla quebeckiego obozu separatystycznego. Strategię tę stanowiła 
intensyfikacja działań na płaszczyźnie prawnopolitycznej w kierunku zdobycia dla 
prowincji jak największej autonomii w ramach Federacji.

Jennifer Smith pisze, że kanadyjski dualizm można rozumieć jeszcze inaczej3. To 
z jednej strony historycznie konsekwentne uwzględnianie interesów quebeckich w ko-
lejnych ważnych aktach prawnych nadawanych Kanadzie przez Londyn mimo słabną-
cej pozycji Quebecu w strukturze brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej. Z drugiej 
strony to zgoda na podtrzymywanie, według Smith „dość kuriozalnego zwyczaju”4, 

3 J. Smith, The Constitutional Debate and Beyond [w:] F. Rocher, M. Smith (red.), New Trends in 
Canadian Federalism, Broadview Press, Toronto 2003, s. 46–51.

4 Ibidem, s. 46.
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istnienia dwóch rzeczywistości – tej zapisanej w dokumentach i tej realnej – nie tylko 
w relacjach między dwiema grupami założycielskimi.

Ten historyczny dualizm w politycznoprawnych relacjach między Franko- a An-
glokanadyjczykami zapoczątkowany został Królewską Proklamacją (The Royal Proc
lamation) z 1763 roku. Kolejnymi jego elementami były Ustawa o Quebecu (The Que
bec Act) z 1774 roku, Ustawa konstytucyjna (The Constitutional Act, The Canada Act) 
z 1791 roku, Ustawa o unii z 1840 roku (The Union Act, 1840) i Ustawa o Brytyjskiej 
Ameryce Północnej (The British North America Act – BNAA, 1867). Według François 
Rochera i Miriam Smith także kwestie tzw. ruchomej stolicy z lat czterdziestych i pięć-
dziesiątych XIX wieku wpisują się w dualistyczny charakter kanadyjskiego życia5.

W ostatnich dziesięcioleciach XX wieku do tradycji dualizmu dołączyła ludność 
rodzima. Rozwiązania, które niesie Konstytucja z 1982 roku (The Constitutional Act, 
1982), i późniejsze rozstrzygnięcia pozwalają natives być graczem na kanadyjskiej 
scenie politycznej, stroną, z którą trzeba się liczyć, a która walczy o przywrócenie 
należnej sobie pozycji w życiu publicznym i politycznym Federacji.

Tekst ten ma pokazać, że procesy, które od kilku dekad toczą się w Kanadzie 
wokół ratyfikacji konstytucji, nie są wynikiem jedynie współcześnie pojawiających 
się wyzwań, ale mają swoje historyczne zakorzenienie. 

II

Intencją zapisów Królewskiej Proklamacji z 1763 roku było wprowadzenie angiel-
skich standardów kolonialnych do życia nowo objętej przez Londyn kolonii i jak 
najszybsze zastąpienie nimi instytucji oraz zasad życia publicznego o rodowodzie 
nowofrancuskim6. Proklamacja ta przyznawała jednocześnie swobodę religijną 
i językową Canadiens7, nie pozbawiała ich także prawa do gospodarowania w ra-
mach pozostałego po Nowej Francji systemu senioralnego. Jej zamiarem była jed-
nak asymilacja francuskojęzycznej i katolickiej ludności nowo utworzonej kolonii 
o nazwie Prowincja Quebec do anglojęzycznej zbiorowości, na której dynamiczny 
rozwój bardzo liczył Londyn. Należy pamiętać, że w okresie conquest dysproporcja 
w liczbie ludności francusko- i angielskojęzycznej na terenie Quebecu była ogromna, 
zbiorowość frankofońska liczyła około 60–65 tysięcy osób, podczas gdy anglojęzycz-
na nie przekraczała dwóch tysięcy. Nad wprowadzaniem nowego porządku i – jak 

5 Ibidem, s. 49.
6 M.  Wade, The French Canadians, Vol. I, 1760–1911, MacMillan, Toronto 1975, s. 48–65; 

J.  Grabowski, Historia Kanady, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, s. 115; M.  Kijewska-Trembecka, 
Quebec i Quebecois. Ideologie dążeń niepodległościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2008, s. 93–94.

7 Canadiens to określenie, które w okresie Nowej Francji odnosiło się wyłącznie do osadników, 
którzy otrzymywali dzierżawę w senioratach, mogli nimi być jedynie Francuzi i katolicy. Canadiens to 
w prostej linii protoplaści współczesnych Quebecois. 
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mówiła nowa administracja – „ucywilizowaniem” Quebecu miały czuwać sądy kró-
lewskie, z których zostali wyłączeni katolicy, a więc Canadiens, oraz mianowani przez 
Londyn kolejni gubernatorzy nowej kolonii. Proklamacja Królewska wprowadzała 
– można powiedzieć – przejściowe, czasowe rozwiązania, które wkrótce miały być 
zastąpione kolejnymi, bardziej kompleksowymi zapisami, ale i bardziej restrykcyjny-
mi wobec frankofonów8, sprzyjającymi osadnictwu anglojęzycznemu. Zapowiadano  
m.in. wprowadzenie wybieralnego zgromadzenia, osłabienie znaczenia Kościoła 
katolickiego, a wzmocnienie pozycji protestantyzmu, wprowadzenie common law 
w miejsce ciągle obowiązującego nowofrancuskiego coutume de Paris, zreformowa-
nie systemu gospodarowania ziemią.

Mimo tych złowieszczych dla frankofońskich mieszkańców Quebecu deklaracji 
nowej administracji niewiele się jednak zmieniło w ich sytuacji przez kolejne lata. Nie 
nastąpiła bowiem zapowiadana intensyfikacja osadnictwa anglojęzycznego z Wysp 
czy Nowej Anglii, a dwaj kolejni gubernatorzy, generał James Murray i Guy Carlton, 
nie byli zwolennikami dyskryminacji francuskojęzycznych mieszkańców Prowincji 
Quebec. Nawet zmiany granic, zdecydowane okrojenie obszaru Quebecu w stosunku 
do okresu nowofrancuskiego, nie uderzały we Frankofonów, tereny ich osadnictwa 
nie zostały uszczuplone.

Z kolei zapisy Proklamacji odnoszące się do natives, w szczególności stworzenie 
Indian Territory na zachodnich obszarach dawnej kolonii francuskiej, dawały nadzie-
ję plemionom indiańskim na w miarę spokojną współpracę z nową metropolią. 

Paradoksalnie więc pierwsze polityczne i prawne rozwiązania wprowadzone 
w Prowincji Quebec po upadku Nowej Francji wcale nie faworyzowały nowego, anglo- 
języcznego osadnictwa, co więcej, nie były nawet zbyt restrykcyjnie wprowadzane 
w życie. Jennifer Smith pisze wręcz, że „proklamacja była martwym dokumentem”9.

Kolejny krok w zmianie ustawodawstwa dla Quebecu poczynił Londyn 
w 1774 roku. 

Anglojęzyczni merchants, drobni kupcy, którzy de facto jako jedyna anglojęzycz-
na grupa, oprócz administratorów, przyjeżdżali do Kanady, pilnie oczekiwali roz-
wiązań prawnych radykalnie zmieniających zasady funkcjonowania nowej kolonii. 
Domagali się w szczególności od swojej metropolii zniesienia systemu senioralnego 
i wprowadzenia common law, co w znacznym stopniu ułatwiłoby im prowadzenie 
działalności gospodarczej, a głównie handlowej, na terenie Quebecu. Wychodzi-
li z założenia, że Londyn powinien dbać przede wszystkim o ich interesy i wobec 
wcześniejszych deklaracji konsekwentnie dążyć do wzmacniania pozycji anglo- 
języcznych mieszkańców prowincji, kosztem frankofońskich. 

8 W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa znaczenia słowa frankofon: pisane małą lub dużą 
literą. Frankofon pisany dużą literą oznacza osobę o rodowodzie nowofrancuskim, posługującą się 
językiem francuskim, to synonim Quebecois. Określenie to pisane małą literą, frankofon, odnosi się 
do osoby francuskojęzycznej, niekoniecznie pochodzenia francuskiego, może być to np. mieszkający 
w Quebecu przedstawiciel polskiej czy wietnamskiej grupy etnicznej. 

9 J. Smith, op. cit., s. 47.
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I choć w Londynie w trakcie przygotowywania tekstu nowej konstytucji dla 
Quebecu ścierały się dwie opcje – tzw. gołębi, optujących za poszanowaniem tradycji 
frankofonów, i jastrzębi, reprezentujących interesy przede wszystkim anglojęzycznej 
mniejszości – rozwiązania, jakie przyniosła Ustawa o Quebecu, zdecydowanie nie 
zadowoliły anglofonów. Potwierdzała ona bowiem status quo zagwarantowane Pro-
klamacją, co więcej, przez zmianę tekstu przysięgi przywrócono możliwość sprawo-
wania urzędów w kolonii przez katolików, choć z kolei odebrano seniorom prawo są-
dzenia. Odpowiedzią na część żądań nowych osadników było ponowne przesunięcie 
granic Quebecu na południowy zachód. Oczekiwane przez anglojęzyczną mniejszość 
otwarcie kolonii „na ich potrzeby” jednak nie nastąpiło, przywileje frankofonów nie 
zostały ograniczone. Ustawa dość enigmatycznie mówiła o przyszłej asymilacji fran-
cuskojęzycznych mieszkańców Kanady, a powołanie wybieralnego zgromadzenia ko-
lejny raz odsunięto na przyszłość. 

Niezadowolenie wśród anglojęzycznej mniejszości było tak duże, że odbiło się 
nawet echem na południu, wśród kolonii idących w stronę przeciwną niż północ 
kontynentu, myślących o zrzuceniu dominacji brytyjskiej, o niepodległości. Jesie-
nią 1774 roku uczestnicy Pierwszego Kongresu Kontynentalnego wystosowali list 
do brytyjskich poddanych w Prowincji Quebec10. Był on adresowany nie tylko do 
anglojęzycznych osadników, ale także, a w zasadzie przede wszystkim, do Franko-
kanadyjczyków. Oferta współpracy na drodze do republikańskiej niepodległości nie 
została jednak podjęta ze zgoła odmiennych powodów ani przez franko-, ani przez 
anglojęzycznych mieszkańców Quebecu.

Trzeba jednak pamiętać, że rozwiązania prawne, utrwalające wiele pozostałości 
z okresu ancien regime, wcale nie sprzyjały rozwojowi francuskojęzycznej większości, 
a paradoksalnie stały się jednym z istotnych powodów konsekwentnie pogarszającej 
się ich sytuacji społecznej, ekonomicznej i politycznej. Trzeba jednak także mieć na 
uwadze to, że przepisy ustawy z 1774 roku są do dziś interpretowane w Quebecu jako 
pierwszy akt prawny wydany przez Londyn, uznający odrębną tożsamość i prawo do 
jej utrzymania przez Frankofonów w Kanadzie.

Kolejny akt konstytucyjny Londyn nadał Prowincji Quebec w 1791 roku. Był on 
przede wszystkim odpowiedzą na nową sytuację polityczną w Ameryce Północnej 
po ogłoszeniu przez Amerykanów niepodległości. Do brytyjskich kolonii na pół-
nocy przybyła wówczas liczna, około czterdziestotysięczna, grupa lojalistów, któ-
rzy – wierni Londynowi – postanowili nie wracać do Europy, a wzmocnić brytyjską 
obecność w Ameryce Północnej. Grupa ta, zwana czasem pierwszymi politycznymi 
uchodźcami w Kanadzie, radykalnie zmieniła rozkład sił w kolonii. Anglofoni urośli 
w siłę nie tylko liczebnie, ważna była przede wszystkim mocna pozycja polityczna 

10 Letter addressed to the Inhabitants of the Province of Quebec, formerly Canada, from the General 
Congress of Septentrional America, held in Philadelphia / Lettre adressée aux habitants de la Province  
de Quebec, cidevant le Canada, de la part du Congrès général de l’Amérique Septentrionale, tenu à Phila
delphie. M. Wade, op. cit, s. 65–66. 
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nowo przybyłych, których potrzeby i żądania Londyn starał się zabezpieczyć. Nie 
bez znaczenia dla przyjętych w Londynie rozwiązań były także wydarzenia rewolucji 
francuskiej. 

The Canada Act 1791 wprowadził wiele zmian w politycznym i publicznym życiu 
Quebecu11. Przede wszystkim prowincja została podzielona na dwie kolonie, Dolną 
i Górną Kanadę. Dolna, wschodnia część, była zamieszkana głównie przez Frankofo-
nów. Górna, zachodnia, przeznaczona była dla osadnictwa anglojęzycznego. Taki po-
dział miał zabezpieczać ciągle sprzeczne interesy obu zbiorowości. Powołane zostały 
dwa zgromadzenia ustawodawcze z dość szerokim prawem głosu, otrzymali go: właś-
ciciele ziemscy, kobiety i mężczyźni, większość dzierżawców, rzemieślnicy, ducho-
wieństwo. Władzę wykonawczą sprawowali gubernatorzy i powoływane przez nich 
rady, a obydwa ośrodki reprezentowały przede wszystkim interesy Korony. Zgroma-
dzenie nie miało możliwości powoływania odpowiedzialnego przed nim rządu, co 
szybko, szczególnie w Dolnej Kanadzie, doprowadziło do konfliktu. Ustawa ta kolej-
ny raz potwierdzała status quo Frankofonów w Dolnej Kanadzie, w tym pozycję Koś-
cioła katolickiego, system senioralny, francuskie prawo cywilne, co z kolei było nie 
do zaakceptowania przez montrealskich merchants, którzy nie chcieli dłużej podlegać 
quebeckiemu ustawodawstwu cywilnemu. Nie chcieli jednak opuszczać Montrealu, 
jedynego dobrze prosperującego centrum handlowego i finansowego kolonii. Rów-
nocześnie stare elity quebeckie, seniorzy i kler, deklarowali pełną lojalność wobec 
Londynu, wzmocnioną dodatkowo obawami o napływ rewolucyjnych idei z Francji. 

Przez kolejne cztery dekady przyjęte w 1791 roku rozwiązania konstytucyjne 
były kanwą ciągłych konfliktów wewnątrzkolonialnych, a także sporów w relacjach 
z metropolią. Podobnie jak w przypadku poprzednich rozwiązań prawnych, tak 
i w tym przypadku litera prawa tej Ustawy konstytucyjnej rozmijała się z kolonialną 
rzeczywistością. 

Jeszcze w trakcie debaty w parlamencie brytyjskim, przygotowującej The Canada 
Act 1791, William Pitt wyraził nadzieję, że mimo podziału Prowincji Quebec na dwie 
kolonie dojdzie do ich ponownego zjednoczenia, a Quebec dobrowolnie przyjmie 
brytyjskie prawodawstwo w tym common law12. Do własnowolnego zjednoczenia nie 
doszło, a polityka dualizmu prowadzona przez Londyn w stosunku do obu kanadyj-
skich kolonii, w szczególności w odniesieniu do Dolnej Kanady, stanowiła przyczynę 
rebelii w końcu lat trzydziestych XIX wieku.

Kolejny ważny dla brytyjskich kolonii w Kanadzie akt prawny, Ustawa o unii 1840, 
także wpisuje się w przywoływany powyżej dualizm. Po nieudanych powstaniach 
w obu częściach Kanady Londyn wysłał do kolonii Johna Lamptona lorda Durhama 
z zadaniem stworzenia planu reform. Durham miał skupić uwagę przede wszystkim 
na zmianach, jakie koniecznie powinny być wprowadzone w Quebecu, z którym Bry-
tyjczycy mieli najwięcej problemów. Osoba lorda wybrana została nieprzypadkowo, 

11 Ibidem, s. 86–88.
12 Ibidem.
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znany był jako reformator nieprzejednany i wierny imperium. W przedstawionym 
w Londynie raporcie przyczyn ciągnących się problemów Durham upatrywał przede 
wszystkim w zapóźnieniu cywilizacyjnym Frankofonów w stosunku do anglojęzycz-
nej części społeczeństwa kolonii. Prócz innych raport zawierał dwa ważne postulaty: 
zjednoczenie Górnej i Dolnej Kanady oraz wprowadzenie niezależnego rządu. Ich 
realizacja miała być kolejną próbą „ucywilizowania Frankokanadyjczyków” przez 
włączenie ich do brytyjskiego systemu instytucji, aby w przyszłości możliwa była asy-
milacja tej zbiorowości. Raport jednak, mimo wielu wręcz obraźliwych dla Franko-
kanadyjczyków sformułowań, nie był dla nich jednoznacznie dyskryminujący, gdyż 
pokazywał także drogi wyjścia z zapaści, która coraz głębiej dotykała quebeckie spo-
łeczeństwo.

Rozwiązania konstytucyjne z 1840 roku, zawarte w Ustawie o unii, po części 
opierały się na raporcie Durhama, ale paradoksalnie, w ferworze negocjacji i ściera-
nia się różnych koncepcji, „duch Durhama” uleciał. Ustawa jednoczyła kolonie, Gór-
ną i Dolną Kanadę, w Zjednoczoną Prowincję z podziałem na Wschodnią i Zachod-
nią Kanadę, były to mniej więcej obszary przyszłych prowincji Quebec i Ontario. 
Nowy organizm polityczny otrzymał jedno wspólne zgromadzenie, zasiadało w nim 
po 42 deputowanych z Kanady Wschodniej i Zachodniej. Faworyzowało to angloję-
zyczną zbiorowość Kanady, na zachodzie bowiem mieszkało około 450 tys. osób, a na 
wschodzie ponad 600 tys., w tym już niemal 150 tys. anglofonów. Dodatkowo Lon-
dyn liczył na to, że siły w parlamencie rozłożą się według granic etnicznych, a nie te-
rytorialnych czy politycznych, co jeszcze wzmacniałoby pozycję anglojęzycznej spo-
łeczności. Inne ważniejsze zapisy ustawy mówiły o języku angielskim jako jedynym 
oficjalnym w życiu politycznym i publicznym Zjednoczonej Prowincji, przekazywały 
zgromadzeniu kompetencje pozwalające na unifikację systemów prawnych obu Ka-
nad, czyli w praktyce wprowadzenie common law we Wschodniej Kanadzie. Dawały 
też możliwość reorganizacji francuskojęzycznego systemu szkolnictwa w Quebecu. 
Unia faworyzowała również zachód przez połączenie długów publicznych obu pro-
wincji, Wschodnia Kanada miała niewielki deficyt, a zobowiązania zachodu były 
trzynastokrotnie większe13. Takie rozwiązania konstytucyjne mogły zwiastować po-
czątek końca dotychczasowego status quo, w tym – przede wszystkim – rzeczywistej 
odrębności frankofońskich mieszkańców Kanady Wschodniej. Maurice Séguin, teo-
retyk tzw. tradycyjnego quebeckiego nacjonalizmu, pisał, że wydarzenia poprzedza-
jące The Union Act, sama konstytucja i jej potencjalne następstwa, były dla Quebecu 
„pogłębieniem niewolnictwa pod okupacją brytyjską”14.

Rzeczywistość okazała się jednak bardziej łaskawa dla Quebecu, życie poszło, 
i tym razem, swoją drogą, a restrykcyjne przepisy Ustawy o unii pozostały w znacz-
nej mierze martwe. Połączenie prowincji okazało się jedynie formalne, ponieważ 

13 M. Kijewska-Trembecka, op. cit., s. 121–125; T. Wieciech, op. cit., s. 129–130.
14 M. Séguin, La nation „cannadienne” et l’agriculture (1760–1850), Boréal Éxpress, Montréal 1970, 

s. 250.
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obie funkcjonowały niemal odrębnie. Język francuski, szybko – a oficjalnie od  
1848 roku – stał się drugim językiem parlamentu kanadyjskiego; w konsekwencji 
życie publiczne i polityczne toczyło się nadal dwutorowo, partie polityczne opiera-
ły się na interesach partyjnych, a nie etnicznych, instytucje publiczne we Wschod-
niej Kanadzie pracowały w języku francuskim, co de facto prowadziło do tworzenia 
dwóch systemów administracji. Na przykład powołany został odrębny prokurator 
dla Wschodniej i odrębny dla Zachodniej Kanady. Nadal obowiązywało w Quebecu 
prawo cywilne oparte na francuskich rozwiązaniach, a system szkolnictwa nie zo-
stał zreformowany. Kościół katolicki jeszcze przez ponad sto lat dzierżył monopol 
w edukacji Frankokanadyjczyków.

W 1848 roku powstał pierwszy rząd odpowiedzialny przed parlamentem, stwo-
rzony, wprawdzie nie bez problemów, dzięki współpracy reformatorskich sił w obu 
Kanadach. Na jego czele stanął Louis-Hippolyte La Fontaine reprezentujący wschod-
nie, quebeckie skrzydło Partii Reform. Tym samym plan Londynu, aby utrzymać naj-
wyższą władzę polityczną w ręku generalnego gubernatora, upadł na rzecz politycz-
nego dualizmu.

W drugiej połowie lat czterdziestych XIX wieku w Zjednoczonej Prowincji roz-
wijała się tzw. doktryna podwójnej większości, sformułowana przez René-Édouarda 
Carona15.

Z powodu sporów politycznych między obydwoma częściami Zjednoczonej 
Prowincji przez niemal dwie dekady stolica Prowincji, a tym samym także obrady 
zgromadzenia, były przenoszone co kilka lat w inne miejsce. Zachód reprezentowały 
Kingston i Toronto, wschód Montreal i Quebec Ville. Niesłużącą stabilizacji rywa-
lizację przerwała królowa Wiktoria, która na przełomie 1857 i 1858 roku na stolicę 
wybrała leżącą nad rzeką Ottawą, między Wschodnią a Zachodnią Kanadą, małą 
dwunastotysięczną wówczas miejscowość, Bytown. Nazwa Ottawa, zamiast Bytown, 
używana jest od lat sześćdziesiątych XIX wieku.

Praktyka polityczna i tym razem, w przypadku kolejnego aktu konstytucyjne-
go, poszła więc w przeciwną stronę niż zapisy w dokumencie, co jak pisze Kenneth 
McRoberts, potwierdza tradycję podtrzymywania w Kanadzie „wyszukanego mode-
lu dualizmu”, funkcjonującego w dwóch obszarach: między literą prawa a realiami 
politycznymi oraz między deklarowanymi koncepcjami jednoczenia a praktyką kon-
tynuowania odrębności w ramach jednego organizmu politycznego16.

Kolejna konstytucja nadana przez Londyn Kanadzie to Akt o brytyjskiej Ameryce 
Północnej z 1867 roku, od 1982 roku nazywana Aktem konstytucyjnym 1867. Na jego 
mocy 1 lipca 1867 roku powstało Dominium Kanady (Dominion of Canada). W jego 
skład weszły cztery prowincje: Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik, Quebec i Ontario 
(powstałe w wyniku podziału Zjednoczonej Prowincji). Konstytucja mówiła, że 

15 M. Wade, op. cit., s. 247–253.
16 K. McRoberts, Misconceiving Canada: The Struggle for National Unity, Oxford University Press, 

Toronto 1997, s. 5–7.
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nowa polityczna całość jest monarchią konstytucyjną, federacją z rządem odpowie-
dzialnym przed parlamentem. Porozumienia co do warunków, na których miała się 
oprzeć federacja, negocjowano jesienią 1864 roku na konferencjach w Charlottetown 
i Quebec Ville. W myśl BNAA, podział kompetencji między tworzące Federację pro-
wincje a rząd centralny, oraz kompetencji tzw. zbieżnych, był dość klarownie zdefi-
niowany w VI rozdziale, w artykułach 91–95 tegoż aktu17. 

Ogólnie praktyka polityczna była w większości zgodna z tekstem i duchem 
BNAA, choć w miarę upływu czasu i rozwoju terytorialnego Kanady, ale i zmian 
w relacjach z Londynem, pojawiały się rozbieżności, które odnosiły się do trzech 
kwestii: kształtu Federacji, roli Senatu i funkcjonowania Sądu Najwyższego18. We-
dług Ronalda Wattsa, do tzw. ery Trudeau, czyli lat 1968–1984, kanadyjski federalizm 
mógł uchodzić za zdecentralizowany19.

Jak pisze Alain Gagnon, przez ponad sto lat w Kanadzie sprawdzała się formuła 
podziału władzy, jaka została wynegocjowana między Franko- a Anglokanadyjczyka-
mi w okresie powoływania Federacji. Mimo różnic i pewnych modyfikacji generalne 
zasady dotrwały do początku lat osiemdziesiątych XX wieku, do patriacji konstytu-
cji. Quebecka interpretacja powstania Federacji była zawsze skoncentrowana wokół 
formuły dualizmu: Dominium Kanady powstało jako umowa, pakt między Anglo-  
i Frankokanadyjczykami, a źródeł tej umowy należy szukać w zapisach Ustawy 
o Quebecu z 1774 roku. Taką interpretację potwierdzają, między innymi, konkluzje 
tzw. raportu Tremblaya z 1956 roku podsumowującego prace powołanej w 1953 roku 
przez rząd quebecki pod przewodnictwem sędziego Thomasa Tremblaya, The Royal 
Commission of Inquiry on Constitutional Problems. W 1993 roku przypomniała o tym 
także w swym raporcie The Royal Commission on Aboriginal Peoples20.

Prawdziwa batalia, ciągnąca się do dziś, o wprowadzenie, można powiedzieć, 
nowej formy dualizmu w życiu politycznym i publicznym Kanady, rozpoczęła się 
wraz z podjęciem przez ekipę P.E. Trudeau przygotowań do sprowadzenia kanadyj-
skiej konstytucji z Londynu do Ottawy. Trzeba tu przypomnieć, że z kolei źródeł 
decyzji dotyczących tego procesu upatrywać należy także w latach sześćdziesiątych 
XX wieku, gdy w Quebecu nastąpiła Spokojna Rewolucja (lata 1960–1966). Jednym 
z jej ideologów był właśnie Trudeau. Wówczas Quebec w przyspieszonym tempie 
starał się nadrobić ogromne zapóźnienia we wszystkich sferach życia prowincji, ale 
bardzo szybko zaczęto też zastanawiać się nad rewizją relacji prowincji z Ottawą, 
które według części twórców tej rewolucji nie dawały zreformowanemu Quebekowi 
satysfakcjonującej go pozycji w ramach Federacji.

17 T. Wieciech, op. cit., s. 126–137; M. Grzybowski, op. cit., s. 127–128.
18 T. Wieciech, op. cit., s. 140–158, 175–186; M. Grzybowski, op. cit., s. 99–103.
19 R. Watts, Comparing Federal Systems, Institute of Intergovernmental Relations, Kingston 1999, 

s. 1–3.
20 A.-G. Gagnon, QuebecCanada’s Constitutional Dossier [w:] A.-G. Gagnon (red.), Quebec: State 

and Society, Broadview Press, Peterborough 2004, s. 129–130.
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Quebeccy liberałowie podjęli ofensywę polityczną zmierzającą do rewizji zasad 
konstytucyjnych łączących prowincje w Federację niemal natychmiast po przejęciu 
rządów w roku 1960. I choć nie odnieśli na tym polu spektakularnych sukcesów, 
przykładem mogą być choćby zmagania z przyjęciem tzw. formuły Fultona-Favreau, 
to poczynione zostały pierwsze kroki na długiej drodze do zapisania w konstytucji 
nowych zasad. Celem Quebecu były takie zapisy konstytucyjne, które odpowiada-
łyby nowej pozycji, jaką ta prowincja, zmieniona wewnętrznie, chciałaby zajmować 
w Federacji Kanadyjskiej21. Bezpośrednią odpowiedzią Ottawy na żądania Quebecu 
było powołanie w 1963 roku przez rząd Lestera B. Pearsona The Royal Commission on 
Bilingualism and Biculturalis (RCBB) – komisji, której prace i raporty nie spotkały się 
jednak ze zbytnim zainteresowaniem nawet w Quebecu zajętego wówczas wewnętrz-
nymi reformami.

Wydarzenia nabrały dynamiki, gdy w 1968 roku na federalną scenę polityczną 
wkroczył Pierre Elliott Trudeau. Liberał i federalista Trudeau był spadkobiercą testa-
mentu politycznego Henriego Bourassy. W końcu XX wieku starał się urzeczywistnić 
jego ideę tzw. podwójnej autonomii, co najogólniej można streścić zdaniem: jak naj-
mniej więzów z metropolią i jak największa autonomia dla Quebecu, ale jako części 
państwa kanadyjskiego22.

Trudeau reagował na kolejne wydarzenia w Quebecu, nierzadko je uprzedzał, 
a równocześnie próbował wprowadzać reformy w ramach Federacji. Istotną zmia-
ną miało być wprowadzenie, uchwalonym w 1969 roku The Official Languages Act 
(OLA), oficjalnej dwujęzyczności w Kanadzie. Język angielski i francuski stały się 
równorzędnymi oficjalnymi językami.

W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku rządząca w Quebecu 
Partia Liberalna Roberta Bourassy, dopingowana również rosnącą w siłę pozycją 
Partii Quebeckiej (Parti Quebecois), negocjowała z Ottawą – tym samym także 
z innymi prowincjami – niezbędne zapisy, które wzmacniałyby dualizm Federacji. 
Quebec dążył do poszerzenia swoich kompetencji w kwestiach finansowania i uru-
chamiania programów socjalnych i emerytalnych, ale przede wszystkim prawa veta 
przy wprowadzania poprawek konstytucyjnych. Mimo nadziei fiaskiem jednak za-
kończyły się negocjacje nad przyjęciem rozwiązań zaproponowanych w 1971 roku 
na konferencji w Victorii (Kolumbia Brytyjska). Według liderów życia politycznego 
w prowincji narastało niezadowolenie z braku gotowości reszty Kanady do akcep-
towania odrębnej tożsamości Quebecois. W latach siedemdziesiątych XX wieku, 
w ramach batalii o podkreślenie tejże tożsamości, wprowadzono w tej prowincji 
nowe prawodawstwo językowe. W myśl ustaw z 1974 roku (Bill 22) i z 1977 roku 
(Bill 101) język francuski został uznany za jedyny oficjalny język w Quebecu. Za 
tymi regulacjami poszły dość restrykcyjne rozporządzenia wykonawcze. Dotyczyły 
one również quebeckiego szkolnictwa publicznego. Językiem nauczania, także dla 

21 M. Kijewska-Trembecka, op. cit., s. 192–194. 
22 Ibidem, s. 139–144. 
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dzieci imigrantów, był jedynie francuski23. Quebec nie zgodził się na wprowadzenie 
oficjalnej dwujęzyczności na terenie prowincji. 

Podobnie stało się z innym projektem Trudeau, z deklaracją polityki pluralizmu 
kulturowego w ramach oficjalnej dwujęzyczności, którą ten ogłosił w 1971 roku. 
Quebec ją nie tylko odrzucił jako uderzającą w podstawy dwukulturowej tradycji 
Kanady, ale ogłosił własny program, będący równocześnie odpowiedzią na deklara-
cję Trudeau. Była nią tzw. polityka zbieżności, określana także polityką interkultu-
ralizmu, której program był modyfikowany przez kolejne quebeckie ekipy w latach 
1981–1990. W założeniach polityka ta miała propagować idee porozumienia i akcep-
tacji między kulturowo różnicującym się społeczeństwem prowincji. Relacje między 
grupami etnicznymi napływającymi do Quebecu miały przebiegać w ramach que-
beckiego społeczeństwa obywatelskiego, w którym tolerancja i różnorodność były 
podporządkowane niekwestionowanej dominacji języka francuskiego oraz kultury 
i tradycji quebeckiej24.

Także kolejne posunięcia Trudeau były po części reakcją na wydarzenia w Que-
becu, w szczególności na wygrane przez separatystyczną Partię Quebecką René 
Lévesque’a wybory w prowincji w 1976 roku. Lévesque szedł do wyborów z obietnicą 
rozpisania referendum, które dawałoby polityczną legitymację jego rządowi do roz-
poczęcia negocjacji z Ottawą w sprawie tzw. suwerennego stowarzyszenia Quebe-
cu z Federacją. Mógłby być to pierwszy krok na drodze prowincji do niezależności.  
Majowe referendum w 1980 roku Partia Quebecka przegrała dość spektakularnie, 
40% do 60%. Lévesque przyjął przegraną słowami: à la prochaine („do następnego 
razu”) i zapowiedział walkę na płaszczyźnie konstytucyjnej o zapewnienie Quebe-
kowi należnej mu, wyjątkowej, pozycji w Kanadzie. Oznaczało to podjęcie zdecy-
dowanych działań w kierunku reformy Federacji, zarówno przez Quebec , jak i Ot-
tawę. Jeszcze w kampanii przedreferendalnej Trudeau obiecywał podjęcie debaty 
nad zmianami, które będą brały pod uwagę quebeckie starania i interesy. Jednym 
z istotnych elementów planowanej przez Trudeau reformy było zakończenie sporów 
wokół podziału kompetencji między prowincjami a rządem federalnym, uwieńczone 
„udomowieniem” konstytucji kanadyjskiej, czyli przeniesieniem jej z Londynu do 
Ottawy. Jesienią 1980 roku rząd Trudeau podjął jednostronną decyzję i zwrócił się 
do parlamentu w Londynie w sprawie sprowadzenia konstytucji do Kanady. Proces 
ten miał obejmować patriację Aktu o Brytyjskiej Ameryce Północnej, do niego miał 
zostać dołączony nowy Akt Konstytucyjny z 1982 roku oraz Kanadyjska Karta Praw 
i Wolności (The Canadian Charter of Rights and Freedoms).

23 Wyjątek zrobiono dla uczniów, których rodzice pobierali w Quebecu naukę w języku angielskim. 
Był to de facto gest w stosunku do Anglokanadyjczyków mieszkających w prowincji, przede wszystkim 
w regionie montrealskim. Quebecois pamiętali bowiem, że Anglicy przez dwa wieki wielokrotnie mogli, 
ale nigdy nie zmuszali ich do porzucenia języka francuskiego.

24 A-G.  Gagnon, R.  Iacovino, Interculturalism: Expanding the Boundaries of Citizenship  
[w:] A.-G. Gagnon (red.), Quebec: State..., s. 369–390. 
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Decyzja Trudeau była jednostronna, bo – choć wszyscy byli zgodni co do istoty 
procesu – nie było zgody co do procedury. Mocno zaprotestowały prowincje wyczulo-
ne na podział konstytucyjnych kompetencji. Osiem z nich, tzw. gang ośmiu, wszystkie 
prócz Ontario i Nowego Brunszwiku, zespoliło siły pod wodzą R. Lévesque’a i pró-
bowało na drodze prawnej zastopować poczynania rządu. Zwrócono się do Sądu 
Najwyższego o rozstrzygnięcie sporu. We wrześniu 1981 roku Sąd Najwyższy odpo-
wiedział, że wprawdzie zgodnie z konstytucją Ottawa ma prawo do zwrócenia się do 
parlamentu brytyjskiego w kwestii poprawek w kanadyjskiej konstytucji, ale zgodnie 
z obowiązującą konwencją jest to niewłaściwe, aby czynić to bez konsultacji z więk-
szością prowincji (substantial measure). Sąd nie sprecyzował jednak, które z prowin-
cji muszą stanowić tę znaczącą większość. Szybko okazało się, że Quebec nie musi 
być do niej zaliczony. Co więcej, Sąd orzekł także, że jedna prowincja nie może stopo-
wać procesu, na który godzą się pozostałe25. Lévesque nie przyjął takiego rozwiąza-
nia. Argumentował, że u podstaw tworzenia Dominium Kanady leżał dualizm, który 
wymaga współdziałania dwóch grup założycielskich – Anglo- i Frankokanadyjczy-
ków, także w tak ważnej dla kraju kwestii jak zmiana konstytucji, a brak tego poro-
zumienia oznacza veto. Konsekwentnie rząd quebecki nie brał udziału w dalszych 
negocjacjach. Tymczasem pozostałe prowincje wynegocjowały konsensus – zgodziły 
się na sprowadzenie konstytucji i jej wzmocnienie przez dodanie do niej Kanadyjskiej 
Karty Praw i Wolności. Warunkiem tej zgody była jednak możliwość zastosowania 
przez prowincje w stosunku do niektórych artykułów Karty tzw. klauzuli odstępstwa 
(optingout lub notwithstanding clause). Takie rozwiązanie miało łagodzić obawy pro-
wincji przed ograniczaniem ich kompetencji w zakresie praw obywatelskich. Przez 
tzw. centralistyczny efekt Karty rozumiano potencjalne ograniczenia prowadzonej 
przez prowincje, niezależnej od Ottawy, polityki dotyczącej swobód obywatelskich, 
a to było jednym z fundamentów w procesie budowy Dominium Kanady26. Bez obec-
ności Quebecu uzgodniono także kwestie poprawek konstytucyjnych. Wprowadzono 
tu dwie zasady: podstawową i jednomyślności. Ta pierwsza dotyczyła zmian w kon-
stytucji i faworyzowała duże prowincje kosztem mniejszych. W tym przypadku do 
podjęcia decyzji wymagana była zgoda 7 z 10 prowincji zamieszkanych przez mini-
mum 50% ludności Kanady. Ta druga, zasada jednomyślności, odnosiła się do wpro-
wadzania poprawek. Tu Quebec uważał, że stracił najwięcej, gdyż w swoich działa-
niach musiał liczyć się ze zdaniem wszystkich prowincji27.

25 R. Simeon, I. Robinson, State, Society and the Development of Canadian Federalism, University 
of Toronto Press, Toronto 1990, s. 278.

26 Więcej pisze o tym T. Wieciech, op. cit., s. 137–139.
27 W 1996 r., rok po niemal wygranym przez secesjonistów drugim referendum niepodległościo-

wym w Quebecu, rząd federalny J.  Chrétiena, przy zastosowaniu dość skomplikowanej procedury, 
wprowadził tzw. formułę wzmacniającą, czyli korektę do zasady podstawowej, odnoszącej się do po-
prawek konstytucyjnych. Zamiast prowincji wprowadzono regiony wyodrębnione zgodnie z zasadą 
obowiązującą w wyborach do Senatu, w której Ontario i Quebec stanowią odrębne podmioty. Po protes-
tach Kolumbii Brytyjskiej, a później Alberty, tę pierwszą uznano za odrębny region, a Alberta otrzymała 
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17 kwietnia 1982 roku królowa Kanady Elżbieta II, w towarzystwie P.E. Trudeau, 
podpisała w Ottawie nowy Akt Konstytucyjny wraz z Kanadyjską Kartą Praw i Wol
ności. Nowa konstytucja wymagała ratyfikacji.

W procesie tym stanowisko Quebecu okazało się kluczowe. Lévesque, tak jak za-
powiedział po referendum w 1980 roku, starał się wykorzystywać także działania na 
rzecz ratyfikacji, aby jak najbardziej poszerzyć autonomię prowincji. Czas pokazuje, 
że proces ratyfikacji trwa niespodziewanie długo, nie jest jednak wcale ciągły, a od-
bywa się raczej skokowo. Przez ostatnie trzy dekady co kilka lat następuje kumulacja 
wydarzeń i napięć z tym związanych. 

W latach osiemdziesiątych XX wieku w quebeckim życiu politycznym nastąpiło 
kilka istotnych zmian. Mimo przegranego referendum w 1980 roku Partia Quebe-
cka zwyciężyła w kolejnych wyborach w prowincji i Lévesque mógł, na płaszczyź-
nie prawnokonstytucyjnej, podejmować starania o zwiększenie autonomii Quebe-
cu. Okoliczności jednak nie były ku temu sprzyjające, gdyż dodatkowo pojawiły się 
komplikacje personalne. Z jednej strony w samej PQ rosła wewnętrzna opozycja wo-
bec modelu działań przyjętego przez lidera. „Młode wilki” z Jacques’em Parizeau na 
czele zarzucały Lévesque’owi brak determinacji i zbytnią ustępliwość wobec Ottawy 
w walce o interesy quebeckie. Z drugiej strony Lévesque nie mógł się porozumieć 
z rządem Trudeau co do zmian pozycji prowincji w Federacji, bo różnice w tej kwestii 
były przecież jedną z głównych przyczyn rozejścia się dróg politycznych obu liderów 
Spokojnej Rewolucji. Dopiero w 1984 roku, kiedy po wyborach w Ottawie liberałów 
zastąpili konserwatyści, a premierem został Brian Mulroney, podjęte zostały negocja-
cje w sprawie kompromisu konstytucyjnego. Widząc gotowość Ottawy, z początkiem 
1985 roku Lévesque przygotował 22 postulaty jako wstępne propozycje negocjacji 
ratyfikacyjnych. Postulaty te stały się punktem wyjścia rozmów z Ottawą, jakie, po 
wygranych w 1985 roku wyborach, podjęli quebeccy liberałowie i nowy premier 
prowincji Robert Bourassa28. Postawiono wówczas pięć tzw. granicznych warun-
ków, wśród nich najważniejszy to uznanie w preambule do Konstytucji społeczeń-
stwa quebeckiego za société distincte, pozostałe mówiły o zwiększeniu kompetencji 
Quebecu w kwestii przyjmowania imigrantów, dokooptowaniu do Sądu Najwyższego 
trzech sędziów, specjalistów w quebeckim prawie cywilnym, o prawie veta dla pro-
wincji przy uchwalaniu poprawek konstytucyjnych oraz możliwościach selektywne-
go udziału Quebecu w ogólnokanadyjskich programach rządowych. Wiosną 1987 
roku na konferencji w Meech Lake pod Ottawą, przy dobrej woli wszystkich stron, 
premierzy prowincji oraz B. Mulroney podpisali ugodę zwaną Meech Lake Accord, 
która dawała szansę na ratyfikację konstytucji29.

faworyzującą pozycję w regionie preryjnym. F. Rocher, M. Smith, New Trends in Canadian Federalism, 
Broadview Press LTD, Toronto 2003, s. 57–58.

28 W latach 1985–1987 miejsce schorowanego i zmęczonego Lévesque’a zajął w Parti Quebecois 
Pierre-Mark Johnson. Jesienią 1987 r. zmarł Lévesque, nie doczekawszy wolnego Quebecu, w tym też 
roku na czele PQ stanął Jacques Parizeau.

29 Więcej o tym: T. Wieciech, op. cit., 165–170; M. Kijewska-Trembecka, op. cit., s. 216–220.
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Aby tak się stało, kompromis ten musiał być zatwierdzony przez zgromadzenia 
prowincji i parlament Kanady. Na sfinalizowanie procesu dano sobie dość dużo czasu 
– do 22 czerwca 1990 roku. W ciągu tych trzech lat ścierali się zwolennicy i przeciw-
nicy ugody, w niektórych prowincjach zmienił się układ sił politycznych. W ramach 
kompromisu Quebec przyjął tzw. Prawo 178, które nieco liberalizowało restrykcje ję-
zykowe, jakie w prowincji zostały wprowadzone w latach siedemdziesiątych. Mulro-
ney z determinacją dążył do osiągnięcia zgody wszystkich stron, tuż przed upływem 
wyznaczonego terminu zwołał kolejne spotkanie, aby zdopingować Manitobę i Nową 
Fundlandię – dwie prowincje, które jeszcze nie przyjęły ugody. I gdy wydawało się, że 
ostateczne porozumienie jest w zasięgu ręki, cały proces został zablokowany w par-
lamencie Manitoby przez Eliasza Harpera reprezentującego manitobskich Indian. 
Harper protestował przeciw ograniczaniu praw natives, jakie według niego niosłoby 
przyjęcie Meech Lake Accord. 

Fiasko ugody z Meech Lake wstrząsnęło życiem politycznym Quebecu i stało się 
jedną z ważnych przyczyn radykalnego wzrostu quebeckich nastrojów separatystycz-
nych i związanych z nimi działań w I połowie lat dziewięćdziesiątych. 

Kolejną próbę porozumienia z Quebekiem, mającą prowadzić do zaakcepto-
wania przez tę prowincję Konstytucji z 1982 roku, podjął rząd Mulroneya w końcu 
1991 roku. Tym razem, oprócz société distincte, negocjowano kształt reformy Fede-
racji. Latem 1992 roku w stolicy Wyspy Księcia Edwarda udało się wypracować po-
rozumienie zwane Charlottetown Accord. Miało ono być podstawą zmian, których 
wprowadzenie do Konstytucji 1982 pozwoliłoby na jej ratyfikację przez parlamenty 
wszystkich prowincji. Ugoda z Charlottetown mówiła o uznaniu odrębności spo-
łeczeństwa quebeckiego (formuła société distincte), ale z równoczesnym zagwaran-
towaniem praw anglojęzycznej mniejszości w prowincji; dawała Quebekowi jedną 
czwartą miejsc w Izbie Gmin bez względu na liczbę mieszkańców prowincji oraz trzy 
stanowiska w Sądzie Najwyższym; reformowała Senat i wzmacniała w nim pozycję 
Quebecu w kwestiach dotyczących kultury i języka (tzw. podwójna większość); wpro-
wadzała równość prowincji wobec veta konstytucyjnego w sprawach instytucji o za-
sięgu ogólnokrajowym; znosiła bariery handlowe między prowincjami. Część ugody 
poświęcona była postulatom natives, m.in. poszerzeniu praw ludności rodzimej do 
autonomii30. Poza tym zdecydowano, że porozumienie z Charlottetown musi być 

30 Kanadyjska ludność rodzima, natives, to trzy grupy: Inuici, Metysi i, najliczniejsza, India-
nie. Według spisu ludności z 2001 r. 45 tys. osób zaliczyło się do grupy Inuitów; 292 tys. do Metysów,  
a 610 tys. do Indian. 2001 Census of Population, www.statcan.gc.ca [dostęp 7.06.2015]. Artykuł 35 
Konstytucji 1982 uznaje natives za pełnoprawnych mieszkańców federacji, m.in. przywraca im pra-
wa do ziem zgodnie z zawartymi traktatami, uznaje ich prawo do samorządu, włącza ludność rodzimą  
do procesów ratyfikacyjnych konstytucji. Ustawa C31 z 1985 r. znosi dyskryminację w kwestii rejestru 
(obowiązującą od połowy XIX wieku, a w Dominium Kanady mocy The Indian Act 1876); w 1992 r. 
Charlottetown Accord potwierdza prawa natives do szerokiej autonomii; w 1999 r. powstaje Nunavut 
Territory, nowa kanadyjska jednostka administracyjna zarządzana przez Inuitów. Koniec XX w. to 
początek końca długiego okresu dyskryminacji kanadyjskiej ludności rodzimej.
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poddane ogólnokrajowemu referendum. Ze względu na napiętą sytuację w Quebecu 
referendum pospiesznie zorganizowano w końcu października 1992 roku. Mieszkań-
cy Kanady, z różnych powodów, odrzucili w nim Charlottetown Accord. Quebecois 
uznali, że ugoda daje im zbyt mało (57 procent NIE); ugodę odrzucono również w in-
nych prowincjach Kanady, (54 procent NIE), opowiadając się za zasadą równości, 
a przeciw uprzywilejowanej pozycji Quebecu.

Kolejna porażka rządu federalnego w batalii o porozumienie konstytucyjne 
jeszcze bardziej zradykalizowała różne quebeckie środowiska i zdopingowała je do 
działań prosecesjonistycznych. Nawet kręgi związane w Quebecu z Partią Liberalną, 
które dotąd konsekwentnie opowiadały się za opcją federacyjną, zaczęły porozumie-
wać się ze zwolennikami separacji. Finałem tych nastrojów było referendum prze-
prowadzone w październiku 1995 roku, w którym głosowano de facto nad secesją 
Quebecu. Referendum tym razem było świetnie przygotowane i przeprowadzone. 
Rząd quebecki przedstawił klarowną ofertę opuszczenia Federacji, a dzięki dobrej 
i intensywnej kampanii informacyjnej mieszkańcy prowincji mieli czas i możliwości 
zapoznania się z nią. 

Zwolennicy secesji przegrali referendum minimalnie, 0,6 procent głosów, o wy-
niku zadecydowało około 54 tys. wyborców, głównie z regionu montrealskiego. Po-
rażka była tak dotkliwa, że na co najmniej dwie dekady odsunęła podjęcie kolejnej 
znaczącej debaty czy kroków na rzecz odłączenia się prowincji od Federacji. 

Taki rezultat zmuszał jednak do podjęcia przez rząd federalny kroków, które pre-
mier Kanady Jean Chrétien zapowiadał, prowadząc krótką kampanię w sprawie po-
zostania Quebecu w Federacji. Obiecał w niej kolejną odsłonę rokowań konstytucyj-
nych. Otwierać miała je deklaracja rządowa, poparta rezolucją obu izb kanadyjskiego 
parlamentu, uznająca odrębność społeczeństwa quebeckiego w ramach państwa ka-
nadyjskiego. Tak też się stało w grudniu 1995 roku, dodatkowo parlament wyraził 
zgodę na przyznanie Quebekowi prawa veta w stosunku do federalnych projektów 
przyszłych zmian konstytucyjnych31.

Kolejne posunięcia ekipy Chrétiena szły jednak nie w kierunku wzmacniania 
pozycji Quebecu, lecz przeciwnie, był to powrót do „utrzymywania konstytucyjnego 
status quo”32. Już na początku 1996 roku rząd federalny rozszerzył prawo veta na inne 
prowincje33. W tym samym duchu rok później, w lutym 1997 roku, po publicznych 
konsultacjach podpisana została Calgary Accord. Mówiła ona o tym, że sygnujące 
ją strony uznają wprawdzie odrębny charakter quebeckiego społeczeństwa, nie go-
dzą się jednak na wprowadzanie tzw. asymetrycznego federalizmu, faworyzującego 
którąkolwiek z prowincji. Kolejnym krokiem Chrétiena, wzmocnionego wygranymi 

31 T. Wieciech, op. cit., s. 170–171; E. McWhinney, Chrétien and Canadian Federalism: Politics and 
the Constitution, 1993–2003, Ronsdale Press, Vancouver 2003, s. 121–123.

32 A.-G. Gagnon, op. cit., s. 143.
33 Prowincje zostały połączone w tzw. grupy terytorialne, były to: Quebec, Ontario, Zachodnia 

Kanada i Prowincje Atlantyckie.
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w 1997 roku wyborami federalnymi, było skierowanie do Sądu Najwyższego pytania 
o to, czy zgodnie z obowiązującym prawem jakakolwiek prowincja, także Quebec, 
ma prawo, na podstawie przeprowadzonego referendum, do jednostronnej secesji. 
Odpowiedź Sądu Najwyższego z sierpnia 1998 roku była dla rządu Chrétiena nie 
całkiem satysfakcjonująca. Sąd orzekł, że Kanadyjska Federacja opiera się na czterech 
zasadach: federalizmie, demokracji, konstytucjonalizmie i prymacie prawa, a także 
na poszanowaniu praw mniejszości. Jednocześnie podkreślono, że dopuszczalne są 
zmiany w konstytucji, które pozwoliłyby na secesję którejś z prowincji. Samo refe-
rendum nie daje jednak bezpośredniej podstawy do wyjścia z Federacji, ale może 
być podstawą do rozpoczęcia procedury konstytucyjnej, która dawałaby taką moż-
liwość34. Nie do końca zadowolona z orzeczenia Sądu Najwyższego ekipa libera-
łów doprowadziła do przyjęcia w 2000 roku przez parlament federalny tzw. Clarity 
Act (Prawo C20), które można nazwać przepisami wykonawczymi do orzeczenia 
z 1998 roku. W C20 zapisane są szczegółowe warunki, jakie muszą być spełnio-
ne, aby ewentualne referendum suwerennościowe było za takie uznane. Te bardzo 
skomplikowane zapisy miały ograniczyć możliwość skorzystania w przyszłości, także 
przez Quebec, ze „ścieżki secesyjnej”, jaką otworzyło przed prowincjami orzeczenie 
Sądu Najwyższego35.

W 2006 roku konserwatywny premier Kanady Stephen Harper doprowadził do 
uznania przez Izbę Gmin (zaledwie przy 16 głosach sprzeciwu) Quebecois za odrębny 
naród, ale w ramach społeczeństwa zjednoczonej Kanady. Był to ruch wyprzedzają-
cy przygotowywaną przez liderów Bloku Quebeckiego (Bloc Quebecois), inicjatywę 
ustawodawczą mającą na celu uznanie Quebecois za niezależny naród bez ograni-
czania go w kanadyjskich ramach. Rezolucja ta wprawdzie nie miała mocy prawnej, 
ale mogła wywoływać pewną irytację quebeckich środowisk separatystycznych, gdyż 
zawężała podmiotowość Quebecois w stosunku do deklaracji Chrétiena z 1995 roku. 
Czas pokazał, że jednak tak się nie stało.

Ciągnący się latami proces ratyfikacyjny był świadkiem wielu zmian, jakie w tym 
czasie nastąpiły w Kanadzie. Wiele z nich wymagało regulacji prawnych, a niektóre 
także zapisów konstytucyjnych. W sumie, od podpisania Konstytucji 1982, wprowa-
dzonych zostało do niej osiem poprawek. Dotyczyły one: praw kanadyjskich nati
ves (1983), szkolnictwa wyznaniowego w różnych prowincjach (1987, dwukrotnie 
w 1997, 1998), dwujęzyczności w Nowym Brunszwiku (1993), zmiany nazwy pro-
wincji Newfoundland na Newfoundland and Labrador (2001) oraz przewozów pro-
mowych na Wyspie Księcia Edwarda (1993)36.

34 A.-G. Gagnon, op. cit., s. 144–147.
35 Kwestie związane z quebeckimi dążeniami separatystycznymi nie leżą w głównym nurcie analiz 

prowadzonych w tym tekście, dlatego są one tu tylko wspominane, Czytelnik odsyłany jest do literatury 
przedmiotu. Więcej np.: M. Kijewska-Trembecka, op. cit., 219–225.

36 www.parl.gc.ca/parlinfo/compilations/Constitution/ConstitutionSincePatriation.aspx [dostęp 
5.05.2015].
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Na koniec rozważań kilka refleksji podsumowujących. Historia Kanady pokazuje bez 
wątpienia istotną rolę, jaką dualizm odgrywał w jej dziejach. Pokazuje również, że 
życie polityczne, społeczne czy – najogólniej – publiczne, nierzadko rozmijało się 
z tekstem najważniejszych aktów prawnych. Także dlatego współcześnie mocne dla 
Kanady doświadczenie, jakim było niemal wygrane przez secesjonistów quebeckie 
referendum w 1995 roku, powinno kierować myślenie liderów politycznych ku roz-
wiązaniom biorącym pod uwagę dalekosiężne kanadyjskie kompromisy, a nie te opar- 
te na bieżących problemach i próbach ich „załatania”. W niedalekiej przyszłości na 
rozwiązanie czekają, oprócz kwestii quebeckiej, choćby problemy natives, dokoń-
czenie reformy Senatu i samej Federacji, dylematy związane z tzw. zachodnim/pre-
ryjnym regionalizmem, a być może nawet pytania o zasadnicze kwestie ustrojowe:  
Czy monarchia konstytucyjna, czy republika? 

Kanadyjska przeszłość uczy, że praktyka wyprzedza tekst, i jeśli nie będzie się 
brało tego pod uwagę, to wysiłek ratyfikacyjny znowu może pójść na marne.




