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Wstęp 

Zjawisko powstawania oraz zanikania mocarstw i imperiów jest powtarzającym się 
elementem historii, nie tylko nowożytnej. Jedne imperia upadały, a zamiast nich po-
jawiały się inne. Ten swoisty proces zastępowania jednego mocarstwa drugim zo-
stał nawet ujęty przez badaczy przedmiotu w ramy teoretyczne. Prezentowany jest 
w formie następujących po sobie cyklów, z których każdy charakteryzuje się hege-
monią innego supermocarstwa. Cykl dominacji brytyjskiej był najdłuższy spośród 
wszystkich cyklów historii nowożytnej. Historycy wyznaczają jego ramy czasowe 
na lata 1688–1914. Początek określają tzw. wojny francuskie, a ściślej wojna króla 
Wilhelma (lata 1689–1697), za koniec przyjmuje się wybuch I wojny światowej1. 
Należy jednak pamiętać, że są to jedynie daty umowne. Budowa i upadek imperiów 
to zazwyczaj wieloletnie procesy, często niedające się uchwycić w precyzyjne ramy 
czasowe. Odnosi się to szczególnie do Imperium Brytyjskiego. Badacze dziejów Im-
perium do dziś toczą dyskusje nad tym, kiedy rozpoczął się jego upadek2. Pojawia się 
wiele dat wyznaczających początek końca Imperium. Są one wiązane z zaskakująco 
odległymi od siebie wydarzeniami – od końca XIX w. do II wojny światowej. Każda 
z podanych dat jest historycznie uzasadniona. Spór trudno rozstrzygnąć, gdyż dzieje 
Imperium nie dają się w łatwy sposób usystematyzować i zaszufl adkować. Dynami-
kę i ewolucję stosunków wewnątrz Imperium opisał bardzo trafnie Marek Madej, 
twierdząc, że historia Imperium Brytyjskiego od połowy XIX w. była procesem cią-
głej i stopniowej decentralizacji relacji między częściami Imperium a metropolią3. 
Przywołując tę opinię, należy jednak zastrzec, że Imperium nigdy w swojej historii 
nie było strukturą jednolitą. Poszczególne kolonie różniły się od siebie poziomem sa-
morządności i pozycją w hierarchii wewnątrzimperialnej. Rozluźnianie więzi z me-
tropolią było zatem procesem, który nie obejmował wszystkich kolonii jednocześnie 
i w jednakowej skali. Transformacja układu relacji wewnątrz Imperium następowała 
w dwóch różniących się od siebie etapach. Najpierw (od drugiej połowy XIX w.) 
objęła kolonie o największej autonomii, które miały charakter osadniczy, z przewagą 
białej ludności i które od 1907 r. określano mianem dominiów brytyjskich. Dopiero 
po II wojnie światowej transformacja objęła brytyjskie posiadłości w Afryce i Azji. 

1  A. Gałganek, Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym: Supercykle i wojna hegemoniczna, 
Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1992, s. 82–88; T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. 
Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, s. 150–151.

2  W. Mazurczak, Kolonializm i wojna. Brytyjskie imperium kolonialne w czasie II wojny światowej, 
Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1999, s. 7–8.

3  M. Madej, Kształtowanie się odrębnej przynależności państwowej Kanady na tle zmian w statusie 
konstytucyjnym państwa [w:] A. Kiedrzyn, M. Madej, H. Nieć, Wybrane aspekty prawne obywatelstwa 
i problematyki imigracyjnej, Kraków: Wydawnictwo UJ, 1993, s. 41.



PYTANIA BADAWCZE

Niniejsza rozprawa jest próbą przedstawienia pierwszego z wymienionych wyżej 
etapów transformacji Imperium Brytyjskiego. Moim celem jest ukazanie zmian 
zachodzących w Imperium Brytyjskim poprzez pryzmat emancypacji politycznej 
jednego z brytyjskich dominiów – Dominium Kanady. Proces uniezależniania się 
Kanady i części innych dominiów od Wielkiej Brytanii jest sam w sobie zjawiskiem 
niezwykle interesującym i w historii stosunków międzynarodowych wyjątkowym. 
Odbiega bowiem od schematu, w którym niepodległość przyznawana jest na mocy 
jednorazowych aktów prawnych, ogłaszana niepodległościowymi deklaracjami lub 
uzyskiwana wskutek powstań i wojen. Kanada w procesie dochodzenia do niezależ-
ności poruszała się własnym torem, dłuższym, ale pozbawionym wybojów, uzysku-
jąc niepodległość w wyniku ewolucji – nie rewolucji. Dzieje Kanady są znacząco 
odmienne od historii większości państw europejskich, Stanów Zjednoczonych czy 
nawet innych dawnych brytyjskich kolonii w Afryce i Azji. W historii Kanady nie ma 
wojny o niepodległość ani zbrojnych powstań wymierzonych bezpośrednio przeciw 
brytyjskiemu panowaniu. Kanadyjska droga do uzyskania pełnej suwerenności to 
wiele powolnych i stopniowych zmian, determinowanych zmieniającą się rzeczywi-
stością zewnętrzną, a także sytuacją geopolityczną. W tej ostatniej sferze ogromny 
wpływ miała zarówno malejąca rola Wielkiej Brytanii jako światowego mocarstwa 
i gwaranta bezpieczeństwa Kanady, jak i (występujący równocześnie) wzrost znacze-
nia Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Proces politycznego unie-
zależniania się Kanady od Wielkiej Brytanii zbiegł się z zacieśnianiem stosunków 
amerykańsko-kanadyjskich i szedł w parze z coraz bardziej widoczną zależnością 
militarną oraz gospodarczą Kanady od południowego sąsiada. Nie bez znaczenia 
było też oddziaływanie na Kanadę wewnętrznych problemów USA oraz amerykań-
skich doktryn politycznych i wojskowych. Kanadyjska droga do uzyskania pełnej 
suwerenności politycznej nie jest bynajmniej wyjątkowa. Podobny proces przeszły 
inne dawne dominia brytyjskie (Australia i Nowa Zelandia). Rola Kanady w tym 
procesie była jednak szczególna, gdyż jako najstarsza po metropolii część Imperium 
i pierwsze dominium była pionierem zmian i jako pierwsza z brytyjskich kolonii 
przeszła przez wstępne etapy budowania niezależności od Londynu.

W mojej pracy pragnę przede wszystkim skupić się na przyczynach i mechani-
zmach zmian w stosunkach politycznych Kanady z Wielką Brytanią w okresie mię-
dzywojennym. Wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby tej rozprawy stały się 
przyczynkiem do sformułowania i udowodnienia hipotezy o kluczowym znaczeniu 
dwudziestolecia międzywojennego dla zaistnienia wielu współzależnych od siebie 
zmian, w tym dla: 

• uzyskania przez Kanadę niezależności w polityce zagranicznej,
• redefi nicji kanadyjskich relacji z Wielką Brytanią oraz kanadyjskiej aktywno-

ści na arenie międzynarodowej,

Rola Kanady w transformacji Imperium Brytyjskiego12
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• transformacji stosunków pomiędzy metropolią a dominiami wewnątrz Impe-
rium Brytyjskiego. 

W pracy postaram się udowodnić, że Kanada odegrała wśród dominiów czoło-
wą rolę w transformacji stosunków wewnątrzimperialnych, a działania prowadzone 
przez polityków kanadyjskich w istotnym stopniu przyczyniły się do decentralizacji 
Imperium Brytyjskiego i do powstania w 1931 r. Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. 
W świetle tak postawionych hipotez kluczowe wydaje się znalezienie odpowiedzi na 
wiele naturalnie nasuwających się pytań, przede wszystkim o to: 

• Jakie czynniki umożliwiły Kanadzie skuteczne oddziaływanie na imperialną 
politykę Londynu?

• Co zadecydowało o uniezależnieniu się kanadyjskiej polityki zagranicznej od 
wpływów dyplomacji brytyjskiej?

• Jak pojawienie się Kanady na scenie międzynarodowej zmieniło relacje kana-
dyjsko-brytyjskie oraz stosunki wewnątrz Imperium Brytyjskiego? 

• Wreszcie, jakie znaczenie miał okres międzywojenny dla emancypacji poli-
tycznej Kanady? 

Próba odpowiedzi na powyższe pytania stanowi jednocześnie punkt wyjścia do 
szerszej refl eksji nad brytyjską kulturą polityczną, ewolucją Imperium Brytyjskiego 
oraz nad procesem kształtowania się państwowości i niezależności dyplomatycznej 
Kanady. Odpowiedzi na postawione problemy badawcze poszukuję, analizując dzia-
łania polityczne rządu kanadyjskiego i jego dyplomacji w dwóch obszarach. Były 
one ważne dla stopniowego rozszerzania przez Kanadę autonomii w ramach struktur 
wewnętrznych Imperium Brytyjskiego oraz dla uzyskania niezależności na arenie 
międzynarodowej.

Pierwszym interesującym mnie obszarem jest kanadyjska polityka wobec Wiel-
kiej Brytanii i Imperium Brytyjskiego ze szczególnym uwzględnieniem okresu mię-
dzywojennego. W tej części pracy dążę do dokładnego zdefi niowania i ocenienia roli, 
jaką odegrała Kanada w rozluźnieniu więzów pomiędzy metropolią a dominiami, 
oraz wykazania, że aktywność kanadyjskiej dyplomacji wpłynęła na transformację 
Imperium. Staram się udowodnić hipotezę o znaczącym wpływie dyplomatów z Ot-
tawy na politykę Londynu. Wpływ ten był widoczny nie tylko w relacjach dwustron-
nych, ale oddziaływał także na inne dominia oraz państwa nienależące do Imperium. 
Analizuję metody, którymi posługiwał się rząd kanadyjski dla wyrażania własnych 
opinii i forsowania stanowisk odmiennych od brytyjskiego lub kolidujących z im-
perialną polityką prowadzoną przez Londyn. Nacisk kładę głównie na prezentację 
takich argumentów, działań i doktryn, które okazywały się najbardziej skuteczne 
w poszerzaniu zakresu autonomii Kanady w ramach struktur imperialnych. 

Drugi ważny obszar mojej analizy stanowić będą stosunki kanadyjsko-amery-
kańskie w okresie międzywojennym. Celem tej części dysertacji, która została im 
poświęcona, jest udowodnienie hipotezy o znaczącej roli relacji kanadyjsko-ame-
rykańskich w kształtowaniu niezależnej dyplomacji kanadyjskiej. Podjąłem próbę 
odpowiedzi na pytania dotyczące roli amerykańskiej wizji polityki zagranicznej 
w ewolucji stosunków kanadyjsko-brytyjskich, a także we wzroście aktywności Ka-
nady na arenie międzynarodowej. Przedstawiam również czynniki, które sprawiły, że 
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brytyjskie placówki dyplomatyczne, reprezentujące interesy Kanady w USA, prze-
stały spełniać wyznaczoną im wcześniej rolę. Z tak zakreślonego obszaru moich za-
interesowań wynika struktura niniejszej rozprawy. 

STRUKTURA PRACY

Konstrukcję pracy warunkuje zarówno układ chronologiczny omawianych proble-
mów, jak i dostępny zakres materiałów źródłowych. Układ problemowo-chronolo-
giczny wydaje się w sposób najbardziej spójny i możliwie najpełniejszy oddawać 
wieloaspektowość zmian w bilateralnych relacjach Kanady z Wielką Brytanią oraz 
w stosunkach wewnątrz Imperium Brytyjskiego. Dysertacja składa się z pięciu roz-
działów, z których pierwsze cztery przedstawiają zasadniczy temat pracy, czyli ak-
tywność Kanady w ramach Imperium i jej relacje polityczne z Londynem. Ostatni 
rozdział pokazuje oddziaływanie wpływu relacji Kanady z USA i aktywności Ottawy 
na arenie międzynarodowej na kształt stosunków Ottawy z Wielką Brytanią i brytyj-
skimi dominiami.

Rozdział pierwszy, zatytułowany: Kanada i Imperium Brytyjskie do 1914 roku, 
jest historycznym wprowadzeniem do tematu. Ukazuję w nim najważniejsze wyda-
rzenia i procesy, które legły u podstaw budowy Imperium Brytyjskiego. Prezentuję 
także jego zasięg terytorialny i potencjał demografi czny oraz mechanizmy funkcjo-
nowania Imperium na przełomie XIX i XX w. Analizie poddane zostają instytucje 
i administracja Imperium oraz zakres autonomii poszczególnych dominiów i kolo-
nii brytyjskich, a także ich udział w procesie podejmowania w Imperium decyzji. 
Rozdział ten ukazuje również wewnątrzimperialne relacje gospodarcze i politykę 
obronną Imperium, ze szczególnym uwzględnieniem roli Kanady w kształtowaniu 
i funkcjonowaniu Imperium. Nacisk pragnę położyć na te procesy we wspólnej hi-
storii kanadyjsko-brytyjskiej, które z biegiem czasu doprowadziły do rozluźnienia 
związków Dominium z metropolią. Ponadto celem tego rozdziału jest ukazanie naj-
istotniejszych przyczyn kryzysu relacji wewnątrzimperialnych, które w konsekwen-
cji doprowadziły do późniejszej reorganizacji i decentralizacji Imperium Brytyj-
skiego.

W rozdziale drugim, poświęconym Williamowi Lyonowi Mackenzie Kingowi, 
ukazuję sylwetkę wieloletniego premiera Kanady, człowieka który zdominował ka-
nadyjską politykę lat międzywojennych. Prezentuję fi lozofi ę i osobiste przekonania 
Kinga w odniesieniu do kanadyjskiej polityki wobec Wielkiej Brytanii, relacji kana-
dyjsko-brytyjskich i miejsca Kanady w Imperium oraz na arenie międzynarodowej. 
Staram się ponadto poznać przyczyny niechęci Kinga do brytyjskiego imperializmu, 
analizując życiorys premiera, jego pamiętniki i wystąpienia parlamentarne. 

W rozdziale trzecim analizuję działania Kanady na forum wewnątrzimperialnym 
w latach 1921–1926 na szerokim tle wydarzeń światowych oraz zmian zachodzących 
w Imperium i samej Kanadzie. 
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Rozdział czwarty szczegółowo omawia utworzenie Brytyjskiej Wspólnoty Na-
rodów i wydarzenia, które do tego doprowadziły (tj. konferencje imperialne z 1926, 
1929 i 1930 r.), oraz wpływ, jaki miała na nie Ottawa. Szczegółowo przedstawiam 
zapisy Statutu westminsterskiego z 1931 r., dokumentu kostytuującego Wspólnotę 
Narodów, a także rolę tegoż Statutu w transformacji ustrojowej Imperium Brytyjskie-
go oraz emancypacji politycznej Kanady i innych dominiów. 

Celem ostatniego rozdziału jest ukazanie roli USA w rozwoju niezależnej kana-
dyjskiej dyplomacji i znaczenia zacieśniającej się współpracy Kanady z USA dla 
powstania i rozwoju niezależnej kanadyjskiej polityki zagranicznej. 

Główna część kwerend przeprowadzonych na potrzeby tej rozprawy objęła okres 
dwudziestolecia międzywojennego. Moją intencją jest jednak ukazanie możliwie 
najszerszego spektrum stosunków kanadyjsko-brytyjskich, włącznie z genezą opisy-
wanych wydarzeń z lat 1918–1939. Staram się także przedstawić wpływ tych wyda-
rzeń na współczesny kształt relacji Londynu z Kanadą i innymi byłymi koloniami. 
Z tego też powodu ramy chronologiczne prezentowanej monografi i niejednokrotnie 
wykraczają poza daty, którymi wyznaczony jest okres międzywojenny. W pracy po-
święcam wiele uwagi wydarzeniom i procesom historycznym prowadzącym do po-
litycznego, gospodarczego i wojskowego uniezależnienia się Dominium Kanady od 
Wielkiej Brytanii. Szczegółowej analizie poddaję także procesy budowy Imperium 
Brytyjskiego oraz ewolucji relacji wewnątrzimperialnych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem roli Kanady w kształtowaniu i funkcjonowaniu Imperium. Jedynie wspomi-
nam o znaczącym zaangażowaniu Kanady podczas I i II wojny światowej. Skrótowo 
omawiam również problemy wewnętrzne Kanady wynikające z kryzysu gospodar-
czego lat trzydziestych XX w. Syntetycznie staram się także prezentować zawiłości 
stosunków politycznych na arenie międzynarodowej w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Wszystkie te zagadnienia, choć ważne i interesujące, stanowią jedy-
nie tło dla głównego tematu rozważań w tej pracy. Posiadają one bogatą literaturę, 
którą przywołuję w niniejszej rozprawie tylko w takim zakresie, jaki wydaje się nie-
zbędny dla prawidłowego zrozumienia ewolucji stosunków kanadyjsko-brytyjskich.

PRZEGLĄD LITERATURY

W polskojęzycznej literaturze brakuje pogłębionej analizy problematyki kanadyj-
skiej. W szczególności dotyczy to obszaru zainteresowania nauk politycznych i hi-
storii, w tym historii stosunków kanadyjsko-brytyjskich4. Problematyka poruszana 
w tej pracy w literaturze polskiej podejmowana była dotąd w sposób marginalny. 

4  Więcej o stanie badań kanadystycznych w Polsce zob. A. Reczyńska, Historia Kanady i Quebecu 
w publikacjach polskich [w:] Obraz Kanady w Polsce, M. Buchholtz (red.), Toruń: Wydawnictwo 
Adam Marszałek, 2003, s. 74–97. Por. A. Rzepa, T. Soroka, PACS and Canadian Studies in Poland, 
„TransCanadiana. Polish Journal of Canadian Studies”, vol. 1, 2008, s. 9–17.
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Poza monografi ami Mariana Spalińskiego5, które dotyczą innego okresu niż prezen-
towana dysertacja, kwestie kanadyjskiej polityki zagranicznej i relacji łączących Ka-
nadę z jej dawną metropolią nie były dotąd opisywane. W ostatnich latach ukazało 
się wprawdzie kilka syntez historii Kanady w języku polskim, w których odnotowa-
no proces rozluźniania związków Kanady z Wielką Brytanią i emancypację Kanady 
na arenie międzynarodowej, jednak roli Kanady w Imperium i polityce zagranicznej 
Ottawy w okresie międzywojennym poświęcono w nich jedynie po kilka akapitów6. 
Wśród prac dotyczących w całości tematyki kanadyjskiej, m.in. w publikacji Mar-
ty Kijewskiej-Trembeckiej, w jednym z podrozdziałów syntetycznie przedstawiono 
drogę Kanady do suwerenności państwowej7. Wśród polskojęzycznych opracowań 
na uwagę zasługuje praca pt. System międzyamerykański Wiesława Dobrzyckiego. 
Monografi a ta przedstawia bowiem, istotną dla rozważań niniejszej pracy, syntezę 
procesu przechodzenia Kanady od zależności kolonialnej od Wielkiej Brytanii do 
uzależnienia gospodarczego i wojskowego od USA8. Poza wspomnianymi publika-
cjami o ewolucji kanadyjsko-brytyjskich relacji wspomina się także w opracowaniach 
poświęconych historii stosunków międzynarodowych oraz w pracach opisujących 
ustrój polityczny Kanady9. Spośród artykułów opublikowanych w polskojęzycznych 
czasopismach naukowych warto zwrócić uwagę na dwie publikacje autorstwa Marka 
Madeja10. Przedstawiona w nich została szczegółowo kanadyjska droga do suweren-
ności politycznej i zmiany dokonane w XIX i XX w. w pozycji prawnej Kanady na 
arenie międzynarodowej. Obydwa te artykuły zawierają najważniejsze i najpełniej-
sze opisy roli Kanady w transformacji Imperium Brytyjskiego dostępne w języku 
polskim. 

Charakteryzując wykorzystaną literaturę, pragnę podkreślić, że praca ta opiera 
się przede wszystkim na analizie materiałów źródłowych, głównie kanadyjskich, 
w mniejszym stopniu brytyjskich i amerykańskich. Nie miałem, niestety, możliwo-
ści dotarcia do archiwów brytyjskich i amerykańskich. Mam świadomość, że takie 
kwerendy z pewnością wzbogaciłyby wiele prezentowanych przeze mnie wątków. 

5  M. Spaliński, Polityka zagraniczna Kanady po II wojnie światowej, Wrocław: Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, 1993; M. Spaliński, Wybrane problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej Kanady, 
Warszawa: PISM, 1986.

6  H. Zins, Historia Kanady, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975, s. 195–197; 
J. Grabowski, Historia Kanady, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2001, s. 214–215; P. Wróbel, A. Wróbel, 
Kanada, Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2000, s. 147–153.

7  M. Kijewska-Trembecka, Kanada – naród czy wspólnota polityczna. Analiza kanadyjskich 
procesów integracyjnych, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1994, s. 51–52.

8  W. Dobrzycki, System międzyamerykański, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2002, 
s. 276–308.

9  Zob. m.in.: J. Pajewski, Historia powszechna, 1871–1918, Warszawa: PWN, 2002, s. 133–134; 
W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych, 1815–1945, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1996, s. 91–93, 244–246, 478–479; Konstytucja Kanady, J. Osiński, 
I. Zawiślańska (red.), Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1998, s. 3–41; M. Grzybowski, Parlament 
Kanady, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1994, s. 5–14.

10  M. Madej, Kształtowanie..., s. 64–69; M. Madej, Etapy zmian w statusie prawnym Dominium 
Kanady na drodze do suwerenności i odrębności państwowej, „Przegląd Polonijny”, vol. 18, z. 2, 1992, 
s. 27–40.
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Wykorzystałem jednak brytyjskie dokumenty znajdujące się w archiwach kanadyj-
skich i dostępne dokumenty drukowane. Zebrane materiały pozwoliły na dokonanie 
analizy porównawczej działań, opinii i argumentów, jakimi w kontekście reformy 
Imperium Brytyjskiego posługiwali się politycy brytyjscy, z tymi, jakich używali dy-
plomaci kanadyjscy. Dotarcie do niepublikowanych i w Polsce nieznanych dokumen-
tów źródłowych oraz monografi i i źródeł biografi cznych umożliwił mi pobyt w Ka-
nadzie w ramach stypendium International Council for Canadian Studies (ICCS). 
Grant ICCS dał mi możliwość przeprowadzenia w 2005 r. kwerendy w zasobach 
bibliotek Uniwersytetu w Ottawie (University of Ottawa) oraz Biblioteki Narodowej 
i Archiwów Kanady (Library and Archives Canada, LAC). Zbiorami archiwalnymi 
najważniejszymi dla opracowanego przez mnie tematu były kanadyjskie dokumenty 
rządowe, w tym przede wszystkim materiały Departamentu Spraw Zewnętrznych 
Kanady (Department of External Affairs, DEA), zawierające m.in. stenogramy i ra-
porty z konferencji imperialnych. Ponadto wykorzystałem zespoły archiwalne z ko-
lekcji kanadyjskiego premiera Williama Lyona Mackenzie Kinga, w których odna-
leźć można zarówno jego korespondencję z rządem w Londynie, jak i prywatne listy 
do przyjacioł i ministrów w kolejnych jego gabinetach. Część interesujących mnie 
źródeł dostępna była w publikowanych zbiorach dokumentów. Archiwaliami posił-
kowałem się głównie wtedy, gdy istotne dla tematu pracy wątki wymagały poszerzo-
nych badań lub nie zostały wystarczająco szczegółowo przedstawione w materiałach 
drukowanych.

Wśród zbiorów dokumentów drukowanych podstawowe znaczenie dla podjętego 
przeze mnie tematu miał obszerny zbiór opublikowany przez kanadyjski Departa-
ment Spraw Zewnętrznych: Documents on Canadian External Relations11. Zawie-
ra on bezcenne stenogramy z posiedzeń konferencji imperialnych, ofi cjalną kore-
spondencję rządu kanadyjskiego z Londynem oraz Waszyngtonem, a także raporty 
kanadyjskich wysokich komisarzy w Londynie i przedstawicieli dyplomatycznych 
Kanady w USA. Ponadto w kolejnych tomach opisywanego zbioru zamieszczona 
jest korespondencja pomiędzy poszczególnymi resortami i ministrami kanadyjskich 
rządów, a także listy biura gubernatora generalnego Kanady i kancelarii premiera. In-
nym niezwykle cennym wydawnictwem źródłowym wykorzystanym w tej pracy są, 
obejmujące kilkadziesiąt tomów, stenogramy z posiedzeń kanadyjskiej Izby Gmin12. 
Dostarczają one wiedzy o dyskusjach, argumentach i sporach na kanadyjskiej scenie 
politycznej okresu międzywojennego. Analiza debat parlamentarnych pozwala le-
piej zrozumieć różnice w postrzeganiu Imperium Brytyjskiego i zmian w nim zacho-
dzących, które istniały pomiędzy poszczególnymi partiami i frakcjami politycznymi 
w Kanadzie. 

W pracy uwzględniłem także akty prawne i konstytucje nadawane Kanadzie 
przez parlament brytyjski (m.in. Akt o Brytyjskiej Ameryce Północnej z 1867 r.) oraz 

11  Documents on Canadian External Relations (dalej: DCER), vol. 1–6: 1909–1939, Ottawa: 
Department of External Affairs, 1967–1972.

12  Offi cial Report of Debates of House of Commons of the Dominion of Canada (Canada’s House 
of Commons Debates – dalej: CHCD), vol. 134–218: 1919–1939, Ottawa: Printer to the King’s Most 
Excellent Majesty. 
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najważniejsze ustawy parlamentu brytyjskiego mające wpływ na kształt relacji ustro-
jowych pomiędzy metropolią a brytyjskimi dominiami i koloniami (zwłaszcza tekst 
Statutu westminsterskiego z 1931 r.). Do tej grupy źródeł należą także dwustronne 
traktaty brytyjsko-amerykańskie i kanadyjsko-amerykańskie (np. traktat o połowach 
halibuta z 1923 r.). Wykorzystałem również teksty raportów rządowych oraz doku-
menty statutowe Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Teksty powyższych dokumentów 
w większości dostępne są w internecie lub ukazały się drukiem w zbiorach dokumen-
tów źródłowych.

Znaczące dla niniejszej rozprawy okazały się opublikowane pamiętniki i wspo-
mnienia. Najważniejszymi, bez wątpienia, są dzienniki premiera Mackenzie Kinga – 
polityka, który swoją osobowoścą i fi lozofi ą zdominował kanadyjską politykę okresu 
międzywojennego. Stanowią one znakomite źródło poznania sylwetki premiera, jego 
biografi i i prywatnych poglądów (szczególnie w konfrontacji z działaniami dyplo-
matycznymi). Mackenzie King pisał je niemal codziennie przez całe dorosłe życie, 
od 1893 do 1950 r. (ostatni wpis datowany jest na kilka dni przed jego śmiercią). 
Wbrew ostatniej woli premiera, dzienników nie zniszczono. W latach sześćdziesią-
tych XX w. zostały przepisane, opisane i zarchiwizowane na mikrofi lmach w Library 
and Archives Canada13. Obecnie udostępnione są w całości w wersji elektronicz-
nej w internecie14. Tekst liczy kilkadziesiąt tysięcy stron maszynopisu i prezentuje 
unikatowe, niezwykle cenne spojrzenie Mackenzie Kinga na Kanadę oraz proble-
my międzynarodowe. Obrazuje też prywatne życie premiera rządzącego najdłużej 
w dotychczasowych dziejach Kanady. W pracy oparłem się również na kilkunastu 
biografi ach Mackenzie Kinga. Wykorzystałem także drukowane pamiętniki i bio-
grafi e innych kanadyjskich premierów, w tym Wilfrida Lauriera, Roberta Bordena, 
Arthura Meighena i Richarda Bennetta, oraz ważnych postaci kanadyjskiej polityki 
okresu międzywojennego, m.in. gubernatora generalnego lorda Juliana Hedwortha 
George’a Bynga, podsekretarza stanu w kanadyjskim Departamencie Spraw Ze-
wnętrznych Oskara Skeltona oraz posła Kanady w USA w latach 1927–1930 i póź-
niejszego gubernatora generalnego Kanady Vincenta Masseya. Bardzo przydatna 
w kontekście tematu niniejszej rozprawy okazała się także literatura dotycząca mo-
narchów brytyjskich (m.in. Jerzego V i Edwarda VIII), premierów i czołowych po-
staci brytyjskiej polityki Wielkiej Brytanii (m.in. Davida Lloyda George’a, Stanleya 
Baldwina, Neville’a Chamberlaina, Winstona Churchilla), a także amerykańskiego 
prezydenta Franklina D. Roosevelta15. 

Wykorzystywałem częściowo także artykuły zamieszczane w codziennej prasie 
kanadyjskiej, brytyjskiej i amerykańskiej (m.in. w „The Times”, „The Guardian”, 

13  G. Robertson, Memoirs of a Very Civil Servant: Mackenzie King to Pierre Trudeau, Toronto: 
University of Toronto Press (UTP), 2000, s. 54–55.

14  Diaries of Prime Minister William Lyon Mackenzie King (dalej: WLMK Diaries), Library and 
Archives of Canada (dalej: LAC), 2007, http://www.collectionscanada.gc.ca/databases/king (13.02.2014).

15  H. Nicolson, King George the Fifth: His Life and Reign, London: Constable, 1952; D. Lloyd 
George, War Memoirs of David Lloyd George, London: Little, Brown, and Company, 1933; R. Self, 
Neville Chamberlain: A Biography, Aldershot: Ashgate Publishing, 2006; L. Broad, Winston Churchill: 
The Years of Preparation, New York: Hawthorn Books, 1958; R. Freedman, Franklin Delano Roosevelt, 
New York: Clarion Books, 1992.
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„The New York Times”). Ze względu na ograniczenia czasowe i te wynikające z ram 
objętościowych niniejszej pracy, zrezygnowałem jednak z szerszej kwerendy praso-
wej. Ogrom dostępnych w archiwach materiałów prasowych i różnorodność opinii 
w nich zawartych mogłyby stać się z powodzeniem przedmiotem rozważań kilku 
odrębnych monografi i. Przedstawienie rzetelnej analizy porównawczej opinii i argu-
mentów, które pojawiały się w kanadyjskiej i brytyjskiej prasie w kontekście reform 
Imperium Brytyjskiego, wymagałoby przeprowadzenia wieloletnich badań. Kweren-
dy te musiałyby obejmować kilkadziesiąt tytułów wydawanych w ciągu ponad dwu-
dziestu lat, nie tylko w Kanadzie i Wielkiej Brytanii, lecz także w innych dominiach 
brytyjskich oraz USA. Przedstawiając dyskusje prasowe, oparłem się więc głównie 
na istniejących, specjalistycznych monografi ach.

W 2004 r., korzystając z grantu badawczego Central European Association for 
Canadian Studies, odbyłem kwerendę w bibliotece Uniwersytetu Masaryka w Brnie. 
Przeprowadziłem też kwerendy w kilku bibliotekach uniwersytetów polskich, w tym 
w bibliotece Katedry Amerykanistyki Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonij-
nych UJ, Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, biblio-
tece Ośrodka Studiów Amerykańskich UW i Wydziału Dziennikarstwa UW. Wiele 
cennych publikacji znalazłem także w zbiorach Biblioteki Narodowej oraz Polskiego 
Instytutu Spraw Międzynarodowych. Nieocenionym źródłem materiałów przydat-
nych do przygotowania niniejszego studium okazały się również biblioteki cyfrowe, 
oferujące dostęp do ogromnych zasobów książek, czasopism i dokumentów. 

Prowadzone kwerendy pozwoliły mi na dotarcie do bogatej literatury kanadyj-
skiej, brytyjskiej i amerykańskiej. Zestaw materiałów anglojęzycznych poruszają-
cych problematykę związaną z tematem mojej pracy jest tak obszerny i różnorodny, 
że trudno w tym miejscu przeprowadzać jego pełną charakterystykę. Monografi e 
i opracowania mające związek z analizowanym okresem i problematyką mojej pra-
cy zestawiają kanadyjskie bibliografi e, wśród których na szczególną uwagę zasłu-
guje tom drugi przeglądu kanadyjskiej literatury historycznej pt. Canadian Histo-
ry: A Reader’s Guide16, który zawiera między innymi spis najważniejszych pozycji 
książkowych i artykułów dotyczących międzywojennych relacji Kanady z Wielką 
Brytanią. W tym miejscu mogę jedynie wymienić te monografi e, które w najwięk-
szym stopniu okazały się pomocne w przygotowaniu niniejszego studium. Za naj-
ważniejszą dla podjętego przez mnie tematu uważam dwutomową pracę Charlesa 
Percy’ego Staceya Canada and the Age of Confl ict: A History of Canadian External 
Relations, zwłaszcza tom drugi obejmujący lata 1921–1948 – erę rządów Mackenzie 
Kinga17. Stacey szczegółowo analizuje w nim wpływ determinantów ekonomicznych 
i politycznych oraz oczekiwań społecznych na rozwój niezależnej kanadyjskiej dy-
plomacji w latach międzywojennych. Za literaturę uzupełniającą do opisanej wyżej 
publikacji należałoby uznać dwutomową pracę Johna Hillikera i Donalda Barry’ego 

16  R. Bothwell, Foreign Relations and Defence [w:] Canadian History: A Reader’s Guide, vol. 2: 
Confederation to the Present, D. Owram (red.), Toronto: UTP, 1994, s. 51–68.

17  C.P. Stacey, Canada and the Age of Confl ict: A History of Canadian External Relations, vol. 1: 
1867–1921, vol. 2: 1921–1948, The Mackenzie King Era, Toronto: UTP, 1977–1981.
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pt. Canada’s Department of External Affairs18. Dla prezentowanego przez mnie tema-
tu istotniejszy jest tom pierwszy, obejmujący lata 1909–1946, w którym z najdrob-
niejszymi detalami autorzy prezentują historię powstawania kanadyjskiego Departa-
mentu Spraw Zewnętrznych oraz opisują mechanizmy jego funkcjonowania. Do listy 
opracowań ważnych dla zrozumienia specyfi ki kanadyjskich dziejów zaliczyłbym 
także trzy tomy z serii The Canadian Centenary Series autorstwa: Petera Waite’a, 
Roberta Craiga Browna, Ramsaya Cooka, Johna Herda Thompsona i Allena Seage-
ra19. Każdy z tomów odnosi się do innego okresu kanadyjskiej historii, a wszystkie 
razem tworzą pełny i wielowymiarowy obraz politycznego rozwoju Kanady. Ponadto 
warto wspomnieć o publikacji Philipa Wigleya20 oraz monografi i Nicholasa Manser-
gha21. Obydwie pozycje obszernie i szczegółowo analizują międzywojenne stosunki 
Kanady z Londynem oraz relacje pomiędzy dominiami a Wielką Brytanią. Bardzo 
przydatne okazały się również artykuły i opracowania przyczynkarskie zamieszcza-
ne w licznych kanadyjskich, brytyjskich i amerykańskich czasopismach naukowych. 

W dysertacji zostały uwzględnione także materiały internetowe. Zdając sobie 
sprawę z ryzyka, jakie niesie ze sobą bezkrytyczne wykorzystywanie źródeł interne-
towych, korzystałem jedynie ze stron organizacji i instytucji, których wiarygodność 
nie budzi wątpliwości. Do tej grupy należy zaliczyć przede wszystkim ofi cjalne wi-
tryny internetowe kanadyjskiego i brytyjskiego parlamentu (www.parl.gc.ca, www.
parliament.uk), kancelarii premierów Kanady i Wielkiej Brytanii (http://pm.gc.ca, 
www.number10.gov.uk) oraz strony: biura gubernatora generalnego Kanady (www.
gg.ca), Królewskiej Tajnej Rady (http://privycouncil.independent.gov.uk) i Wspól-
noty Narodów (www.commonwealth.org). Ponadto w pracy wykorzystano strony 
kanadyjskich i brytyjskich instytucji rządowych, w tym między innymi Biblioteki 
i Archiwów Narodowych Kanady (LAC) oraz Biura Informacji Publicznej Zjedno-
czonego Królestwa (The United Kingdom Offi ce of Public Sector Information, www.
opsi.gov.uk). Informacje czerpałem także z internetowych stron kanadyjskiej tele-
wizji publicznej CBC (www.cbc.ca) oraz agencji badania rynku Angus Reid (www.
angusreidstrategies.com). Przy pisaniu pracy niezwykle pomocne okazały się także 
informacje zawarte w internetowych wydaniach Kanadyjskiego Słownika Biogra-
fi cznego (Dictionary of Canadian Biography – www.biographi.ca) oraz encyklo-
pedii: kanadyjskiej (The Canadian Encyclopedia – www.thecanadianencyclopedia.
com) i brytyjskiej (Encyclopaedia Britannica – www.britannica.com).

Mam świadomość, że nie wszystkie wątki udało mi się wyczerpująco i precy-
zyjnie opisać. Zebrane w toku prac nad rozprawą materiały pozwoliły wprawdzie 

18  J. Hilliker, D. Barry, Canada’s Department of External Affairs, vol. 1: The Early Years, 1909–1946, 
vol. 2: Coming of Age, 1946–1968, Montreal: McGill-Queen’s University Press (MQUP), 1990–1995.

19  P. Waite, Canada 1874–1896. Arduous Destiny, Toronto: McClelland and Stewart Ltd., 1971; 
R.C. Brown, R. Cook, Canada 1896–1921: A Nation Transformed, Toronto: McClelland and Stewart 
Ltd., 1983; J.H. Thompson, A. Seager, Canada 1922–1939: Decades of Discord, Toronto: McClelland 
and Stewart Ltd., 1985.

20  P. Wigley, Canada and the Transition to Commonwealth: British-Canadian Relations, 1917–
–1926, London: Cambridge University Press, 1977.

21  N. Mansergh, Survey of British Commonwealth Affairs: Problems of External Policy, 1931–1939, 
London: Oxford University Press (OUP), 1952.
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na dokładną rekonstrukcję faktów historycznych, politycznych planów, programów, 
poglądów i stanowisk istotnych z punktu widzenia tematyki tej rozprawy oraz na ich 
analizę, lecz niniejszą pracę należy jednak traktować tylko jako pewien etap badań 
nad polityką Kanady wobec Wielkiej Brytanii. Mam skromną nadzieję, że tematyka 
tej rozprawy wniesie wkład do wiedzy o ewolucji kanadyjskiego oraz brytyjskiego 
systemu politycznego, o relacjach wewnątrz Imperium, a także funkcjonowaniu bry-
tyjskiej kultury prawnej.

TERMINOLOGIA 

Wyjaśnienia wymaga jeszcze kilka kwestii natury techniczno-terminologicznej. Ko-
respondencja dyplomatyczna, którą cytuję w rozprawie22, przywołana jest w przypi-
sach zgodnie z zapisem występującym w źródłach, z których pochodzi. Tam, gdzie to 
możliwe, opis uzupełniono o datę i miejsce wytworzenia przywoływanych tekstów. 
Taki sposób zapisu ułatwia dotarcie do interesującego źródła i wprowadza pewną 
systematykę w opisie bibliografi cznym dokumentacji. W określonych przypadkach 
może jednak sprawiać czytelnikowi trudność z prawidłowym określeniem, kto jest 
rzeczywistym autorem bądź adresatem danego dokumentu. Problem ten dotyczy 
przede wszystkim ofi cjalnej korespondencji kanadyjskich premierów z premierami 
brytyjskimi. Wielokrotnie w pracy przywoływane są depesze premiera Mackenzie 
Kinga do brytyjskich premierów opatrzone nagłówkiem Governor General to Colo-
nial Secretary lub Governor General to Dominion Secretary (lub Secretary of State 
for Dominion Affairs). Literalna interpretacja tak zatytułowanego telegramu nakazy-
wałaby sądzić, że nadawcą depeszy był kanadyjski gubernator generalny, a odbiorcą 
brytyjski minister ds. kolonii (w drugim przypadku minister ds. dominiów). Okre-
ślenie nadawcy i adresata wynikało jednak z tradycji ustrojowo-prawnej i roli, jaką 
w polityce dominiów pełnili gubernatorzy generalni. Byli oni do 1931 r. ofi cjalnym 
kanałem komunikacji pomiędzy rządami dominiów a rządem brytyjskim23. Nie ozna-
czało to bynajmniej, by gubernator generalny mógł cenzurować bądź w jakikolwiek 
inny sposób wpływać na treść depeszy wysyłanej przez premiera danego dominium. 
Pełnił raczej w tym przypadku techniczną funkcję szyfranta lub listonosza. Podob-
ną rolę w komunikacji dominiów z Londynem pełniło brytyjskie Ministerstwo ds. 
Kolonii (a od 1925 r. resort ds. dominiów wydzielony z tego ministerstwa), którego 
zadaniem było odszyfrowywanie depesz nadawanych w dominiach i przekazywanie 
ich premierowi brytyjskiemu. Nagłówki listów wskazują zatem jedynie technicznego 
nadawcę i odbiorcę, a nie rzeczywistego autora i adresata dokumentu. Po uchwaleniu 
Statutu westminsterskiego w 1931 r. zmieniła się polityczna rola gubernatora general-
nego, a jego funkcję w zarządzaniu korespondencją przejął kanadyjski Departament 

22  Przekładu zamieszczonych w książce cytatów dokonał autor.
23  H. Harvey, Consultation and Co-Operation in the Commonwealth: A Handbook on Methods and 

Practice, London: OUP, 1952, s. 184–186.
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Spraw Zewnętrznych. Stąd też, po 1931 r., w nagłówkach depesz wysyłanych przez 
premiera Kanady, jako nadawca występuje szef resortu spraw zagranicznych (czyli 
sekretarz stanu ds. zagranicznych – Secretary of State for External Affairs), a nie 
premier. Nie miało to jednak znaczenia, bowiem premier aż do 1946 r. pełnił równo-
cześnie funkcję sekretarza stanu24.

Przy pisaniu pracy starałem się zachować staranność w stosowaniu nazw histo-
rycznych, w szczególności w odniesieniu do obszarów geografi cznych i administra-
cyjnych. Ze względu na podjętą tematykę bardzo często używam takich nazw, jak: 
„Kanada”, „Wielka Brytania”, „Anglia”, czy też przymiotników: „kanadyjski”, „bry-
tyjski”, „angielski”. Staram się jednak, czasami wbrew przyjętym konwenansom, 
stosować formy zgodne z kontekstem historycznym i geografi cznym. Unikam za-
tem powszechnego, nie tylko w polskiej historiografi i, stosowania nazwy „Anglia” 
w odniesieniu do całego państwa brytyjskiego. Określenia „Anglia” i przymiotni-
ka „angielski” używam w wyjątkowych przypadkach: w odniesieniu do wydarzeń 
i postaci z okresu niezależnej państwowości angielskiej, poprzedzającej utworzenie 
Zjednoczonego Królestwa w 1707 r.; wtedy gdy istotne dla omawianej materii jest 
rozróżnienie pomiędzy tym, co angielskie, a np. szkockie, walijskie lub irlandzkie; 
gdy opisywany wątek odnosi się wyłącznie do Anglii, a nie całej Wielkiej Brytanii; 
w cytatach – bez względu na to, co cytowana osoba przez pojęcie „Anglia” rozumia-
ła. W każdej innej sytuacji, odnosząc się do państwa brytyjskiego jako całości, sto-
suję konsekwentnie określenia „Wielka Brytania”, „Zjednoczone Królestwo” i przy-
miotnik „brytyjski”. 

Podobne zasady stosuję, używając nazwy „Kanada” i przymiotnika „kanadyj-
ski”. Tutaj sytuacja wydaje się jednak bardziej skomplikowana i wymaga szerszego 
komentarza. W historii funkcjonowało wiele nazw na określenie terenów, na któ-
rych rozpościera się dziś państwo kanadyjskie. Kanada była jedynie jedną z tych 
nazw – przez długi czas nieformalną – i bynajmniej nie stosowano jej do określenia 
wszystkich obszarów dzisiejszej Kanady. W okresie kolonizacji francuskiej stano-
wiła ona raczej potoczne określenie dla części Nowej Francji nad Rzeką Świętego 
Wawrzyńca. W Brytyjskiej Ameryce Północnej tylko część kolonii używało nazwy 
„Kanada”. Dopiero Akt o Brytyjskiej Ameryce Północnej (British North America Act, 
BNAA) z 1867 r., który powołał Dominium Kanady, nadał nazwie „Kanada” szersze 
znaczenie geografi czne i polityczne, zbliżone do współczesnego25. Daleko idącym 
uproszczeniem jest zatem mówienie o Kanadzie i kanadyjskości sprzed 1867 r. Po-
mija się w ten sposób istotny fakt, że nie było wówczas terytorialno-geografi cznej 
i politycznej wspólnoty, którą by można określić mianem Kanady. Nie można więc 
używać takich terminów w znaczeniu ogólnym, dotyczącym wszystkich obszarów na 
północ od USA. Określenia „Kanada”, „kanadyjskość”, „kanadyjski” odnoszone są 

24  K.R. Nossal, The Politics of Canadian Foreign Policy, Scarborough: Prentice Hall Canada, 1997, 
s. 219.

25  Więcej o BNAA piszę w rozdz. I.3; zob. też: T. Soroka, Changes in Canada’s Offi cial Name 
as a Symbol of Canadian Liberation from British Infl uences [w:] (Re/de)Constructing Communities, 
E. Szabo-Gillinger, K. Kurtosi (red.), Brno: Central European Association for Canadian Studies, 2006, 
s. 81–95.
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w tej pracy wyłącznie do stanu po 1867 r. Dla omówienia wydarzeń poprzedzających 
utworzenie Dominium Kanady konsekwentnie używam nazwy: „Brytyjska Ameryka 
Północna” lub po prostu piszę o koloniach francuskich i koloniach brytyjskich na 
kontynencie północnoamerykańskim.

Uściślenia wymaga także stosowana przeze mnie terminologia odnosząca się 
do zagadnień dotyczących Imperium Brytyjskiego. W tym kontekście często uży-
wam w pracy określeń mówiących o „relacjach wewnątrzimperialnych”, „więzach 
imperialnych”, „forum imperialnym” lub „polityce imperialnej”. Słownik języka 
polskiego podaje dwie defi nicje przymiotnika „imperialny”: a) dotyczący imperium, 
należący do imperium, b) dążący do podporządkowania sobie innych krajów; eks-
pansjonistyczny, zaborczy26. W niniejszej rozprawie generalnie termin używany jest 
w pierwszym znaczeniu. Pisząc zatem o polityce imperialnej Wielkiej Brytanii, mam 
na myśli politykę Londynu wobec terenów podporządkowanych już Wielkiej Bryta-
nii (tj. dominiów i kolonii) lub politykę dotyczącą spraw wewnętrznych Imperium. 
Dla opisania stosunków brytyjskich z państwami, których kosztem budowano potęgę 
terytorialną Imperium, stosuję w zależności od kontekstu terminy „kolonializm” lub 
„ekspansjonizm”.

Ostatnia kwestia wymagająca dodatkowego komentarza dotyczy imion i nazwi-
ska kanadyjskiego premiera Williama Lyona Mackenzie Kinga. W historiografi i ka-
nadyjskiej oraz w literaturze biografi cznej dotyczącej premiera rzadko występuje on 
z pełnymi imionami i nazwiskiem. Najczęściej nazywa się go skrótowo Kingiem lub 
Mackenzie Kingiem. Druga forma może zaskakiwać, zważywszy na fakt, że Ma-
ckenzie to trzecie imię premiera27. Podczas kilkuletnich badań nie znalazłem jed-
nak żadnego tekstu, w którym premier byłby nazywany inną skróconą formą swego 
nazwiska (jak np. William King lub William Lyon King). Sam William Lyon Ma-
ckenzie King ze wszystkich swoich imion także najbardziej lubił ostatnie28. Mając 
to wszystko na uwadze, nie próbowałem tworzyć własnych skrótów i stosowałem 
formy przyjęte przez historyków oraz biografów kanadyjskich. 

PODZIĘKOWANIA

Prezentowane opracowanie powstało podczas moich studiów doktoranckich w Instytu-
cie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (IAiSP UJ). 

26  Imperialny [w:] Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN, 2009, http://usjp.pwn.pl/haslo.
php?id=1830555 (15.05.2009).

27  W rodzinie Kingów istniała specyfi czna tradycja nadawania dzieciom imion od nazwisk przodków. 
Przyszły premier Kanady otrzymał swoje trzy imiona po Williamie Lyonie Mackenzie, dziadku od strony 
matki. Nazwisko dziadka było trzecim imieniem Williama i – wbrew pozorom – nie stanowiło części 
nazwiska. L. Goodall, William Lyon Mackenzie King: Dreams and Shadows, Montreal: XYZ Publishing, 
2003, s. 9–11.

28  R.M. Dawson, William Lyon Mackenzie King: A Political Biography, 1874–1923, Toronto: UTP, 
1958, s. 26.
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Jest ono zmodyfi kowaną wersją dysertacji doktorskiej, która została obroniona w In-
stytucie Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UJ w marcu 2010 r. 

Do powstania niniejszej monografi i przyczyniło się wiele życzliwych osób i in-
stytucji. Przede wszystkim pragnę podziękować Promotorce pracy, dr hab. Annie 
Reczyńskiej, prof. UJ, za merytoryczne porady, życzliwą krytykę, mobilizację oraz 
cierpliwość. Dziękuję również Recenzentom – prof. dr hab. Halinie Parafi anowicz 
z Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr. hab. Robertowi Kłosowiczowi, prof. UJ – za 
wnikliwą lekturę dysertacji i niezwykle cenne uwagi. 

Do wielu wykorzystanych w tej pracy materiałów dotarłem dzięki wszechstron-
nej pomocy i gościnności prof. Jana Grabowskiego, okazanej mi podczas pobytu 
w Ottawie. Dziękuję także prof. Donowi Sparlingowi za ułatwienie badań kweren-
dalnych w Bibliotece Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Wyrazy wdzięczności kieruję 
również pod adresem Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich (PTBK). Uczest-
nicząc w pracach Towarzystwa, miałem i mam nadal okazję spotykać na swojej dro-
dze wielu inspirujących pasjonatów kanadystyki, a dzięki grantom przyznanym mi 
przez PTBK mogłem przeprowadzić badania w polskich bibliotekach i uczestniczyć 
w konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Szczególne podziękowania kieruję w stronę prof. dr. hab. Andrzeja Mani – Kie-
rownika Katedry Amerykanistyki, a także Dyrekcji IAiSP UJ oraz najbliższych 
współpracowników z Katedry Amerykanistyki i Zakładu Kanady za ich nieustanną 
życzliwość wobec moich pasji kanadystycznych oraz za stworzenie mi możliwości 
ich realizacji. Wdzięczny jestem ponadto kadrze naukowej, studentom oraz pracow-
nikom sekretariatu IAiSP za przychylność i zawsze przyjazną atmosferę.

Pragnę także serdecznie podziękować Najbliższym, Rodzinie oraz Przyjaciołom. 
Bez ich wsparcia i dopingu w chwilach zwątpienia niniejsza praca nigdy by nie po-
wstała. Magdo, Asiu, Damianie, Kasiu, Marcinie, Marto, Pawle, Radku, Wojtku – 
z wdzięcznością dziękuję.



KANADA I IMPERIUM BRYTYJSKIE 
DO 1914 ROKU

Istniało kiedyś Imperium, które rządziło jedną czwartą świa-
towej populacji i zajmowało tę samą część powierzchni zie-
mi, dominując na prawie wszystkich oceanach. Imperium 
Brytyjskie było największym imperium w dziejach ludzkości. 
W jaki sposób archipelag deszczowych wysp na północno-
-zachodnim wybrzeżu Europy zdołał rządzić światem? – to 
jedno z fundamentalnych pytań nie tylko brytyjskiej, ale 
i światowej historii.

Niall Ferguson, historyk brytyjski, 2003 r.

Imperium Brytyjskie w latach swojego apogeum było największą potęgą w dziejach 
świata. Pod względem zasięgu terytorialnego, potencjału demografi cznego i obszaru 
wpływów politycznych przewyższało imperia starożytne, na których się wzorowało. 
Twórcy Imperium Brytyjskiego powoływali się na imperialne ideały starożytnego 
Rzymu, postrzegając Anglię, a później Wielką Brytanię jako spadkobierczynię dzie-
dzictwa antycznego i kontynuatorkę misji cywilizacyjnej swoich rzymskich poprzed-
ników1. Sam termin „Imperium Brytyjskie” był prostą parafrazą pojęcia Imperium 
Romanum, używanego w starożytności2. 

I.1. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE IMPERIUM BRYTYJSKIE
DO 1914 ROKU

Imperialna potęga Anglii, a później Wielkiej Brytanii, zrodziła się wskutek militar-
nych podbojów, ekspansji ekonomicznej i rozwoju osadnictwa. Początków angiel-

1  W latach 43–410 praktycznie cały teren dzisiejszej Anglii i Walii wchodził w skład rzymskiej 
prowincji Britannia.

2  A. Pagden, Lords of the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France, c. 1500 – 
c. 1800, New Haven: Yale University Press, 1995, s. 11–28.
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skiego imperializmu należałoby się doszukiwać już w latach panowania Edwarda I, 
który w 1284 r., po krwawych wojnach, dokonał aneksji Walii i bezskutecznie pró-
bował uzależnić Szkocję. Ta ostatnia dopiero w 1603 r. zawarła z Anglią unię per-
sonalną pod berłem wspólnego króla – Jakuba I Stuarta3. Kolejnym przejawem roz-
szerzania angielskiego panowania był podbój katolickiej Irlandii, który rozpoczął się 
pod koniec XV w., a ostatecznie zakończył dopiero w roku 16904. Proces budowy 
tzw. imperium wewnętrznego (ustanawiania angielskich rządów na Wyspach Bry-
tyjskich) dopełniła zawarta w 1707 r. angielsko-szkocka unia realna, która dopro-
wadziła do powstania Królestwa Wielkiej Brytanii5. To wszystko odsunęło w czasie 
angielską kolonizację terenów zamorskich i spowodowało, że Anglia, w porównaniu 
z Hiszpanią czy Portugalią, stosunkowo późno włączyła się w proces kolonizacji 
Nowego Świata. 

Budowa Imperium zamorskiego była procesem wieloetapowym i trwającym nie-
malże trzy stulecia. Pierwszy z jego etapów, obejmujący lata 1603–17836 (od zawar-
cia unii personalnej pomiędzy Anglią i Szkocją do utraty kolonii amerykańskich), 
jest nazywany przez historyków pierwszym Imperium Brytyjskim lub „starym im-
perium kolonialnym”7. Zastosowanie terminu „Imperium Brytyjskie” w odniesieniu 
do zamorskich terenów zasiedlonych przez kolonistów z Wysp Brytyjskich przed 
1707 r. wydawać się jednak może mało uzasadnione. W XVII w. Anglia i Szkocja 
pozostawały bowiem formalnie osobnymi, rywalizującymi z sobą o kolonie państwa-
mi8. Warto jednak podkreślić, że już w szesnastowiecznej Anglii, na długo przed po-
wstaniem państwa o nazwie Wielka Brytania, posługiwano się terminem „Imperium 
Brytyjskiego”9. Wówczas termin ten był swoistą profetyczną wizją, opisywał właś-
ciwie marzenia i plany angielskiego dworu związane z ustanowieniem angielskiej 
dominacji na Wyspach i w Nowym Świecie. Dopiero po ustanowieniu państwa bry-
tyjskiego w 1707 r. termin ten stał się synonimem rozległej geografi cznie wspólnoty 
politycznej, zjednoczonej pod berłem monarchy brytyjskiego. 

3  N. Davies, Wyspy. Historia, tłum. E. Tabakowska, Kraków: Wydawnictwo Znak, 2003, s. 338–349, 
479–493; H. Zins, Historia Anglii, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995, s. 89–90, 172.

4  12 lipca 1690 r. w bitwie nad rzeką Boyne, armia protestanckiego króla Anglii Wilhelma III 
Orańskiego pokonała katolickie wojska obalonego króla Jakuba II Stuarta, co ostatecznie pogrzebało 
szansę irlandzkich katolików na sprawowanie kontroli politycznej nad Zieloną Wyspą. Zob. J. Wojtczak, 
Boyne 1690, Warszawa: Bellona, 2008, s. 199–230.

5  N. Davies, op.cit., s. 628–629.
6  Tę cezurę czasową należy uznać za umowną, bowiem Anglicy podejmowali próby dalekomorskich 

wypraw na długo przed zawarciem unii ze Szkocją. N. Ferguson, Imperium. Jak Wielka Brytania 
zbudowała nowoczesny świat, tłum. B. Wilga, Warszawa: Sprawy Polityczne, 2007, s. 24–31; N. Davies, 
op.cit., s. 426–430.

7  E. Grierson, The Imperial Dream: The British Commonwealth and Empire 1775–1969, London: 
Collins, 1972, s. 19. Por. H. Zins, Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 
2001, s. 56.

8  Norman Davies w tym kontekście po prostu rozróżnia kolonizację angielską od szkockiej lub 
stosuje neutralne pojęcie „imperium zewnętrznego”. N. Davies, op.cit., s. 628–629.

9  W kontekście angielskich ekspansji zamorskich po raz pierwszy posłużył się nim w 1577 r. John 
Dee, astrolog i geograf na dworze królowej Anglii Elżbiety I. D. Armitage, Literature and Empire [w:] 
The Oxford History of the British Empire, N. Canny et al. (red.), vol. 1: The Origins of Empire, Oxford: 
OUP, 1998, s. 114.
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Do powstania w 1707 r. Zjednoczonego Królestwa większe sukcesy w budowie 
potęgi kolonialnej odniosła bez wątpienia Anglia, która opanowała terytoria znacz-
nie rozleglejsze niż Szkocja. Główny trzon angielskich posiadłości zamorskich sta-
nowiły kolonie w Ameryce Północnej, rozciągające się de facto wzdłuż całego jej 
wschodniego wybrzeża: od Nowej Fundlandii, po północne granice dzisiejszego sta-
nu Floryda. Ponadto w 1670 r. król Karol II wystawił dokument fundujący korporację 
handlową – Kompanię Zatoki Hudsona (Hudson’s Bay Company, HBC), która z cza-
sem stała się niezwykle bogatym i wpływowym przedsiębiorstwem. Administracja 
HBC stopniowo przejęła kontrolę nad całą tzw. Ziemią Ruperta – tj. terenami obej-
mującymi większość obszaru dzisiejszej środkowej i północnej Kanady10. W XVII w. 
Anglicy ugruntowali również swoją dominację w rejonie Morza Karaibskiego, opa-
nowując większość tamtejszych wysp, w tym Jamajkę i Bahamy. Siłami napędo-
wymi angielskiego kolonializmu w Ameryce były: merkantylistyczna gospodarka11, 
handel trójkątny między koloniami a metropolią12 i sprowadzanie do kolonii niewol-
ników z Afryki13. W systemie merkantylistycznym kolonie w Ameryce pełniły w na-
turalny sposób kluczową rolę. Stanowiły one dla Anglii rynek zbytu i cenne źródło 
surowców. Wzmacniało to Londyn ekonomicznie i budowało jego potęgę polityczną, 
przyczyniając się równocześnie do stabilizacji i rozwoju kolonii. Cały ten system 
umożliwiał realizację podstawowego założenia teorii merkantylistycznych – ograni-
czenia zależności od handlu zagranicznego14. 

Naturalną konsekwencją zapotrzebowania na niewolników w koloniach na tere-
nie Ameryki było powstawanie angielskich przyczółków handlowych i fortów woj-
skowych u wybrzeży zachodniej Afryki. Afrykańska Kampania Królewska (Royal 
African Company), która otrzymała monopol na handel niewolnikami, rozpoczęła 
aktywną działalność od 1672 r. Imperialna polityka Anglii, a później Wielkiej Bry-
tanii, stała się jednym z głównych stymulatorów rozwoju systemu niewolniczego 

10  J. Grabowski, op.cit., s. 67.
11  Idee merkantylistyczne zostały ukute przez francuskiego ministra fi nansów Jeana-Baptistę 

Colberta w 1664 r. i zakładały, że podstawą potęgi politycznej i gospodarczej państwa jest jego korzystny 
bilans handlowy, który może być osiągnięty jedynie poprzez maksymalne ograniczenie importu towarów 
zewnętrznych, wspieranie handlu rodzimego i pozyskiwanie surowców z kolonii. Merkantylizm 
pełnił ważną rolę w rozwoju polityki kolonialnej. Zob. Memoriał Jeana Baptisty Colberta o zasadach 
merkantylizmu [3 VII 1664] [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach, A. Kiżys (red.), Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 1997, s. 320–321.

12  Handel trójkątny polegał na eksporcie towarów przemysłowych z metropolii do kolonii i wymianie 
w Afryce brytyjskich produktów na niewolników przeznaczonych do pracy na północnoamerykańskich 
plantacjach. Z kolonii w Ameryce statki z kolei wracały na Wyspy załadowane np. surowcami lub 
produktami rolnymi (tytoniem, bawełną). E. Rostworowski, Historia powszechna: wiek XVIII, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 50–52.

13  System ten omawia: B. Nowak, Organizacja i dochodowość transatlantyckich wypraw 
niewolniczych w XVIII wieku: (na przykładzie wypraw angielskich i francuskich), Warszawa: 
Wydawnictwa UW, 1985.

14  Przykładem takiej polityki było przyjęcie przez Anglię w latach 1651–1663 tzw. Aktów 
nawigacyjnych, które zabraniały wstępu do angielskich portów statkom pod banderami innych państw. 
Ustawy nawigacyjne skutecznie ugruntowały angielski monopol na import towarów z Europy do kolonii 
w Ameryce i stały się jednym z głównych powodów wybuchu wojny o niepodległość USA. Zob. 
E. Grierson, op.cit., s. 19–35.
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na świecie15. Do 1707 r. Anglicy zdołali także zaznaczyć swoją obecność w Azji. 
Kompania Wschodnioindyjska (East India Company), która otrzymała monopol na 
handel z Indiami, założyła tam trzy ważne dla Anglii przyczółki handlowe – w Ma-
drasie, Bombaju i Kalkucie16.

Znaczna część angielskiej klasy politycznej uważała, że rozszerzając angielskie 
wpływy i opanowując nowe terytoria, Anglicy promują jednocześnie swobody po-
lityczne i ekonomiczne. Już pod koniec XVII w. znaczenie Imperium wykraczało 
daleko poza sferę polityczną czy geografi czną. W kręgach angielskich elit stało się 
nawet symbolem wartości etycznych i religijnych. W czasach Chwalebnej Rewolu-
cji17 ukuto określenie „imperium wolności”, które stanowić miało antytezę dla „im-
periów podboju”, jakie stworzyły Hiszpania i Francja. Termin „imperium wolności” 
podkreślał cywilizacyjną wyższość angielskiej monarchii parlamentarnej i fi lozofi i 
protestanckiej nad katolicyzmem oraz rządami absolutystycznymi we Francji i Hi-
szpanii18. Walka z autokratyzmem „papieskich potęg” stała się w XVIII w. moralnym 
uzasadnieniem brytyjskiej kolonizacji Nowego Świata, a dla wielu protestantów tak-
że religijnym obowiązkiem19. 

Szkockie dokonania kolonialne w porównaniu z angielskimi nie były imponu-
jące i wszystkie zakończyły się porażką. W 1627 r. Szkoci przejęli francuską osadę 
Port Royal w Akadii i ogłosili, że tereny wybrzeża atlantyckiego pomiędzy Nową 
Fundlandią a Nową Anglią są szkocką kolonią – Nową Szkocją. Utracili ją jednak na 
rzecz Francuzów w 1631 r. Szkoccy osadnicy założyli także osadę w Stuart’s Town 
(dzisiejsza Południowa Karolina), która została jednak w 1684 r. przejęta przez Hi-
szpanów. Nieudana próba opanowania przez Szkotów Przesmyku Panamskiego (tzw. 
kolonia w Darien istniejąca w latach 1698–1700) pochłonęła jedną czwartą szkockie-
go budżetu i raz na zawsze pogrzebała marzenia Szkotów o imperium zamorskim, 
a po części także o własnej państwowości20. W momencie utworzenia Zjednoczonego 
Królestwa nie miała zatem Szkocja żadnej znaczącej kolonii, a posiadłości zamorskie 
nowego państwa brytyjskiego składały się praktycznie wyłącznie z kolonii angiel-
skich.

Polityka kolonialna Wielkiej Brytanii początkowo odnosiła sukcesy. W wyniku 
wojny królowej Anny, zakończonej w 1713 r. pokojem w Utrechcie, Francja całkowi-
cie zrzekła się na rzecz Wielkiej Brytanii części swojej kolonii w Akadii (dzisiejszej 

15  Szacuje się, że od poł. XVII w. do momentu zniesienia przez Wielką Brytanię handlu niewolnikami 
(1807 r.) przewieziono do Imperium ponad 3,5 mln niewolników – 1/3 wszystkich niewolników 
przetransportowanych wówczas przez Atlantyk. N. Ferguson, op.cit., s. 85.

16  Ibidem, s. 42.
17  Chwalebna Rewolucja (Glorious Revolution, 1688–1689) – praktycznie bezkrwawy przewrót, 

podczas którego obalono w Anglii absolutystyczne rządy katolickiego króla Jakuba II Stuarta. Tron 
angielski objął wówczas zięć Jakuba, protestant, Wilhelm III Orański. W wyniku Chwalebnej Rewolucji 
znacznie zwiększono władzę parlamentu kosztem prerogatyw monarszych. Zob. G. Straka, The 
Revolution of 1688: Whig Triumph or Palace Revolution?, Boston: Heath, 1963.

18  J.H. Elliott, Empires of the Atlantic World: Britain and Spain in America: 1492–1830, New 
Haven:Yale University Press, 2007, s. 221.

19  N. Ferguson, op.cit., s. 25–31.
20  Niewypłacalność Szkocji, spowodowana nieudaną kolonizacją, tkwiła u podstaw szkockiej zgody 

na unię z Anglią w 1707 r. N. Davies, op.cit., s. 583–601.
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Nowej Szkocji) oraz Nowej Fundlandii i roszczeń do Ziemi Ruperta. Dodatkowo 
Brytyjczycy otrzymali hiszpański Gibraltar21. Najbardziej spektakularnym sukcesem 
Brytyjczyków była jednak wojna siedmioletnia, toczona w latach 1754–1763. Zwy-
cięstwo w niej umożliwiło przejęcie przez Londyn całkowitej kontroli nad Nową 
Francją i hiszpańską Florydą oraz przesądziło na wiele lat o brytyjskim panowaniu 
w Indiach. Wielka Brytania stała się dzięki temu dominującą siłą kolonialną na świe-
cie, a po przejęciu najważniejszych posiadłości francuskich w Ameryce Północnej, 
wyrosła na jedyne liczące się mocarstwo na tym kontynencie22. Wojna siedmioletnia 
była jednak ostatnim sukcesem tzw. pierwszego Imperium Brytyjskiego. Bunt trzy-
nastu kolonii i powstanie USA, przypieczętowane traktatem paryskim z 1783 r., sta-
nowiły ogromny cios ekonomiczny i prestiżowy dla Londynu, ze względu na utratę 
najlepiej prosperujących i najcenniejszych posiadłości.

Wielka Brytania zaczęła budować swoje drugie Imperium niemalże natychmiast 
po przegranej wojnie ze zbuntowanymi koloniami. O ile pierwsze Imperium, poza 
kilkoma przyczółkami w Azji, ograniczało się głównie do wybrzeży Oceanu Atlantyc-
kiego, o tyle budowa drugiego Imperium opierała się przede wszystkim na koloni-
zacji subkontynentu indyjskiego, Afryki, Australii i antypodów. Brytyjska Kompania 
Wschodnioindyjska do końca XVIII w. stała się główną siłą polityczną w Indiach 
i administrowała Półwyspem Indyjskim do 1858 r., kiedy to Indie przeszły pod bez-
pośredni zarząd Londynu23. Opanowanie subkontynentu indyjskiego umożliwiło dal-
szą brytyjską ekspansję w Azji. Do połowy XIX w. Wielka Brytania przejęła władzę 
nad Nepalem, Birmą i Kaszmirem; zajęła ważne porty w Singapurze, Hongkongu 
i Adenie oraz podjęła nieudaną próbę opanowania Afganistanu24. Australię Brytyj-
czycy zaczęli zasiedlać w 1788 r., jednakże przez pierwsze pół wieku traktowano 
ten kontynent głównie jako miejsce zsyłki pospolitych przestępców i wrogów poli-
tycznych. Do 1825 r. wybrzeża Australii i wyspy regionu funkcjonowały jako jedna 
kolonia brytyjska o nazwie Nowa Południowa Walia. Późniejszy dynamiczny rozwój 
osadnictwa doprowadził do powstania nowych kolonii (do 1860 r. w sumie sześciu), 
w tym Nowej Zelandii wydzielonej w 1840 r. z Nowej Południowej Walii25. 

Dla umocnienia brytyjskiej potęgi imperialnej kluczowe okazały się wojny na-
poleońskie z początku XIX w. Zwycięstwa pod Trafalgarem i Waterloo ugruntowały 
supremację brytyjską, a ustalenia kongresu wiedeńskiego w 1815 r. przyczyniły się 
do dalszego rozszerzenia zasięgu terytorialnego Imperium Brytyjskiego26. Po kon-
gresie Wielka Brytania, wraz ze swoim Imperium, staje się niekwestionowanym li-
derem światowego porządku. Dla opisania tego stanu rzeczy ukuto, nawiązujący do 
tradycji starożytnego Rzymu i elżbietańskiej Anglii, termin Pax Britannica, dosłow-

21  H. Zins, Historia Anglii..., s. 227.
22  N. Ferguson, op.cit., s. 47–51.
23  W.L. Arnstein, Britain Yesterday and Today: 1830 to the Present, Lexington: D.C. Heath and Co., 

1992, s. 106–111. 
24  H. Zins, Polityka..., s. 56–57.
25  Zob. J. Lencznarowicz, Australia, Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2005, s. 9–38.
26  Zatwierdzono wówczas brytyjskie panowanie nad Krajem Przylądkowym i Cejlonem oraz 

kilkoma innymi koloniami w Azji i Afryce. H. Zins, Ekspansja i zmierzch Imperium Brytyjskiego, Lublin: 
Wydawnictwo UMCS, 2001, s. 60.
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nie oznaczający „pokój brytyjski”. Określano w ten sposób, trwające od kongresu 
wiedeńskiego praktycznie do końca XIX w., relatywnie pokojowe relacje w Europie, 
których głównym strażnikiem i regulatorem był Londyn. Dominacja Wielkiej Bry-
tanii w tym okresie była bezdyskusyjna i wynikała przede wszystkim z przewagi na 
morzach. Brytyjska Royal Navy obecna była na wszystkich oceanach. Brytyjczycy 
kontrolowali również główne szlaki handlowe. Dzięki temu Londyn wraz z całym 
swym Imperium mógł nie tylko odgrywać rolę potęgi militarnej, lecz także kierować 
procesem kształtowania modelu światowej gospodarki27. Wielka Brytania, jako oj-
czyzna rewolucji przemysłowej oraz modelowy przykład demokracji parlamentarnej 
i nowoczesne państwo liberalne, wprowadziła do gospodarki światowej idee wol-
norynkowe. Pax Britannica funkcjonował zatem na zasadach przeczących regułom 
merkantylizmu, któremu hołdowali architekci pierwszego Imperium. Merkantylizm 
już na przełomie XVIII i XIX w. zaczął być ostro atakowany przez wpływowych 
liberalnych myślicieli brytyjskich, m.in. Adama Smitha i Davida Hume’a, którzy od-
rzucali zasadę protekcjonizmu i interwencjonizmu państwa w gospodarce na rzecz 
gospodarki wolnorynkowej28. Dzięki rewolucji przemysłowej pomysły te zdobyły 
sobie poparcie brytyjskich elit rządowych. Wprowadzenie nowych rozwiązań tech-
nologicznych doprowadziło do wzrostu mocy produkcyjnej brytyjskiego przemy-
słu i zwiększyło zapotrzebowanie na zewnętrzne rynki zbytu, których handel we-
wnątrzimperialny nie był w stanie zapewnić29. Symbolem otwarcia się brytyjskiej 
gospodarki na świat było zniesienie w 1846 r. tzw. ustaw zbożowych (Corn Laws), 
które obowiązywały od 1815 r. i nakładały cła importowe na zboża sprowadzane 
spoza Imperium30. Dominacja fi nansowa Wielkiej Brytanii ugruntowała także supre-
mację brytyjskiej waluty w rozliczeniach międzynarodowych. Funt sterling stał się 
preferowaną walutą rezerw fi nansowych na świecie. Bank Anglii w znacznym stop-
niu mógł zatem kontrolować funkcjonowanie porządku monetarnego, a londyńskie 
City stało się centrum fi nansowym świata31. Hegemonia Wielkiej Brytanii w okresie 
Pax Britannica odegrała także ważną rolę kulturową, np. w popularyzacji języka 
angielskiego na świecie czy angielskiego systemu miar i wag. 

27  Dowodem tej dominacji jest chociażby fakt, że w latach 1815–1920 Wielka Brytania nie utraciła 
żadnej kolonii na rzecz innego mocarstwa. Szacuje się, że w latach sześćdziesiątych XIX w. na Wielką 
Brytanię i jej Imperium przypadała prawie połowa potencjału przemysłowego świata, a jedna trzecia 
statków handlowych świata pływała pod brytyjską banderą. Brytyjska fl ota wojenna jeszcze w 1889 r. 
zachowywała tzw. two power standard (była większa niż dwie kolejne najsilniejsze fl oty). N. Davies, 
op.cit., s. 632–633; P. Kennedy, Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit upadek, tłum. M. Kluźniak, 
Warszawa: Książka i Wiedza, 1994, s. 156–157; M. Leśniewski, Kwestia prawa dominiów brytyjskich 
do zachowania neutralności w okresie przed pierwszą wojną światową, „Przegląd Historyczny”, vol. 94, 
2003, s. 292–293.

28  Adam Smith o liberalizmie gospodarczym [1776] [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach..., s. 354.
29  O ekonomicznych aspektach Pax Britannica szczegółowo pisze A. Lubbe, Dominacja 

i współzależność. Ekonomiczne podstawy Pax Britannica i Pax Americana, Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 1994, s. 36–118.

30  Polityka ta spotkała się z negatywną reakcją w części kolonii brytyjskich, m.in. na terenie Kanady, 
o czym piszę w dalszej części rozdziału. 

31  H. Zins, Historia Anglii..., s. 271.
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Istotnym elementem Pax Britannica było również zniesienie niewolnictwa. Han-
dlu niewolnikami zakazano już w 1807 r., a rok później utworzono w Sierra Leone 
kolonię dla wyzwolonych niewolników. W 1834 r. niewolnictwo zniesiono całkowi-
cie w całym Imperium. Głównym powodem takiego kroku była rosnąca w Wielkiej 
Brytanii popularność liberalnych idei politycznych i spadek dochodów płynących 
z systemu pracy niewolniczej. Po zniesieniu niewolnictwa Wielka Brytania stała się 
swoistym strażnikiem wolności, czego przejawem było ściganie na morzach całego 
globu handlarzy niewolników i piratów32.

W latach siedemdziesiątych XIX w. Pax Britannica zaczynał się jednak załamy-
wać. Wielka Brytania zaczęła mieć coraz większe problemy z zachowaniem pozycji 
lidera gospodarczego wskutek pojawienia się konkurencji ze strony szybko rozwija-
jącego się przemysłu USA i Europy kontynentalnej33. Kluczowym czynnikiem pro-
wadzącym do załamania się anglocentrycznego modelu świata był jednak upadek 
porządku ustalonego na kongresie wiedeńskim. Stare imperia (Imperium Otomań-
skie) chyliły się ku upadkowi, a zamiast nich powstały nowe potęgi (Niemcy, Wło-
chy) o imperialnych ambicjach. Wzrost aktywności kolonialnej państw europejskich 
wywołał zmiany w układzie wpływów dyplomatycznych i sił militarnych na świecie. 
W ostatnim trzydziestoleciu XIX w. zmiany te wywołały wzmożoną rywalizację im-
periów, którą określa się mianem nowego imperializmu34. Rozwój i ochrona zamor-
skiego Imperium stały się priorytetami brytyjskiej polityki zagranicznej i usunęły 
w cień wydarzenia polityczne kontynentalnej Europy. Pod koniec XIX w. Wielka 
Brytania, zajęta poszerzaniem wpływów imperialnych, skutecznie unikała wcho-
dzenia w stałe alianse ze skonfl iktowanymi mocarstwami europejskimi. Polityka ta 
w historiografi i zyskała sobie miano tzw. wspaniałej izolacji (splendid isolation)35. 
Krytycy angielskiego imperializmu, jak na przykład Norman Davies, nazywają ją 
jednak „wyniosłą obojętnością”36. 

Okres nowego imperializmu w Wielkiej Brytanii przyniósł ideologizację eks-
pansji jako cywilizacyjnego posłannictwa Brytyjczyków. Kolonializm stał się dla 

32  W działaniach tych było sporo fasadowości i hipokryzji, zważywszy na fakt, że aresztowani 
handlarze niewolników zsyłani byli do penitencjarnych kolonii w Australii, gdzie de facto pracowali jako 
niewolnicy. Wprawdzie Wielka Brytania wymogła zniesienie niewolnictwa na Hiszpanii i Portugalii, 
ale nie przeszkadzało to Brytyjczykom w równoległych prześladowaniach katolików w Irlandii czy 
stosowaniu obozów koncentracyjnych w wojnie burskiej. Jak nieco przesadnie pisze N. Ferguson 
– „Brytyjczyków interesowało tylko niedopuszczenie innych krajów do zysków z tego, z czego sami 
ich czerpać nie umieli”. N. Ferguson, op.cit., s. 122; J. Mathiex, Wielkie cywilizacje. Rozkwit i upadek 
imperiów, tłum. G. Majcher, M. Żurowska, Warszawa: Świat Książki, 2008, s. 648–649.

33  Zob. P. Kennedy, op.cit., s. 199–203.
34  A. Bógdał-Brzezińska, Ewolucyjny charakter mocarstwowości państw w latach 1815–1989. 

Mocarstwowość a pojęcia współzależne, „Stosunki Międzynarodowe”, vol. 19, 2008, s. 87–90; 
W. Baumgart, Imperialism: The Idea and Reality of British and French Colonial Expansion, 1880–1914, 
New York: OUP, 1982, s. 48–53.

35  Termin ten ukuł kanadyjski premier Wilfrid Laurier, który w wystąpieniu przed kanadyjską 
Izbą Gmin (1896 r.), jeszcze jako zwykły poseł, chwalił brytyjską politykę izolacjonizmu wobec spraw 
Europy, używając właśnie określenia „wspaniała izolacja”. C.H. Howard, Splendid Isolation: A Study of 
Ideas Concerning Britain’s International Position and Foreign Policy During the Later Years of the Third 
Marquis of Salisbury, London: Macmillan, 1967, s. 17–19. 

36  N. Davies, op.cit., s. 720.
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Anglosasów nie tylko ekonomiczną koniecznością, lecz także swoistym moralnym 
obowiązkiem – misją, którą znany propagator brytyjskiego imperializmu, Rudyard 
Kipling, określił w swym wierszu „brzemieniem białego człowieka”37. Imperium za-
częło być postrzegane jako swoista wartość etyczna, a w pewnych wymiarach także 
religijna. Było symbolem cywilizacyjnej misji edukacyjnej w stosunku do podbitych 
ludów. Gubernator generalny Indii, lord Curzon, jeszcze w 1898 r. pisał, że Impe-
rium Brytyjskie jest wiarą całego narodu brytyjskiego38. Tego rodzaju myślenie miało 
gorących zwolenników wśród najwyższych elit władzy w Londynie. Podzielała je 
królowa Wiktoria, która w 1876 r. przyjęła tytuł cesarzowej Indii (Empress of In-
dia), i kolejni szefowie rządów – Benjamin Disraeli, William Gladstone, Archibald 
Primrose czy Robert Cecil. Największymi apologetami imperializmu brytyjskiego 
byli jednak Joseph Chamberlain (minister ds. kolonii w latach 1895–1903) oraz sym-
bol kolonizacji Afryki – Cecil Rhodes. To oni nadali kolonializmowi brytyjskiemu 
i fi lozofi i imperialnej szczególny, ksenofobiczny wymiar oraz przyczynili się do roz-
woju wpływów brytyjskich na Czarnym Lądzie39.

W 1875 r. Brytyjczycy przejęli większość udziałów w spółce zarządzającej Kana-
łem Sueskim. W 1882 r. wojska brytyjskie utworzyły protektorat w Egipcie, a w 1898 
podbiły teokratyczne państwo Mahdiego w Sudanie. Do końca XIX w. Wielka Bryta-
nia uzyskała panowanie nad dzisiejszymi terenami Nigerii, Kenii, Ugandy, Zanziba-
ru40. Dodatkowo za prywatne pieniądze C. Rhodesa w latach 1889–1895 ustanowio-
ne zostało brytyjskie władztwo praktycznie nad całą środkowo-południową częścią 
Afryki, w tym nad terenami dzisiejszego Zimbabwe i Zambii, Botswany, Tanganiki 
(Malawi) i częściowo Mozambiku41. Od początku XIX w. Brytyjczycy stopniowo 
wypierali też osadników holenderskich (Burów) z Południowej Afryki i sukcesywnie 
przejmowali burskie republiki: Natalu, Oranii, Transwalu. Ostatecznie cały ten rejon 
został podporządkowany Londynowi dopiero w 1902 r. w wyniku okrutnej i zwycię-
skiej dla Brytyjczyków wojny (tzw. II wojny burskiej, 1899–1902)42.

Okres nowego imperializmu przyczynił się do rozrostu Imperium Brytyjskiego 
w skali niemającej wcześniej precedensu. Szacuje się, że tylko w drugiej połowie 
XIX w., dzięki zdobyczom w Afryce, Azji i Oceanii, ludność zamieszkująca Impe-
rium wzrosła dwukrotnie43. Koniec XIX i pierwsze dwie dekady XX w. stanowi-
ły punkt kulminacyjny ekspansji Brytyjskiego Imperium44. W momencie wybuchu 

37  R. Kipling, The White Man’s Burden [1899] [w:] Empire Writing: An Anthology of Colonial 
Literature, 1870–1918, E. Boehmer (red.), Oxford: OUP 1998, s. 273–274.

38  U.S. Mehta, Liberalism and Empire: A Study in Nineteenth-Century British Liberal Thought, 
Chicago: University of Chicago Press, 1999, s. 5.

39  J. Mathiex, op.cit., s. 649–650; N. Ferguson, op.cit., s. 230–245; N. Davies, op.cit., s. 632.
40  E. Grierson, op.cit., s. 126–129; C. Cross, The Fall of the British Empire, 1918–1968, London: 

Hodder and Stoughton, 1968, s. 71–102.
41  H. Zins, Ekspansja..., s. 74, 83–93.
42  M. Leśniewski, Miejsce Południowej Afryki w kształtowaniu koncepcji polityki imperialnej 

Wielkiej Brytanii, 1899–1914, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2001, s. 55–79.
43  H. Zins, Historia Anglii..., s. 324.
44  Niall Ferguson okres ten określił czasem, w którym „archipelag deszczowych wysp na północno-

-zachodnim wybrzeżu Europy zdołał rządzić światem”. N. Ferguson, op.cit., s. 7.
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I wojny światowej było to najrozleglejsze imperium w historii ludzkości, a Londyn 
stanowił największą światową metropolię. Imperium Brytyjskie obejmowało swo-
im zasięgiem niemalże 35 milionów km2, a jego posiadłości rozpościerały się na 
wszystkich kontynentach45. Poprzez tę rozległość Imperium Brytyjskie zyskało sobie 
poetyckie miano „Imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce”. Pod różnoraki-
mi formami brytyjskich rządów znajdowało się wówczas prawie 450 milionów ludzi 
(ponad jedna czwarta światowej populacji)46. Potęgą tego Imperium zachwiała I woj-
na światowa, która rozpoczęła proces stopniowej dezintegracji imperialnych struktur. 
Proces ten jednak sfi nalizował się dopiero po II wojnie światowej. 

Wielość i różnorodność defi nicji kryjących się w pojęciu „Imperium Brytyjskie-
go” łatwiej zrozumieć, pamiętając, że termin ten był zwykle używany jedynie jako 
określenie umowne i potoczne. Imperium Brytyjskie jako nazwa własna Wielkiej 
Brytanii i terytoriów od niej zależnych funkcjonowało formalnie dopiero od 1876 r., 
to znaczy od momentu przyjęcia przez parlament brytyjski uchwały o tytulaturze 
królewskiej (Royal Titles Act of 1876), nadającej królowej Wiktorii tytuł „Jej Impe-
rialnej Wysokości, cesarzowej Indii”47. Jednakże, wraz z rozwojem rządów przed-
stawicielskich w koloniach brytyjskich i powstaniem dominiów, stosowanie terminu 
„Imperium Brytyjskie” stopniowo ograniczano, by w 1931 r., w momencie uchwa-
lenia Statutu westminsterskiego, zarezerwować je tylko do określenia terytoriów 
bezpośrednio podległych Londynowi. Dla rozróżnienia samorządnych i od tej daty 
formalnie niepodległych dominiów brytyjskich wprowadzono termin „Wspólnota 
Brytyjska”, który po II wojnie światowej całkowicie wyparł termin „Imperium”. 

I.2. STRUKTURA IMPERIUM BRYTYJSKIEGO

Można powtórzyć pytanie znanego szkockiego badacza historii Imperium, Nialla 
Fergusona: „w jaki sposób archipelag deszczowych wysp na północno-zachodnim 
wybrzeżu Europy zdołał rządzić światem”?48 Za klucz do sukcesu Brytyjczyków 
uznawany jest między innymi sposób administrowania Imperium. Imperia istniejące 
przed I wojną światową zwykło się dzielić na te zarządzane bezpośrednio (direct 
rule) i pośrednio (indirect rule). Imperium Brytyjskiemu jest przypisywany ten drugi 
sposób49. To jednak nieco uogólniająca konstatacja, ponieważ administrowanie tery-
torium tak różnorodnym pod względem społecznym, politycznym i klimatycznym 
nie mogło być jednolite. Przy rozwiązywaniu problemów politycznych działał jed-

45  Włącznie z Antarktydą, gdzie w 1908 r. utworzono Brytyjskie Terytorium Antarktyczne. Zob. 
British Antarctic Territory [w:] The British Empire: An Encyclopedia of the Crown’s Holdings, 1493 
Through 1995, J. Stewart Jefferson (red.), NC: McFarland & Co., 1996, s. 99.

46  W. Mazurczak, op.cit., s. 18. Por. C. Cross, op.cit., s. 16. 
47  J. Hunt, Britain, 1846–1919, New York: Routlegde, 2001, s. 192–194.
48  N. Ferguson, op.cit., s. 7.
49  W. Mazurczak, op.cit., s. 29.
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nak angielski pragmatyzm, który sprawiał, że sposób zarządzania poszczególnymi 
posiadłościami dostosowany był do ich cywilizacyjnego i ekonomicznego rozwoju. 

Imperium Brytyjskie w 1914 r. składało się z jednostek o różnym stopniu poli-
tycznej autonomii: protektoratów, kolonii i dominiów. Protektoraty były terytoria-
mi ofi cjalnie pozostającymi poza strukturami Imperium, ale formalnie zależnymi od 
Korony, szczególnie pod względem polityki obronnej i zagranicznej. Kolonie z kolei 
dzieliły się na tzw. kolonie królewskie (Crown colonies) – zarządzane bezpośrednio 
przez Ministerstwo ds. Kolonii (Colonial Offi ce) oraz kolonie samorządowe (self-
-governing colonies). Te ostatnie posiadały własne ciała przedstawicielskie, a na-
wet własne rządy i wybieralne legislatury, o kompetencjach ograniczonych stricte 
do spraw lokalnych50. Spośród wszystkich części Imperium największym zakresem 
politycznej samodzielności cieszyły się dominia. Terminem politycznym dominium 
stało się w 1867 r. Wówczas parlament brytyjski uchwalił Akt o Brytyjskiej Ameryce 
Północnej (British North America Act, BNAA), który konstytuował federację ka-
nadyjską. BNAA przyznał federacji bezprecedensową w historii brytyjskich kolonii 
autonomię w sprawach wewnętrznych i budżetowych oraz nadał jej nazwę Domi-
nium Kanady51. Do początku XX w. Kanada pozostawała jednak jedynym dominium. 
Dopiero uzyskanie przez Australię (1901 r.), Nową Zelandię (1907 r.) i Nową Fund-
landię (1907 r.) politycznej samodzielności podobnej do Kanady doprowadziło do 
formalnego sprecyzowania statusu dominiów. Od 1907 r. pojęcie dominiów ograni-
czało się tylko do tych części Imperium, które cieszyły się najwyższym poziomem 
samorządności, tzn. posiadały szeroką autonomię w sprawach wewnętrznych, własne 
parlamenty i odpowiedzialne przed nimi rządy przedstawicielskie52. Wysoki poziom 
samorządności odróżniał zatem dominia od pozostałych kolonii.

Warto w tym miejscu podkreślić, że brytyjska zgoda na rozwój samorządu w nie-
których częściach Imperium była, przynajmniej częściowo, rezultatem doświadczeń 
brytyjskich z przegranej wojny ze zbuntowanymi koloniami amerykańskimi53. Zwra-
ca jednak uwagę fakt, że Brytyjczycy zgadzali się na przemiany ustrojowe jedynie 
w koloniach o charakterze osadniczym – tzw. białych koloniach, gdzie przewagę 
mieli osadnicy pochodzenia brytyjskiego lub przynajmniej europejskiego54. W od-
niesieniu do tzw. kolonii kolorowych wciąż dominował w Londynie pogląd, że na 

50  R.G. Trotter, The British Empire – Commonwealth: A Study in Political Evolution, Toronto: 
Macmillan Company of Canada Ltd., 1932, s. 103–107.

51  Zrezygnowano z nazwy „Królestwo Kanady”, gdyż zbyt wyraźnie podkreślała ona związki 
Kanady z brytyjską monarchią i w USA mogłaby zostać uznana za imperialną prowokację brytyjską. 
Uprzedzenia wobec polityki brytyjskiej były wówczas w Stanach Zjednoczonych niezwykle silne, głównie 
ze względu na wciąż świeżą pamięć o pomocy, jakiej Brytyjczycy nieformalnie udzielali Konfederacji 
Południa w wojnie secesyjnej. G. Martin, Britain and the Origins of Canadian Confederation, 1837–67, 
Vancouver: University of British Columbia Press (UBC Press), 1995, s. 282.

52  D. Judd, Balfour and the British Empire: A Study in Imperial Evolution 1874–1932, London: 
Macmillan, 1968, s. 317.

53  J. Lawrence, The Rise and Fall of the British Empire, London: St. Martin’s Griffi n, 1995, s. 121.
54  Spod tych reguł częściowo wyłamywały się Indie i Irlandia. Ich status omawiam na wstępie rozdz. 

IV. Specyfi czna forma samorządu plemiennego wdrażana była także w koloniach, w których występowały 
trudności z wprowadzeniem brytyjskiej administracji kolonialnej (np. w Nigerii). J. Kiwerska, Rozpad 
Imperium Brytyjskiego w Afryce, Warszawa: PWN, 1989, s. 38–40. 
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wprowadzenie tam instytucji demokratycznych było za wcześnie55. Tego rodzaju 
myślenie owocowało daleko idącymi skutkami dla organizacji struktury imperialnej. 
Białe kolonie nie tylko mogły cieszyć się większym zakresem politycznych swobód, 
ale były również w dużo większej skali dopuszczane do udziału w życiu Imperium. 
Od 1887 r. rząd w Londynie organizował cykliczne spotkania z liderami politycz-
nymi samorządnych kolonii, na których omawiano kwestie współpracy wewnątrz 
Imperium. Spotkania te nosiły nazwę konferencji kolonialnych, a od 1907 r. – od 
formalnego określenia statusu dominiów – nazywano je konferencjami imperialny-
mi. Konferencje te stały się w okresie międzywojennym forum gorących obrad nad 
kształtem ustrojowym relacji wewnątrz Imperium, co doprowadziło do upadku cen-
tralistycznego modelu zarządzania jego strukturami56.

Bez względu na zróżnicowania kulturowe, polityczne i prawne funkcjonujące 
wewnątrz Imperium, istniało także wiele elementów wspólnych dla wszystkich jego 
terytoriów. Wszędzie nadrzędnym symbolem władzy była Korona Brytyjska, a wy-
łączne kompetencje w sprawach zagranicznych i obronnych przysługiwały rządowi 
w Londynie. Nawet w przypadku dominiów, których legislatury i sądy miały szero-
kie uprawnienia, stanowione prawo musiało być zgodne z prawodawstwem brytyj-
skim, a brytyjska Tajna Rada (Privy Council) była ostateczną instancją sądowniczą 
dla całego Imperium57. W 1914 r. funkcjonował także pewien schemat politycznego 
rozwoju samorządu kolonialnego wewnątrz Imperium. Każde dominium, zanim uzy-
skało status dominialny, przechodziło etap kolonialny, z którego powoli ewoluowało 
w stronę większej autonomii politycznej. Kanada, ze względu na to, że przebyła tę 
drogę jako pierwsza, stanowi doskonały przykład tego procesu.

I.3. KOLONIE BRYTYJSKIE W AMERYCE PÓŁNOCNEJ
W LATACH 1763–1867

Kanadyjska droga ku suwerenności wymyka się znanym z historii schematom, we-
dług których niepodległość wiąże się z konkretną datą, a jej uzyskanie całkowicie 
kończy erę zależności jednego państwa od drugiego. W przypadku Kanady niepod-
ległość osiągano etapami, w procesie sukcesywnego nabywania coraz szerszych 
uprawnień, najpierw w sferze gospodarczej i wewnętrznej, później w zakresie polity-
ki zagranicznej i obronnej. Po zakończeniu francuskich rządów w Quebecu (1763 r.) 
i ogłoszeniu niepodległości przez amerykańskie kolonie, brytyjskim koloniom na 
terenie dzisiejszej Kanady przypadła szczególna rola najstarszych – po metropolii 
– członków Imperium. Z tej racji, jak pisze Marek Madej, stały się one niejako „pio-

55  Zob. B. Porter, The Lion’s Share: A Short History of British Imperialism, 1850–2004, Edinburgh: 
Pearson Education, 2004, s. 184–185.

56  Temu zagadnieniu poświęcone są rozdziały III i IV tej pracy.
57  Szerzej o kompetencjach Tajnej Rady i ograniczeniach ustawodawczych dominiów piszę w rozdz. 
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nierem modelującym, wyznaczającym, niekiedy i wymuszającym zmiany prawne” 
wewnątrz Imperium58.

Brytyjczycy, jak wspomniano wcześniej, starali się wyciągnąć wnioski z klęski 
w wojnie z amerykańskimi kolonistami. W Londynie zrozumiano, że system cał-
kowicie negujący aspiracje polityczne kolonii groził rychłym upadkiem Imperium. 
W latach następujących po wojnie o niepodległość USA zauważalny był proces po-
wolnej, choć konsekwentnej liberalizacji zależności łączących kolonie z metropolią. 
Na terenie dzisiejszej Kanady proces ten miał de facto swe korzenie jeszcze przed 
buntem trzynastu kolonii. Badacze dopatrują się tego już w zawartych w Proklama-
cji królewskiej z 1763 r.59 gwarancjach wolności praktykowania religii rzymskoka-
tolickiej (prześladowanej w Wielkiej Brytanii), rozszerzonych w Akcie o Quebecu 
(1774)60. Zalążki struktur samorządu politycznego zaczęły jednak powstawać w ko-
loniach w Brytyjskiej Ameryce Północnej dopiero po zakończeniu wojny o niepod-
ległość USA. Kluczowy okazał się napływ lojalistów61. W celu uniknięcia buntów 
anglojęzycznych poddanych i waśni etnicznych, władze brytyjskie zdecydowały się 
najpierw na wydzielenie z Nowej Szkocji anglojęzycznego Nowego Brunszwiku 
(1784 r.), a następnie na uchwalenie Aktu konstytucyjnego, który w 1791 r. podzielił 
Quebec na dwie kolonie: anglojęzyczną Górną Kanadę (południowy rejon dzisiejsze-
go Ontario) i frankofońską Kanadę Dolną (południe obecnego Quebecu). Akt konsty-
tucyjny reformował system administracji kolonialnej w nowatorski, jak na ówczesne 
czasy, sposób. Każda z kolonii otrzymała odrębnych gubernatorów i wybieralne zgro-
madzenia ustawodawcze o bardzo ograniczonych kompetencjach. Prawo wyborcze 
uzyskali wprawdzie wyłącznie mieszkańcy z wysokim cenzusem majątkowym, ale 
cały system można uznać za prototyp parlamentaryzmu i demokracji w Kanadzie62. 

Żądania rozszerzenia samorządu doprowadziły w latach 1837 i 1838 do wystą-
pień nazywanych powstaniem Mackenzie–Papineau, których uczestnicy domagali 
się ograniczenia wpływów oligarchii i rozszerzenia autonomii63. Władze brytyjskie 
stłumiły oba bunty. Wyciągnęły jednak z nich wnioski i wprowadzały stopniowo 
w życie zalecenia raportu opublikowanego w 1839 r. przez gubernatora lorda Dur-
hama. Krytykował on między innymi sytuację, w której pochodzące z wyboru ciało 
ustawodawcze w koloniach pozostawało w chronicznym konfl ikcie z egzekutywą 
mianowaną przez Koronę. Raport zawierał dwa główne postulaty: połączenie Górnej 

58  M. Madej, Kształtowanie..., s. 42.
59  The Royal Proclamation, 7 X 1763, Primary Documents, Canadian Constitution Foundation, 

2013, http://originaldocuments.ca/documents/RoyalProc11763Oct7 (04.03.2014).
60  Zob. The Quebec Act, 1774, 14 Geo. III, c. 83 (UK), The Solon Law Archive, 1995, http://www.

solon.org/Constitutions/Canada/English/PreConfederation/qa_1774.html (04.03.2014); H. Neatby, 
Quebec: The Revolutionary Age, 1760–1791, Toronto: McClelland and Stewart, 1966, s. 125–127.

61  N. Knowles, Inventing the Loyalists: The Ontario Loyalist Tradition and the Creation of Usable 
Pasts, Toronto: UTP, 1997.

62  The Constitutional Act, 1791, 31 Geo. III, c. 31 (UK) [w:] Basic Documents in Canadian History, 
J. Talman, L. Snyder (red.), Princeton, NJ: Van Nostrand, 1959, s. 49–53.

63  Nazwa pochodzi od nazwisk jego liderów – Williama Mackenzie i Louisa-Josepha Papineau. 
D. Morton, A Military History of Canada, Toronto: McClelland and Stewart, 2007, s. 73–78.
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i Dolnej Kanady w jeden organizm polityczny i ustanowienie w nim systemu rządów 
przedstawicielskich odpowiedzialnych przed legislatywą64.

Pierwszy postulat Durhama władze brytyjskie zrealizowały już w 1841 r. Na 
mocy Aktu o Unii (Act of Union)65, Dolną i Górną Kanadę połączono w Zjednoczoną 
Prowincję Kanady (United Province of Canada). Ustanowiono jednego dla całej ko-
lonii gubernatora, który sprawował władzę z pomocą Rady Wykonawczej. Powołano 
również dwuizbowy parlament, składający się z mianowanej Rady Ustawodawczej 
i pochodzącego z wyboru Zgromadzenia Ustawodawczego. Proces stopniowego roz-
szerzania autonomii kolonii rozpoczął się jednak dopiero od roku 1846, po dojściu 
do władzy w Londynie liberałów. Ich fi lozofi a polityczna zakładała oparcie kolonii 
północnoamerykańskich na własnych elitach i ograniczenie ścisłej kontroli w tym 
rejonie66. Zmiany rozpoczęły się od Nowej Szkocji, gdzie po wyborach w 1848 r. 
gubernator zezwolił na powołanie rządu reformatorów, którzy zdobyli większość 
mandatów. Gabinet Josepha Howe’a przeszedł do historii jako pierwszy w koloniach 
brytyjskich rząd odpowiedzialny przed parlamentem. Niemalże w tym samym czasie 
podobne zmiany zaszły w Zjednoczonej Prowincji Kanady, gdzie powstał gabinet 
Baldwina–La Fontaine’a67. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX w. we 
wszystkich brytyjskich koloniach w Ameryce Północnej kształtował się też system 
partyjny wzorowany na brytyjskim modelu parlamentarnym – główne siły skupiały 
się wokół torysów (konserwatystów) i wigów (liberałów).

Pierwszy etap formowania się kanadyjskiej państwowości zamyka wspominany 
już Akt o Brytyjskiej Ameryce Północnej (BNAA) z 1 lipca 1867 r. Powoływał on do 
życia Dominium Kanady, federację trzech dotychczas odrębnych kolonii: Zjedno-
czonej Prowincji Kanady (podzielonej na mocy BNAA na prowincję Quebec i On-
tario), Nowej Szkocji i Nowego Brunszwiku. W krótkim czasie jednak Dominium 
rozszerzyło swój zasięg o nowe prowincje i terytoria68. BNAA jest do dzisiaj istotną 
częścią Konstytucji Kanady i najważniejszym dokumentem regulującym kanadyjskie 
kwestie ustrojowe. Zasady ustrojowe wprowadzone przez ten akt łączyły w sobie ele-
menty systemu brytyjskiego i amerykańskich tradycji ustrojowych. Do tych pierw-

64  Report Of Lord Durham On the Affairs of British North America, 1839, Marianopolis College, 
2000, http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/docs/durham/index.htm (01.03.2014). 
Znaczenie Raportu zob. Konstytucja Kanady..., s. 8; G. Martin, The Durham Report and British Policy: 
A Critical Essay, London: Cambridge University Press, 1972.

65  Ustawa została uchwalona w lipcu 1840 r., weszła jednak w życie dopiero w lutym 1841. The Act 
of Union, 23 VII 1840, 3–4 Vict., c. 35 (UK) [w:] Basic Documents..., s. 73–80.

66  Polityki liberałów brytyjskich nie należy odczytywać jako chęci przyznania koloniom 
północnoamerykańskim całkowitej niepodległości. Brytyjski liberalizm polityczny po prostu 
akceptował prawo brytyjskich społeczności w koloniach do ograniczonego samorządu. Jednakże nawet 
najradykalniejsi liberałowie „wzbraniali się przed zdecydowanym sugerowaniem przyznawania im 
[koloniom północnoamerykańskim – T.S.] niepodległości”. M. Leśniewski, Miejsce..., s. 23.

67  B.J. Messamore, Responsible Government [w:] Encyclopedia of the Age of Imperialism, 1800–
–1914, C.C. Hodge (red.), Westport, Conn.: Greenwood Press, 2008, vol. 2, s. 592–594.

68  W 1869 r. Dominium zakupiło od Kompanii Zatoki Hudsona Ziemię Ruperta, z której rok 
później wydzielono prowincję Manitoba, terytorium Jukon (1898 r.), a w 1905 r. dwie kolejne prowincje: 
Saskatchewan i Albertę. Do Dominium wstąpiły również Kolumbia Brytyjska (1871) i Wyspa Księcia 
Edwarda (1873). Wynikiem rozwoju terytorialnego i demografi cznego Kanady była także budowa kolei 
transoceanicznej (CPR – Canadian Pacifi c Railway) ukończona w 1885 r.
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szych bezsprzecznie należy zaliczyć zachowanie ustroju monarchicznego i model 
parlamentarno-gabinetowy, w którym kluczową rolę odgrywa rząd odpowiedzialny 
przed parlamentem69. Ze wzorców amerykańskich zaczerpnięto federacyjną strukturę 
państwa, wprowadzając wyraźny rozdział kompetencji pomiędzy rządem federalnym 
a władzami prowincji. Również nazwa powołanej przez BNAA izby wyższej kana-
dyjskiego parlamentu (Senatu) oraz sposób wyłaniania elit politycznych70 nawiązują 
do modelu amerykańskiego. Warto w tym miejscu podkreślić, że system ustrojowy 
nadany w 1867 r. Kanadzie, stanowiący połączenie federalizmu z brytyjskim mo-
delem dziedzicznej monarchii konstytucyjnej, stał się wzorcem wykorzystywanym 
przy tworzeniu innych dominiów brytyjskich: Związku Australijskiego w 1901 r. czy 
Związku Południowej Afryki w 1910 r.

BNAA w wielu sferach przyznawał Dominium niemal pełną niezależność od Lon-
dynu. Kanada zyskała m.in. całkowitą autonomię w administrowaniu swymi fi nansa-
mi i systemem podatkowym, a także w polityce społecznej i zarządzaniu surowcami. 
Były to jednakże tylko znamiona niepodległości politycznej. Na arenie międzynaro-
dowej Kanada wciąż nie posiadała żadnej podmiotowości prawnej. Formalnie po-
zostawała częścią Imperium Brytyjskiego i brytyjską kolonią, choć kolonią o naj-
wyższym poziomie samorządu. Kanadyjczycy byli nadal obywatelami brytyjskimi 
i poddanymi Korony. Sam BNAA miał jedynie charakter dokumentu oktrojowanego, 
nadanego Kanadzie w formie ustawy parlamentu brytyjskiego. Skutkowało to liczny-
mi ograniczeniami o charakterze prawno-ustrojowym. Tylko parlament w Londynie 
mógł dokonywać zmian w BNAA, a kompetencje ustawodawcze kanadyjskiej le-
gislatywy podlegały licznym obwarowaniom. Jak już wspomniano, tworzone prawo 
musiało być zgodne z prawodawstwem brytyjskim. Gubernator generalny w imieniu 
Korony sankcjonował ustawy kanadyjskiego parlamentu, a w przypadku wątpliwości 
przysługiwało mu prawo zastrzegania ich do osobistej sankcji królewskiej (power of 
reservation). Gubernator mógł również unieważnić samą ustawę nawet po dwóch la-
tach od jej uchwalenia (power of disallowance). Wreszcie od wyroków kanadyjskich 
sądów przysługiwało prawo apelacji do brytyjskiej Tajnej Rady71, a kwestie związa-
ne z polityką zagraniczną i wojskową pozostawały w sferze wyłącznych uprawnień 
Londynu72.

Rocznica wejścia w życie BNAA (1 lipca 1867) jest w Kanadzie świętem naro-
dowym (Canada Day), celebrowanym tak, jak w Polsce 11 listopada czy w USA 
4 lipca. Należy jednak pamiętać, że o ile w polskim i amerykańskim przypadku ob-
chodzone rocznice symbolizują faktyczną suwerenność, o tyle w Kanadzie 1 lipca 
jest raczej symbolem zamknięcia pewnego, być może najistotniejszego, etapu na dro-
dze do politycznej niezależności. BNAA stał się jedynie punktem wyjścia zarówno 

69  Zob. omówienie zapisów BNAA: Konstytucja Kanady..., s. 12–20. Tekst BNAA z załącznikami 
i późniejszymi poprawkami: ibidem, s. 45–91.

70  Reprezentacja proporcjonalna do liczby ludności w Izbie Gmin (representation by population) 
i reprezentacja obszarów administracyjnych (representation by area). M. Grzybowski, Parlament..., 
s. 15–20.

71  Szerzej wspomniane uprawnienia gubernatora i Tajnej Rady omawiam w rozdz. IV.2. i IV.3.
72  M. Madej, Etapy..., s. 29–31.
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do konsolidacji terytorialnej Dominium, jak i do budowy w świadomości jego miesz-
kańców kanadyjskiej tożsamości państwowej. BNAA stanowi potwierdzenie tezy, 
że rozwiązania prawne często stymulują zmiany społeczne, polityczne oraz świa-
domościowe, zwykle w kierunku określonym i pożądanym przez ekipy rządzące73. 
W przypadku Kanady praktycznie wszystkie ekipy rządzące podejmowały działania 
zmierzające do rozszerzenia atrybutów politycznej niezależności Dominium, cho-
ciaż żaden kanadyjski premier w XIX w. nigdy otwarcie nie nawoływał do zerwania 
związków z Imperium. Wprost przeciwnie, zawsze podkreślano lojalność Kanady 
wobec Korony. Niektóre wątki z biografi i pierwszych kanadyjskich premierów i ich 
działania dowodzą jednakże, iż deklaracje lojalności wobec Londynu nie zawsze 
były do końca szczere74. 

I.4. POLITYKA PIERWSZYCH PREMIERÓW DOMINIUM 
KANADY WOBEC WIELKIEJ BRYTANII

Dwaj pierwsi premierzy Dominium, John A. Macdonald i Alexander Mackenzie, byli 
z pochodzenia Szkotami i przez to zachowali głęboką nieufność do angielskiej klasy 
politycznej. Macdonald twierdził wprawdzie, że „urodził się brytyjskim poddanym 
i brytyjskim poddanym umrze”75, ale w prywatnych rozmowach nie akcentował już 
tak mocno swojego przywiązania do Korony. Deklarował na przykład, że w kanadyj-
skim rządzie nie ma miejsca dla „ignorantów w sprawach kraju i ćwierćinteligentów, 
jakimi są wszyscy Anglicy”76. Uważał też angielski aparat kolonialny za stronniczy, 
między innymi dlatego w 1869 r. wysłał do Londynu stałego reprezentanta Kanady, 
który miał wywierać wpływ na politykę handlową i imigracyjną rządu brytyjskiego 
w sferach odnoszących się do Kanady. W 1880 r. Kanada jako pierwsza z części 
Imperium Brytyjskiego oddelegowała do Londynu swego wysokiego komisarza, któ-
rym został Alexander Galt77.

Następca Macdonalda, Alexander Mackenzie, był nie tylko Szkotem, ale i libera-
łem, a liberalna wizja budowy kanadyjskiej państwowości w istotny sposób różniła 

73  Ibidem, s. 29.
74  Zob. listę premierów Kanady w załączniku 3.
75  J.A. Macdonald, From the Last Address to the People of Canada and in Connection with the 

Unrestricted Reciprocity Campaign of 1891 [w:] Builders of the Canadian Commonwealth, G.H. Locke 
(red.), Freeport, NY: Ayer Publishing, 1977, s. 200.

76  Cyt. za: M. Bliss, Right Honourable Men: The Descent of Canadian Politics from Macdonald to 
Mulroney, Toronto: HarperCollins, 1994, s. 8.

77  W zamierzeniu premiera J.A. Macdonalda Alexander Galt miał pełnić funkcję podobną 
do ambasadora, choć ze względu na zależność polityczną Kanady od Wielkiej Brytanii nie posiadał 
ofi cjalnego statusu dyplomatycznego i nie mógł posługiwać się tytułem ambasadora, lecz wysokiego 
komisarza. W praktyce wysocy komisarze przekazywali kanadyjskiemu rządowi wiadomości z brytyjskiej 
sceny politycznej i ich rola jako pośrednika pomiędzy rządem Kanady a rządem Wielkiej Brytanii do 
1931 r. była bardzo ograniczona. Brytyjczycy ofi cjalnie komunikowali się z Ottawą poprzez gubernatora 
generalnego, pomijając biuro kanadyjskiego wysokiego komisarza. Zob. H. Harvey, op.cit., s. 184–186.
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się od torysowskiej. Liberałowie chcieli budować kanadyjską autonomię nie tylko 
w wymiarze ekonomicznym, lecz także w sferze prawnoustrojowej. Dużą część 
swojej kadencji Alexander Mackenzie poświęcił sporom kompetencyjnym z miano-
wanym przez Koronę gubernatorem generalnym, lordem Dufferinem78. Gubernator 
próbował wejść w rządowe uprawnienia i z pomocą brytyjskiego Ministerstwa ds. 
Kolonii rozwiązywać wewnętrzne konfl ikty kanadyjskie79. Mackenzie przypomniał 
mu wówczas, że okres kolonialny Dominium dobiegł końca i że „Kanada potrafi  
sama organizować swoje sprawy wewnętrzne”80. Groźba dymisji rządu przekona-
ła gubernatora do ustępstw. W sferze emancypacji prawnoustrojowej A. Macken-
zie odniósł jeszcze jeden istotny sukces. W 1875 r. doprowadził do powołania Sądu 
Najwyższego Kanady. Premier Mackenzie, podobnie jak jego poprzednik, formal-
nie deklarował lojalność wobec Londynu. W jednym z przemówień powiedział na-
wet, że „misją rasy anglosaskiej jest przenoszenie cywilizacyjnej siły Anglosasów 
na wszystkie kraje świata”. Nie traktował on jednak Anglii jako jedynego depozy-
tariusza szeroko rozumianych wartości brytyjskich. Mawiał nawet, że „to Kanada 
jest bardziej brytyjska niż sama Brytania [i że] …pewnego dnia Kanada wyprzedzi 
Anglię, nie tylko pod względem ludności, lecz także pod względem politycznego 
dostojeństwa”81. Mówiąc o dostojeństwie, premier nie miał jednak na myśli arysto-
kratycznej tradycji angielskiej, którą oceniał zdecydowanie negatywnie. Postrzegał 
arystokrację raczej jako symbol społecznej tyranii, a tytuły hrabiowskie nadawane 
przez monarchę uważał za przeżytek. Jako jedyny z pierwszych ośmiu premierów 
Kanady nie przyjął od monarchy żadnego tytułu82.

Kolejni kanadyjscy premierzy, pomimo dość krótkiego sprawowania urzędu, swo-
ją biografi ą bądź działaniami również odegrali znaczącą rolę w procesie rozluźniania 
więzi z metropolią. John Abbott, premier w latach 1891–1892, na przykład jako mło-
dzieniec, na długo przed objęciem fotela premiera, podpisał słynny Annexation Mani-
festo (1849 r.), nawołujący do przyłączenia Brytyjskiej Ameryki Północnej do USA. 
To w oczywisty sposób podawało w wątpliwość jego lojalność wobec Londynu83. 
Jego następca, John Sparrow David Thompson, na czele rządu w latach 1892–1894, 
był z kolei pierwszym premierem Kanady wyznania rzymskokatolickiego, co miało 
duży wpływ na kształt relacji kanadyjsko-brytyjskich za jego kadencji. Thompson 
jednak dopiero na kilka miesięcy przed końcem urzędowania stał się zdecydowanym 
przeciwnikiem interwencji Wielkiej Brytanii w sprawy wewnętrzne Kanady. Pod 
wpływem emocji metropolię nazwał nawet „angielską kostnicą”. Przyczyniło się do 

78  Zob. listę gubernatorów generalnych Kanady w załączniku 2.
79  Chodziło o tzw. Pacifi c Scandal – spór pomiędzy rządem federalnym a prowincją Kolumbia 

Brytyjska (1873 r.) dotyczący budowy kolei transkanadyjskiej. D. Creighton, Canada’s First Century, 
1867–1967, Toronto: Macmillan of Canada, 1970, s. 34–36.

80  A. Mackenzie, Memorandum of Conversation with Lord Dufferin on British Columbia Affairs 
on November 16th and 18th, 1876, respectively [w:] A Source-Book of Canadian History: Selected 
Documents and Personal Papers, J. Reid et al. (red.), Toronto: Longmans Canada, 1964, s. 376.

81  Cyt. za: G. Donaldson, The Prime Ministers of Canada, Toronto: Doubleday Canada Ltd., 1997, 
s. 45.

82  Ibidem, s. 44.
83  R. MacLaren, Commissions High: Canada in London, 1870–1971, Montreal: MQUP, 2006, s. 34.
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tego orzeczenie brytyjskiej Tajnej Rady z 1892 r. o podtrzymaniu niekorzystnej dla 
katolików decyzji prowincji Manitoba o wstrzymaniu dotacji dla francuskojęzycz-
nych szkół prowadzonych przez Kościół84. Premier próbował wówczas skierować 
kanadyjską politykę w stronę zacieśnienia kontaktów z USA i kontynentalną Europą. 
Emancypacja polityczna Kanady doznała jednak realnego przyspieszenia dopiero na 
przełomie XIX i XX w., za rządów premiera Wilfrida Lauriera – frankofona, katolika 
i liberała. Dokonania jego i jego następców zostaną szczegółowo omówione w dal-
szej części pracy. 

W tym miejscu należy jedynie dodać, że działania pierwszych kanadyjskich pre-
mierów położyły solidne fundamenty pod późniejszą budowę niezależnego, suwe-
rennego państwa kanadyjskiego. Rozwój państwowości kanadyjskiej był jednak pro-
cesem wieloetapowym i wieloaspektowym. Obejmował wiele dziedzin politycznej 
aktywności, m.in. dyplomację, ekonomię, sprawy wojskowe. Na kanadyjską drogę 
ku niepodległości należy zatem spojrzeć w szerszym kontekście, wykraczającym 
poza sferę stosunków Kanady z metropolią. Warto uwzględnić zwłaszcza relacje Ka-
nady z południowym sąsiadem, stąd też dalsza część tego rozdziału będzie próbą 
przedstawienia procesu kształtowania się kanadyjskiej państwowości w trzech od-
dzielnych, aczkolwiek współzależnych od siebie sferach: w polityce zagranicznej, 
gospodarczej i wojskowej. W każdej z nich uwzględniona zostanie szczególna rola 
i wpływ amerykańskiego sąsiedztwa. 

I.5. POMIĘDZY IMPERIUM A USA (1867–1914)

Proces kształtowania się kanadyjskiej państwowości stanowi swoistą celową negację 
amerykańskiej drogi do niepodległości. Kanadyjska budowa niezależności politycz-
nej odbywała się przez ewolucję, a nie rewolucję. Kanadyjczycy, zachowując trady-
cję monarchiczną, odrzucili amerykański ustrój republikański jako symbol anarchii, 
przeczący tradycyjnym wartościom, identyfi kowanym przez nich jako brytyjskie, 
wyrażanym hasłami: „pokój, porządek i dobry rząd”85. Brytyjscy lojaliści, osiedla-
jący się w koloniach brytyjskich w wyniku wojny o niepodległość USA, zmienili 

84  Tzw. Manitoba Schools Question. Dodatkową komplikacją w tym sporze był fakt, że decyzja 
Tajnej Rady anulowała wcześniejszy werdykt Sądu Najwyższego Kanady w tej sprawie. Zob. R. Cook, 
R. Bélanger, Canada’s Prime Ministers, Macdonald to Trudeau: Portraits from the Dictionary of 
Canadian Biography, Toronto: UTP, 2007, s. 112. 

85  Te wartości zapisane są także w Konstytucji Kanady obowiązującej współcześnie. Art. 4 mówi 
m.in. o tym, że „słuszne jest stanowienie prawa dla pokoju, porządku i dobrego rządu w Kanadzie”. 
Zapis ten jako symbol wartości politycznych, motywowany dobrem ogółu, często przeciwstawiany jest 
indywidualistycznemu modelowi amerykańskiemu, usankcjonowanemu przez Deklarację Niepodległo-
ści. Deklaracja kładzie bowiem akcent raczej na prawa jednostki niż kolektywu, mówiąc o „prawie do 
życia, wolności i dążenia do szczęścia”. Konstytucja Kanady..., s. 64. Por. The Declaration of Indepen-
dence (1776) [w:] Documents and Readings in American History. From the Colonies to the End of the 
Nineteenth Century, R. Kłosowicz (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005, 
s. 55–57.
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ich oblicze polityczne i społeczne. Budowali fundamenty kanadyjskiej państwowości 
na nastrojach i obawach antyamerykańskich. Można rzec, że lojaliści jako pierwsi 
w świecie odrzucili słynny American Dream. Nic dziwnego zatem, że w USA przez 
długi czas traktowano Brytyjską Amerykę Północną jak przyczółek wrogiego impe-
rializmu i militarne zagrożenie dla młodego państwa amerykańskiego.

Pod koniec XVIII i na początku XIX w. relacje USA z koloniami na północy przy-
bierały niejednokrotnie formę starć zbrojnych i ostrych sporów granicznych. Zwięk-
szało to w  USA popularność idei wchłonięcia brytyjskich kolonii przez państwo 
amerykańskie. Wojna Stanów Zjednoczonych z Wielką Brytanią w latach 1812–1814 
pokazała jednak, że siła młodego państwa amerykańskiego pozwalała wówczas je-
dynie na obronę własnej niepodległości; nie wystarczyło jej, aby zakończyć sukce-
sem próbę zbrojnego podbicia brytyjskich kolonii86. Animozje nasilały się wraz ze 
wzrostem pozycji Stanów Zjednoczonych. W Brytyjskiej Ameryce Północnej nie-
pokoje wywoływały też amerykańska doktryna Monroego87 i koncepcja Objawione-
go Przeznaczenia (Manifest Destiny)88, w których widziano zagrożenie dla istnienia 
kolonii. Wielka Brytania stanowiła dla nich jedyną gwarancję bezpieczeństwa przed 
terytorialnymi zakusami USA. Najbardziej konfl iktowy etap koegzystencji amery-
kańsko-kanadyjskiej zakończył się dopiero w 1846 r. pokojowym rozstrzygnięciem 
brytyjsko-amerykańskiego sporu terytorialnego o Oregon89. 

Od drugiej połowy XIX w. Stany Zjednoczone i Brytyjska Ameryka Północna sta-
nowiły dla siebie coraz mniejsze zagrożenie polityczne i wojskowe. W dalszym cią-
gu jednak obecność amerykańskiego sąsiada determinowała większość ważniejszych 
wówczas wydarzeń politycznych. W okresie wojny secesyjnej odrodził się w kolo-
niach brytyjskich strach przed inwazją ze strony Amerykanów. Obawiano się od-
wetu USA za poparcie, jakiego nieformalnie udzielił Londyn stanom Konfederacji. 
Ekonomiczne skutki brytyjskiej polityki podczas wojny secesyjnej kolonie odczuły 
już w 1864 r., gdy USA ograniczyły współpracę handlową z Brytyjską Ameryką Pół-
nocną90. Amerykański odwet związany był także z najazdami Fenian na Nowy Brun-

86  Więcej nt. brytyjsko-amerykańskiego konfl iktu z lat 1812–1814 zob. R. Kłosowicz, Wojna 
amerykańsko-brytyjska 1812–1814, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.

87  Doktryna zaprezentowana w 1823 r. przez amerykańskiego prezydenta Jamesa Monroego 
w przemówieniu przed amerykańskim Kongresem. Sprzeciwiała się dalszej kolonizacji Ameryki przez 
mocarstwa europejskie, w zamian deklarując, że USA nie będą ingerować w sprawy Europy. Orędzie 
Prezydenta Stanów Zjednoczonych Jamesa Monroego w sprawie polityki nieinterwencji (doktryna 
Monroego) [Waszyngton, 2 XII 1823] [w:] W. Dobrzycki, System..., s. 406–407.

88  Manifest Destiny został opublikowany przez dziennikarza amerykańskiego Jamesa O’Sullivana 
w 1845 r. Zawierał stwierdzenie, że prawo Amerykanów do ekspansji terytorialnej i politycznej w Ameryce 
Północnej pochodziło od Boga. Początkowo odnosiło się do możliwości aneksji Teksasu przez USA i do 
Oregonu, o który USA toczyły spór z Wielką Brytanią. J. O’Sullivan, Annexation [1845] [w:] Documents 
and Readings..., s. 95–99; A.S. Greenberg, Manifest Manhood and the Antebellum American Empire, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Por. W. Dobrzycki. Historia..., s. 83–85.

89  Oregon Treaty ustalał przebieg zachodniej części granicy wzdłuż 49. równoleżnika (z wyjątkiem 
wyspy Vancouver). 

90  Szczegółowo piszę o tym w dalszej części rozdziału.
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szwik w 1866 r.91 Wydarzenia te stały się jednym z czynników przyspieszających 
konsolidację kolonii i utworzenie w 1867 r. Dominium Kanady.

I.5.1. Początki kanadyjskiej polityki zagranicznej

Nie ulega wątpliwości, że współcześnie najistotniejszą część relacji międzynarodo-
wych Kanady stanowią stosunki z południowym sąsiadem. Warto jednak podkreślić, 
że historyczny rozwój niezależnej kanadyjskiej polityki zagranicznej był wypad-
kową zmian w stosunkach Kanady z dwoma najważniejszymi partnerami: Wielką 
Brytanią i USA. Trudno ocenić, który z tych aspektów, amerykański czy brytyjski, 
przyczynił się bardziej do budowy kanadyjskiej państwowości. Współczesna toż-
samość polityczna, ekonomiczna i społeczna Kanady, bez wątpienia, jest owocem 
dwóch procesów toczących się w przeszłości równolegle: transformacji statusu Ka-
nady z brytyjskiej kolonii w stronę niepodległego państwa i zacieśniania więzów 
politycznych, gospodarczych oraz kulturowych ze Stanami Zjednoczonymi. Historia 
dobitnie pokazuje drogę, jaką przeszły ziemie kanadyjskie, przekształcając się z bry-
tyjskich kolonii w jeden niezależny organizm państwowy. 

Na arenie międzynarodowej interesy kolonii reprezentowała metropolia. Wysłan-
nicy Londynu negocjowali z USA przebieg granic i zawierali w tej sprawie stosow-
ne traktaty pod koniec XVIII i w pierwszej połowie XIX w. Po unifi kacji kolonii 
brytyjskich w ramach Dominium Kanady Londyn nadal formalnie reprezentował 
autonomiczną kolonię na forum międzynarodowym. Zaczęły się jednak wyraźnie 
rysować różnice interesów pomiędzy Dominium a metropolią, głównie w relacjach 
ze Stanami Zjednoczonymi. Rosnąca skala powiązań ekonomiczno-politycznych po-
między Kanadą a USA szybko zaczęła przerastać możliwości brytyjskiej dyplomacji 
do efektywnego reprezentowania interesów Dominium92. W rezultacie rząd kana-
dyjski stopniowo przejmował coraz większą inicjatywę w kształtowaniu własnych 
relacji z USA. Czynnikiem sprzyjającym okazało się podpisanie w Waszyngtonie 
brytyjsko-amerykańskiego porozumienia pokojowego w 1871 r. Jednym z delegatów 
uczestniczących po brytyjskiej stronie w podpisaniu traktatu waszyngtońskiego był 
kanadyjski premier John Macdonald, który w trakcie negocjacji bronił kanadyjskich 
interesów gospodarczych93. Sam fakt współuczestnictwa kanadyjskiego polityka 

91  Fenianie byli organizacją irlandzkiego ruchu niepodległościowego, nastawionego antybrytyjsko 
i działającego na terenie USA przy znaczącym wsparciu amerykańskiego społeczeństwa. Planowali oni 
zajęcie kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej. Ich wzmożoną aktywność datuje się na lata następują-
ce po wojnie secesyjnej w USA. Wsławili się m.in. dwiema nieskutecznymi akcjami militarnymi w No-
wym Brunszwiku w 1866 i w Quebecu w 1870 r. Więcej o Fenianach pisze: W. Konarski, Pragmatycy 
i idealiści. Rodowód, ideologia i ewolucja ugrupowań politycznych nacjonalizmu irlandzkiego w XX 
wieku, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2001, s. 110–120.

92  Formalnie interesy Dominium i całego Imperium Brytyjskiego reprezentowane były przez 
brytyjską placówkę dyplomatyczną w Waszyngtonie, która bezpośrednio podlegała Ministerstwu Spraw 
Zagranicznych Wielkiej Brytanii. C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 1, s. 316.

93  John Macdonald, chcąc wzmocnić konkurencyjność kanadyjskiej gospodarki, domagał się 
zapisania m.in. zakazu amerykańskich połowów u wybrzeży atlantyckich Kanady. Brak zrozumienia 
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w pracach nad umową międzynarodową symbolizował uznanie dla rosnącej pozycji 
politycznej Kanady i stał się precedensem otwierającym długi proces budowy nieza-
leżnej kanadyjskiej dyplomacji. Od tego momentu Kanada coraz częściej i śmielej 
domagała się uwzględnienia jej interesów w kontaktach Imperium z USA. Bardzo 
szybko przyjęła się niepisana norma, że Kanada sama negocjowała interesujące ją 
rozwiązania w relacjach handlowych z USA, a Londyn sankcjonował je jedynie od-
powiednimi aktami prawnymi94.

Punktem zwrotnym w rozwoju kanadyjskiej dyplomacji stał się spór kanadyjsko-
-amerykański o złotodajne tereny na granicy amerykańskiej Alaski i kanadyjskie-
go Jukonu (tzw. Alaska Boundary Dispute). Gorączka złota, która wybuchła w tym 
rejonie na przełomie XIX i XX w., zmusiła obydwie strony do jednoznacznego 
ustalenia wcześniej słabo uregulowanej granicy. Rozstrzygnięcie sporu powierzo-
no niezależnej komisji sześciu prawników (po trzech z Wielkiej Brytanii95 i USA). 
W 1903 r. wskutek poparcia amerykańskich racji przez brytyjskiego delegata lorda 
Alverstone’a komisja przyznała większość spornego wybrzeża Amerykanom. Usta-
lenia komisji wzbudziły w Kanadzie zarówno nastroje antybrytyjskie, jak i antyame-
rykańskie, przy czym wizerunek Wielkiej Brytanii ucierpiał zdecydowanie bardziej. 
Znaczna część kanadyjskiej opinii publicznej potraktowała bowiem werdykt jako 
zdradę interesów kanadyjskich przez Londyn. Wśród wielu Kanadyjczyków wytwo-
rzyło się poczucie rozczarowania i przekonanie, że w sporach międzynarodowych 
trudno liczyć na brytyjskie poparcie. 

Szczególnie poirytowani byli, i tak sceptyczni wobec działań brytyjskich, rzą-
dzący wówczas Kanadą liberałowie, na których czele stał premier Wilfrid Laurier. 
Dążył on do rozluźnienia dyplomatycznej zależności Ottawy od Londynu. Premier 
Laurier, jak pisał w jednym z listów do Londynu sam gubernator generalny Kanady 
lord Grey, „nie ufał brytyjskiej maszynerii [dyplomatycznej – T.S.], rozgrywał poli-
tykę po swojemu, [a w relacjach Dominium z USA – T.S.] wykorzystywał własnych 
tajnych agentów i działał za plecami ambasady brytyjskiej”96. Podejrzenia te nie mia-
ły oparcia w żadnych faktach. Wydawały się jednak tak realne, że gubernator Grey, 
w obawie przed dalszym psuciem wizerunku Imperium przez samodzielne działania 
kanadyjskiego premiera, zaapelował do Londynu, by przyznać Dominium większą 
swobodę w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. W rezultacie rząd brytyjski zgodził 
się w 1909 r., by kanadyjska delegacja bez brytyjskiego udziału negocjowała z USA 

tych argumentów wśród pozostałych członków delegacji brytyjskiej wywołał duże niezadowolenie 
i pretensje premiera Kanady. W wyniku presji ze strony Londynu J. Macdonald jednak podpisał traktat. 
J.H. Thompson, R.J. Randall, Canada and the United States: Ambivalent Allies, Athens, GA: University 
of Georgia Press, 2002, s. 39–40.

94  Pierwsze dwustronne pertraktacje kanadyjsko-amerykańskie przeprowadzono w sprawie umowy 
o wolnym handlu w 1874 r. Kanadyjski negocjator – senator George Brown, formalnie uczestniczył 
w nich jako asystent brytyjskiego ambasadora, lecz ze względu na to, że omawiane kwestie nie dotyczyły 
w ogóle Wielkiej Brytanii, w praktyce brytyjska ambasada nie uczestniczyła w rozmowach, pozostawiając 
kwestię ustaleń stronom amerykańskiej i kanadyjskiej. Rozmowy zakończyły się fi askiem. Zob. P. Waite, 
op.cit., s. 22–24. 

95  W skład brytyjskiej delegacji wchodziło dwóch prawników kanadyjskich (Allen Bristol 
Aylesworth i Louis Jetté) i jeden brytyjski (lord Alverstone). R.C. Brown, R. Cook, op.cit., s. 47–48.

96  Cyt. za: J. Hilliker, D. Barry, op.cit., vol. 1, s. 28.
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traktat o wodach granicznych (Boundary Waters Treaty). Traktat wprawdzie ofi cjal-
nie pozostawał porozumieniem brytyjsko-amerykańskim, ale komisja rozjemcza, 
którą na jego mocy powołano, składała się wyłącznie z Kanadyjczyków desygnowa-
nych przez rząd w Ottawie i Amerykanów97. 

Negocjacje z Amerykanami przyczyniły się do powstania służby dyplomatycznej 
Kanady, co jeszcze w tym samym roku umożliwiło powołanie niezależnego kanadyj-
skiego Departamentu Spraw Zewnętrznych (Department of External Affairs, DEA). 
Departament, bez wątpienia, został ustanowiony w odpowiedzi na pojawienie się ak-
tywności dyplomatycznej Kanady w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Potrzebę 
powołania ministerstwa dodatkowo stymulował narastający w Londynie brak zro-
zumienia dla całej złożoności stosunków kanadyjsko-amerykańskich. Rozwiązanie 
sporu o granicę z USA na Alasce w 1903 r. było przywoływane jako dowód braku 
zainteresowania i niekompetencji brytyjskiej dyplomacji w reprezentowaniu kana-
dyjskich interesów w Ameryce Północnej. Paradoksalnie Kanadyjczycy stosunkowo 
łatwo uzyskali zgodę Londynu na powołanie własnego Departamentu Spraw Ze-
wnętrznych. Władze brytyjskie widziały w tym szansę na odciążenie swej ambasady 
w Waszyngtonie, której aktywność w trzech czwartych była skierowana na sprawy 
kanadyjsko-amerykańskie98. Kanadyjski DEA odegrał natomiast ważną rolę na dro-
dze do uniezależnienia kanadyjskiej polityki zagranicznej od Londynu. Wynikało to 
z bezpośrednich motywów przemawiających za jego powołaniem99. Stał się on w na-
stępnych latach dla Ottawy niezależnym źródłem informacji o sprawach międzyna-
rodowych i doprowadził do zwiększenia wpływu Kanady na kształt brytyjskiej poli-
tyki zagranicznej prowadzonej w imieniu dominiów, choć początki jego działalności 
nie były łatwe. Premierzy kolejnych kanadyjskich rządów: Arthur Meighen, Robert 
Borden, a także Mackenzie King w pierwszym okresie swojego premierostwa depre-
cjonowali rolę departamentu. DEA był raczej instytucją, która tylko symbolicznie 
i jedynie z nazwy zajmowała się polityką zewnętrzną. W rzeczywistości to premier 
decydował o kierunkach polityki, niejednokrotnie nie zasięgając w tej materii nawet 
rady urzędników departamentu. Dopiero gdy funkcję podsekretarza stanu w DEA ob-
jął Oskar D. Skelton (1925 r.), departament stał się rzeczywistym ośrodkiem kształ-
towania polityki zagranicznej Kanady.

I.5.2. Rola czynników gospodarczych

Relacje ekonomiczne Wielkiej Brytanii z koloniami w bardzo wczesnej fazie, bo 
już w pierwszej połowie XIX w., przybrały nieoczekiwanie charakter rywalizacji. 

97  Boundary Waters Treaty: Treaty between the United States and Great Britain Relating to 
Boundary Waters, and Questions Arising between The United States and Canada [1909], International 
Joint Commision, http://www.ijc.org/rel/agree/water.html (03.02.2014).

98  J. Hilliker, D. Barry, op.cit., vol. 1, s. 32.
99  Ofi cjalnym motywem stojącym za powołaniem ministerstwa było usprawnienie korespondencji 

pomiędzy rządem Kanady a Londynem i uporządkowanie dokumentacji dotyczącej spraw 
międzynarodowych istotnych dla Kanady. R. Bothwell, History of Canada since 1867, Washington: 
Association for Canadian Studies in the United States, 1996, s. 17–18.
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Jej warunki dyktowały twarde reguły ekonomiczne, pomijające sentymenty histo-
ryczno-kulturowe. Mechanizm konkurencji gospodarczej pomiędzy metropolią a jej 
koloniami stanowił wówczas swoisty ewenement. Współzawodnictwo nie wynikało 
bynajmniej ze spontanicznych działań kolonistów (tak jak to nastąpiło w koloniach 
amerykańskich w drugiej połowie XVIII w.), zmierzających do uzyskania większej 
autonomii gospodarczej. Paradoksalnie było ono rezultatem celowej polityki rządu 
brytyjskiego, wynikającej z odejścia Londynu w latach czterdziestych XIX w. od 
merkantylistycznego modelu zarządzania gospodarką na rzecz wprowadzenia re-
guł wolnorynkowych100. Skutkiem tego było zniesienie w 1846 r. wspomnianych 
już ustaw zbożowych (Corn Laws). Kanada, jako jedna z najstarszych i najbardziej 
rozwiniętych gospodarczo i politycznie brytyjskich kolonii, pierwsza odczuła skutki 
wprowadzonych zmian. Anulowanie przywilejów handlowych otworzyło bowiem 
brytyjski rynek zbóż na tańsze i łatwiej dostępne produkty rolne z Europy. Likwi-
dacja preferencji dla zbóż sprowadzanych z brytyjskich kolonii znacznie zmniejszy-
ła zyski farmerów w koloniach. Kolonie w Brytyjskiej Ameryce Północnej po raz 
pierwszy straciły oparcie w metropolii jako partnerze gospodarczym i same musiały 
znaleźć rynki zbytu na produkty rolne101.

Rozwiązanie problemów przyniosły negocjacje handlowe z USA, mające na celu 
otwarcie rynku amerykańskiego dla towarów z kolonii. Londyn nie sprzeciwiał się 
tej reorientacji. Paradoksalnie Brytyjczycy w imieniu kolonii aktywnie uczestniczyli 
w negocjacjach warunków współpracy. Zakończyły się one w 1854 r. podpisaniem 
umowy handlowej z rządem amerykańskim102. Symbolika tego wydarzenia jest po-
dwójna. 

Po pierwsze, uruchomiło ono proces, który przyniósł szybki wzrost znaczenia 
USA w gospodarce kanadyjskiej. Doprowadziło też w ciągu kilkudziesięciu lat do 
zastąpienia Wielkiej Brytanii przez południowego sąsiada w roli głównego partne-
ra handlowego Dominium. Proces ten – obrazowo nazwany przez Andrew Malcol-
ma „wymianą kolonialnej matki na kolonialnego wielkiego brata”103 – nabrał tempa 
po II wojnie światowej, a zakończył się dopiero w 1989 r. zawarciem kanadyjsko-
-amerykańskiego porozumienia o wolnym handlu (Canada-United States Free Trade 
Agreement – CUSFTA)104. 

100  W. Howe, Free Trade and Liberal England, 1846–1946, Oxford: OUP, 1997, s. 17–23.
101  W.P. Morrell, British Colonial Policy in the Age of Peel and Russell, London: Frank Cass & Co., 

1966, s. 166–197.
102  Traktat o wzajemnym handlu (Reciprocity Treaty z 1854 r.) był umową zawartą formalnie 

pomiędzy Wielką Brytanią a USA. Wprowadzał znaczne ułatwienia w kontaktach handlowych pomiędzy 
USA a północnoamerykańskimi koloniami brytyjskimi (wówczas Nowa Fundlandia, Wyspa Księcia 
Edwarda, Zjednoczona Prowincja Kanady, Nowa Szkocja i Nowy Brunszwik były administracyjnie 
osobnymi koloniami brytyjskimi). Traktat pozwolił koloniom uniknąć kryzysu gospodarczego 
i doprowadził do przyśpieszenia rozwoju ekonomicznego. R. Pomfret, The Economic Development of 
Canada, Toronto: Taylor & Francis, 2006, s. 75–77; The Reciprocity Treaty of 1854, LAC, 2001, http://
www.collectionscanada.gc.ca/confederation/023001-7101-e.html (11.12.2013).

103  Cyt. za: M. Kijewska-Trembecka, Kanada..., s. 67, 74.
104  CUSFTA – Canada-United States Free Trade Agrement – umowa gospodarcza pomiędzy Kanadą 

i USA podpisana w 1987 r., weszła w życie 1 I 1989. Porozumienie znosiło większość barier celnych 
w handlu dwustronnym, w 1994 r. poszerzone o Meksyk i zastąpione NAFTA (North American Free 
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Po drugie, podpisanie w 1854 r. umowy handlowej sygnalizowało zmianę spoj-
rzenia brytyjskich polityków na gospodarczy wymiar relacji wewnątrz Imperium. 
Wśród brytyjskich zwolenników wolnego handlu istniało przekonanie, że koszty 
utrzymania brytyjskiej supremacji gospodarczej w koloniach przewyższały zyski. 
W stosunkach ekonomicznych Londynu z koloniami wyniosły imperializm został 
tym samym zastąpiony wyrachowanym kapitalizmem. Początkowo skomplikowało 
to sytuację gospodarczą brytyjskich kolonii, ale jednocześnie spowodowało, że to 
właśnie w sferze gospodarczej kolonie stawiały pierwsze udane kroki ku samodziel-
ności. Wyraźnym symbolem tej tendencji było wprowadzenie w 1858 r. w Zjedno-
czonej Prowincji Kanady własnej waluty – dolara kanadyjskiego105.

Proces emancypacji ekonomicznej przyśpieszył, gdy Amerykanie w 1864 r. wy-
powiedzieli Reciprocity Treaty z 1854 r.106 Ponowne zamknięcie rynku amerykań-
skiego na towary z brytyjskich kolonii stawiało te ostatnie przed widmem kryzysu 
gospodarczego. Wielka Brytania również nie przejawiała skłonności do interwencji 
i pomocy gospodarczej swoim koloniom, trzymając się konsekwentnie zasad wol-
norynkowych. Rozsądnym rozwiązaniem wydawało się doprowadzenie do większej 
integracji brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej. Między innymi dlatego, decyzją 
parlamentu brytyjskiego i przy poparciu brytyjskiego rządu, w 1867 r. z kilku do-
tychczas odrębnych kolonii utworzono federację – Dominium Kanady. W zakresie 
polityki gospodarczej wciąż jednak zachowano elementy zależności Dominium od 
Londynu – Kanada nadal nie mogła zawierać we własnym imieniu międzypaństwo-
wych umów handlowych. Jednakże to właśnie w sferze ekonomii pozostawiono Ka-
nadyjczykom najwięcej autonomii107. 

Działania polityczne rządów kanadyjskich w początkowym okresie istnienia 
Dominium w dużej mierze skupiały się na próbach korzystnego i pokojowego ure-
gulowania stosunków gospodarczych z USA. W 1874 r. podjęto rozmowy z Wa-
szyngtonem nad reaktywacją Reciprocity Treaty, lecz wówczas w USA nie potrakto-
wano poważnie kompetencji władz kanadyjskich do negocjacji umów handlowych108 
i wysiłki te zignorowano109. Po tej porażce Kanadyjczycy na długie lata zrezygno-

Trade Agreement). Canada and the Global Economy: The Geography of Structural and Technological 
Change, J.N. Britton (red.), Montreal: MQUP, 1996, s. 27.

105  Zob. J. Weatherford, The History of Money: From Sandstone to Cyberspace, New York: Three 
Rivers Press, 1997, s. 120.

106  Amerykanie zerwali traktat w odpowiedzi na brytyjską pomoc udzielaną podczas wojny 
secesyjnej konfederatom z Południa. Najzagorzalsi zwolennicy Unii domagali się nawet odwetowego 
ataku na brytyjskie kolonie w Ameryce Północnej. Zob. M.A. Jones, Historia USA, tłum. P. Skurowski, 
P. Ostaszewski, Gdańsk: Wydawnictwo Marabut, 2002, s. 264–266.

107  Podział kompetencji pomiędzy rządem federalnym a rządami kanadyjskich prowincji 
szczegółowo regulują art. 91–95 BNAA, przyznając rządowi w Ottawie m.in. nadzór nad federalnym 
systemem podatkowym i kontrolę wymiany handlowej, a prowincjom nadając prawo zarządzania 
surowcami naturalnymi i prowincjonalnym opodatkowaniem. Zob. Konstytucja Kanady..., s. 64–71.

108  Waszyngton uważał wówczas Londyn za partnera bardziej kompetentnego do rozmów niż Ottawa. 
Jak napisał Grabowski: „W oczach Amerykanów Kanada była tylko słabym surogatem państwowości 
angielskiej, zwykłą kolonią przechrzczoną w pośpiechu na państwo”. J. Grabowski, op.cit., s. 163.

109  Nie wszyscy w USA zgadzali się z taką decyzją. Część zwolenników przyłączenia Kanady 
do USA widziała w umowie o bezcłowym handlu szansę gospodarczego i politycznego uzależnienia 
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wali z zabiegów wprowadzenia kanadyjsko-amerykańskiej strefy wolnego handlu. 
W odpowiedzi, chcąc chronić własny rynek i producentów, decyzją premiera Johna 
Macdonalda, Kanadyjczycy wprowadzili w 1878 r. politykę protekcjonistycznych 
barier celnych, która była elementem narodowej polityki gospodarczej (tzw. National 
Policy). 

National Policy uchodziła za sztandarowy program kanadyjskiej Partii Konser-
watywnej, wówczas tradycyjnie sceptycznej wobec wpływów amerykańskich i lo-
jalnej wobec Imperium Brytyjskiego. Miała ona w znacznym wymiarze antyame-
rykański charakter i na długie lata ugruntowała dominację brytyjskich produktów 
oraz kapitału w gospodarce kanadyjskiej. W latach 1878–1914 przyniosła też kana-
dyjskiemu budżetowi federalnemu ogromne zyski z opłat celnych. National Policy 
odegrała także niezwykle istotną rolę w kształtowaniu kanadyjskiego życia politycz-
nego, zwłaszcza kampanii wyborczych110. Aż do czasów I wojny światowej toczyły 
się zacięte boje polityczne pomiędzy Partią Liberalną, optującą za wolnym handlem 
z USA, a konserwatystami, broniącymi swego sztandarowego programu111. Spory 
nie ominęły także przedstawicieli pozaparlamentarnych ruchów politycznych, którzy 
niejednokrotnie ze sformułowanej przez konserwatystów polityki narodowej czynili 
rdzeń, wokół którego budowali ideologie swych działań politycznych. 

Trudno jednoznacznie ocenić wpływ National Policy na kształtowanie kanadyj-
skiej państwowości i niezależności politycznej. Z jednej strony usankcjonowała ona 
pośrednio brytyjską dominację ekonomiczną w Kanadzie, co w połączeniu z ogra-
niczoną suwerennością Dominium w sferze polityki zagranicznej i w handlu mię-
dzynarodowym nie przyspieszyło procesu emancypacji politycznej Kanady. Jedno-
cześnie jednak, poprzez swoją antyamerykańską wymowę, pozwoliła przynajmniej 
odsunąć w czasie uzależnienie kanadyjskiej ekonomii od gospodarki zza południo-
wej granicy. National Policy, choć nie zawierała akcentów antybrytyjskich, to jednak 
częściowo wyrażała idee rodzącej się kanadyjskiej państwowości – powstała bowiem 
w kanadyjskich kręgach rządowych, bez brytyjskiej ingerencji. Bez względu na eko-
nomiczną ocenę rezultatów wprowadzenia National Policy miała ona z pewnością 
charakter integrujący młodą kanadyjską federację, obejmowała wszystkie prowincje 
w ten sam sposób, a przede wszystkim była jedną z pierwszych, wyłącznie kanadyj-
skich idei dotyczących funkcjonowania państwa. Warto podkreślić, że afi rmowała 
też samorządność Dominium w sferze gospodarki, a tym samym sygnalizowała moż-
liwość przyszłego rozszerzenia autonomii Kanady na inne sfery życia politycznego. 
Ten aspekt National Policy doceniali nawet jej przeciwnicy z obozu nieprzychylnie 

Kanady od USA. „Boston Post” napisał nawet: „umowa handlowa zapobiegnie ekspansji kanadyjskich 
wytwórców, a my zarzucimy na nich nasze haki, podbijemy ich i zmusimy do zamieszkania we wspólnym 
państwie”. Cyt. za: P. Waite, op.cit., s. 23.

110  M. Hiscox, International Trade and Political Confl ict: Commerce, Coalitions, and Mobility, 
Princeton: Princeton University Press, 2002, s. 107–109. 

111  W 1911 r. rząd liberalny premiera Wilfrida Lauriera wynegocjował nawet umowę o bezcłowym 
handlu z USA, lecz ze względu na fakt, że przeważały wówczas w kanadyjskim społeczeństwie nastroje 
probrytyjskie, Laurier przegrał wybory, a nowy rząd konserwatywny R. Bordena nie wprowadził traktatu 
w życie. Porozumieniu z 1911 r. poświęcona jest monografi a: L.E. Ellis, Reciprocity, 1911: A Study in 
Canadian-American Relations, New Haven: Yale University Press, 1939.
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nastawionego do Wielkiej Brytanii i jej Imperium. John Skirving Ewart, czołowy 
kanadyjski antyimperialista, o tożsamości gospodarczej Kanady napisał w 1912 r. 
następująco: „Jesteśmy niezależni fi skalnie. […] Ustalamy taryfy celne zgodnie z na-
szym życzeniem; ani [brytyjskie – T.S.] Ministerstwo ds. Kolonii, ani brytyjski parla-
ment nie mają prawa w jakikolwiek sposób w to ingerować”112.

Gospodarcza niezależność Kanady wpłynęła również na uwypuklenie różnic mię-
dzy brytyjskim a kanadyjskim systemem ekonomicznym. W Wielkiej Brytanii od lat 
czterdziestych XIX w. zasadą funkcjonującą w polityce i popieraną przez społeczeń-
stwo był wolny handel, który gwarantował niskie ceny produktów. Kanada (jej śla-
dem podążyły też inne dominia) wprowadziła natomiast protekcjonizm gospodarczy 
afi rmowany przez National Policy. Handel kanadyjski był chroniony zaporami cel-
nymi, a władze kanadyjskie interesował jedynie wolny handel wewnątrz Imperium, 
który dawałby towarom kanadyjskim preferencyjny dostęp do rynku brytyjskiego 
i utrzymywał wysokie cła na towary spoza Imperium. Różnice dzielące ekonomiczne 
oczekiwania dominiów i Wielkiej Brytanii powodowały wzrost rozbieżności intere-
sów gospodarczych wewnątrz Imperium. Pod wpływem tego w 1878 r. rząd brytyjski 
zmienił nawet procedurę zawierania brytyjskich traktatów handlowych. Samorządne 
kolonie (w tym Kanada) mogły od tej daty samodzielnie decydować o terminie wpro-
wadzenia na swoim terytorium tych traktatów w życie113. Zmiana ta stanowiła począ-
tek tworzenia się podmiotowości tzw. białych kolonii na arenie międzynarodowej. 
Samorządne kolonie, z Kanadą na czele, w czasie organizowanych od 1894 r. ekono-
micznych konferencji imperialnych bezskutecznie próbowały też przekonać Londyn 
do większego otwarcia się na wymianę handlową wewnątrz Imperium114. Negocja-
cje z Londynem toczyły się w okresie wzrostu gospodarczej autonomii tzw. białych 
kolonii. Kanada uzyskała w tej sferze samodzielność najszybciej: w 1882 r. wysłała 
swojego przedstawiciela handlowego do Francji, a w 1892 utworzono w Ottawie 
Departament Handlu. Badacze problemu oceniają, że na przełomie XIX i XX w. kon-
trola własnego handlu zagranicznego stanowiła już wyłączną domenę rządu kana-
dyjskiego115. Analizy procesu upadku Imperium Brytyjskiego udowadniały, że przez 
bezkompromisowe przywiązanie Londynu do idei wolnego handlu Wielka Brytania 
utraciła wpływy polityczne w swoich dominiach niejako na własne życzenie.

I.5.3. Sfera wojskowa

Kanada ma również bogatą tradycję unikania zaangażowania w budowę wspólnej 
polityki Imperium w sferze wojskowości. Zmiany w polityce wojskowej zachodziły 
jednak wolniej niż w sektorze gospodarczym. Przed utworzeniem Dominium Ka-
nady w 1867 r. w brytyjskich koloniach w Ameryce Północnej stacjonowało około 

112  J.S. Ewart, The Kingdom Papers, vol. 1, Ottawa: Paper Press, 1912, s. 3. 
113  M. Madej, Etapy..., s. 31.
114  C.M. Knowles, L.C.A. Knowles, The Economic Development of the British Overseas Empire, 

vol. 2, New York: Routledge, 2005, s. 66–67.
115  W. Dobrzycki, Historia..., s. 244.
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16 tys. brytyjskich żołnierzy116. Po 1867 r. liczebność armii brytyjskiej w Kanadzie 
ulegała stopniowej redukcji, głównie ze względu na wojny prowadzone przez Wielką 
Brytanię w innych rejonach świata. Punktem zwrotnym dla stosunków wojskowych 
w Ameryce Północnej było podpisanie brytyjsko-amerykańskiego traktatu pokojo-
wego w Waszyngtonie w 1871 r.117, który załagodził napięcia powstałe w związku 
z brytyjskim nieformalnym poparciem dla Południa w wojnie secesyjnej. Traktat 
ten przyspieszył także wycofanie brytyjskich garnizonów wojskowych z Kanady118. 
Miejsce żołnierzy brytyjskich szybko zajęły, początkowo ochotnicze, kanadyjskie 
siły zbrojne i policja. Ograniczone fundusze Dominium sprawiały jednak, że armia 
była używana jedynie do interwencji wewnętrznych, a odpowiedzialność za obro-
nę wybrzeża Kanady ponosiła nadal fl ota brytyjska. Kanadyjskie jednostki odniosły 
pierwszy sukces militarny dopiero w 1885 r., tłumiąc powstanie metyskie na pre-
riach. Była to pierwsza kanadyjska akcja wojskowa zorganizowana bez asysty od-
działów brytyjskich119. 

W politycznym i kulturowym wymiarze w Kanadzie anglojęzycznej z drugiej 
połowy XIX w. nadal przeważały nastroje probrytyjskie i sympatie proimperialne, 
choć coraz częściej i tam miały one bardziej deklaratywny niż praktyczny charakter. 
Trend ten dało się zauważyć także na najwyższym szczeblu rządowym w Ottawie. 
Nawet najgłębiej zakorzenione probrytyjskie sentymenty kończyły się tam, gdzie za-
cząć się miała realna współpraca wojskowa z Londynem. Dowiodły tego wydarzenia 
z 1885 r., kiedy to rząd brytyjski zwrócił się z prośbą do Kanady o wysłanie kontyn-
gentu wojskowego do Sudanu w celu wsparcia Brytyjczyków w tłumieniu powstania 
Mahdiego. Premier kanadyjski John Macdonald odmówił pomocy wojskowej, mo-
tywując decyzję względami ekonomicznymi. Za decyzją stały też prawdopodobnie 
osobiste animozje między J. Macdonaldem (konserwatystą) a brytyjskim premierem 
Williamem Gladstonem (liberałem). Tłumacząc swoją decyzję w liście do kanadyj-
skiego wysokiego komisarza w Londynie, premier Macdonald napisał: „Czemuż 
mielibyśmy topić pieniądze w tej nieszczęsnej sprawie? […] Nasi ludzie, nasz kapi-
tał zostałby w ten sposób rzucony na szalę w celu wyciągnięcia Gladstone’a i jego 
spółki z dziury, do której wpadli przez swój własny kretynizm”120. Z pozoru niezna-
czące wydarzenie związane z Sudanem okazało się precedensem dla dalszej historii 
kanadyjsko-brytyjskich relacji wojskowych. Po raz pierwszy zdarzyło się bowiem, 
aby wyraźna prośba Londynu o pomoc militarną spotkała się z odmową rządu w któ-

116  J. Granatstein, Canada’s Army: Waging War and Keeping the Peace, Toronto: UTP, 2004, 
s. 19–20.

117  Treaty between the United States and Great Britain [Treaty of Washington, 4 VII 1871] [w:] 
C. Cushings, The Treaty of Washington: Its Negotiation, Execution, and the Discussions Relating Thereto, 
New York: Harper & Brothers Publishers, 1873, s. 257–274.

118  Brytyjczycy pozostawili w Kanadzie jedynie dwie symboliczne bazy morskie w portach 
Esquimalt na zach. wybrzeżu i atlantyckim Halifax. Zostały one zlikwidowane w 1906 r. M. Milner, 
Canada’s Navy: The First Century, Toronto: UTP, 1999, s. 12; M. Leśniewski, Kwestia..., s. 292.

119  Chodzi o tzw. Bunt Północnego Zachodu pod przywództwem Louisa Riela. Było to drugie 
(po Rebelii nad Rzeką Czerwoną w 1869/1870 r.) metyskie powstanie przeciw intensyfi kacji białego 
osadnictwa na preriach kanadyjskich. Zob. J. Grabowski, op.cit., s. 159–161, 166–172.

120  Cyt. za: P. Pigott, Canada in Sudan: War Without Borders, Toronto: Dundurn Press, 2009, s. 74.
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rymkolwiek zakątku Imperium Brytyjskiego. Decyzja z 1885 r. stała się inspiracją 
dla późniejszych premierów Kanady, bardziej krytycznych niż Macdonald wobec 
brytyjskiej polityki militarnej, którzy konsekwentnie sprzeciwiali się angażowaniu 
Kanady w imperialno-wojskowe przedsięwzięcia brytyjskie.

Krytyczne nastawienie części elit, zwłaszcza związanych z Partią Liberalną, 
perfekcyjnie wyrażał Wilfrid Laurier – pierwszy frankofoński premier Dominium 
Kanady. Odrzucał on, akceptowaną przez Macdonalda, pozycję Kanady jako brytyj-
skiego poddanego. Na konferencji imperialnej w 1897 r. stwierdził nawet, że Kanada 
jako państwo jest wolna, a w sercach Kanadyjczyków słowo „Kanada” budzi dużo 
większe sentymenty niż „Wielka Brytania”. Relacje łączące Dominium z metropolią 
postrzegał w kategoriach niespotykanej w dziejach anomalii. „Jesteśmy poddanymi 
brytyjskimi, ale zarazem niepodległym państwem” – napisał w jednym z listów121. 
Kanadyjski premier, przynajmniej w sferze werbalnej, opowiadał się za zwiększe-
niem wpływu Kanady na politykę Imperium. Podczas obchodów sześćdziesięciolecia 
panowania królowej Wiktorii w Londynie w 1897 r. sprecyzował swoją wizję relacji 
wewnątrz Imperium. Nawiązał wówczas do popularnej wśród anglo-kanadyjskich 
ruchów nacjonalistycznych idei przekształcenia scentralizowanego wówczas Impe-
rium w strukturę federacyjną, z osobnym imperialnym parlamentem, w którym zasia-
daliby na równych prawach przedstawiciele Wielkiej Brytanii oraz jej samorządnych 
kolonii. „Byłaby to najpiękniejsza chwila mojego życia, gdybym mógł ujrzeć Kana-
dyjczyka francuskiego pochodzenia afi rmującego pryncypia wolności w parlamen-
cie w Wielkiej Brytanii”122 – powiedział wówczas publicznie. Powyższa wypowiedź 
sugeruje, że Laurier nie odrzucał idei imperialnej per se. Wierzył w brytyjskie insty-
tucje polityczne i tradycję prawną. Deklaracja kanadyjskiego premiera spotkała się 
zresztą z pozytywną reakcją Londynu. Szef brytyjskiego Ministerstwa ds. Kolonii 
Joseph Chamberlain określił wówczas Lauriera najwierniejszym zwolennikiem Im-
perium, a królowa Wiktoria nadała mu tytuł szlachecki. Chamberlain wyszedł nawet 
naprzeciw postulatom kanadyjskiego premiera i na konferencji imperialnej w 1897 r. 
zaproponował utworzenie „wielkiej rady Imperium”, na której forum Londyn oma-
wiałby z przywódcami samorządnych kolonii problemy wewnętrzne Imperium123.

Szczerość deklaracji i intencji, zarówno Chamberlaina jak i Lauriera, jest jednak 
dyskusyjna. Nie ulegało wątpliwości, że Londyn nie zamierzał dzielić się wpływami 
na decyzje polityczne ze swoimi koloniami. Propozycja powołania, jak to określił 
J. Chamberlain, „rady Imperium” nie zyskała precyzyjnego wymiaru aż do czasów 
I wojny światowej. Była raczej lakonicznym stwierdzeniem, mającym zachęcić ko-
lonie brytyjskie do większego udziału w zbrojeniu armii brytyjskiej, tak by Wielka 
Brytania i Imperium mogły utrzymać militarny prymat na świecie w przedwojen-
nym okresie rywalizacji mocarstw124. Deklaracje premiera Kanady, sugerujące chęć 

121  Cyt. za: O.D. Skelton, The Life and Letters of Sir Wilfrid Laurier, Toronto: McClelland and 
Stewart, 1965, vol. 2, s. 72.

122  Cyt. za: ibidem, s. 72.
123  R.C. Brown, R. Cook, op.cit., s. 32.
124  W 1906 r. gubernator generalny Kanady lord Grey otrzymał list z brytyjskiego Ministerstwa 

ds. Kolonii, w którym podkreślano, że „najważniejsze jest, aby rząd brytyjski zachował zwierzchność 
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uczestnictwa Dominium w kształtowaniu polityki Imperium, również należy trakto-
wać z dystansem. Laurier działał bowiem w szczególnych warunkach, determinowa-
nych sytuacją wewnątrz Kanady. Okres nowego imperializmu i renesans ideologii 
imperialnej w Wielkiej Brytanii wpłynęły na popularyzację proimperialnych postaw 
w Kanadzie anglojęzycznej. Kanadyjski premier, by nie antagonizować sentymen-
talnie związanych z Imperium nacjonalistów anglosaskich, musiał – przynajmniej 
w sferze werbalnych deklaracji – unikać otwartej krytyki polityki brytyjskiej. Jedno-
cześnie nie mógł nie uwzględniać oczekiwań kanadyjskich frankofonów, tradycyjnie 
niechętnych polityce imperialnej Londynu. W tej trudnej sytuacji Laurier prowadził 
politykę ryzykownego kompromisu, starając się godzić sprzeczne postulaty obydwu 
stron.

Prawdziwy test dla polityki Lauriera nadszedł w 1899 r. Wówczas brytyjski mi-
nister ds. kolonii Joseph Chamberlain poprosił Kanadę o militarną pomoc w wojnie 
z południowoafrykańskimi Burami125. Kwestia udziału kanadyjskich wojsk w woj-
nach burskich szybko stała się główną osią sporu pomiędzy antyimperialnymi fran-
kofonami z Quebecu a anglosaskimi zwolennikami silnego Imperium. Laurier, chcąc 
pogodzić obydwie strony, zdecydował się na wysłanie z Kanady w rejon konfl iktu 
ograniczonego kontyngentu, złożonego jedynie z ochotników. Ostrzegał równocześ-
nie władze brytyjskie, aby nie traktowały jego decyzji jako precedensu i zastrzegał, 
że w przyszłości Kanada będzie miała prawo odmówić Brytyjczykom pomocy w ta-
kich przypadkach. Decyzja ta, mająca być kompromisem, przysporzyła Laurierowi 
wrogów zarówno w szeregach nacjonalistów quebeckich, jak i w środowisku impe-
rialistów. Ci pierwsi uznali wysłanie wojsk za symbol bezwarunkowego podporząd-
kowania Kanady imperialnym interesom brytyjskim. Ci drudzy oskarżali Lauriera 
o defetyzm i nielojalność wobec Imperium126. Z punktu widzenia relacji Dominium 
z metropolią była to jednak decyzja niemająca precedensu. Rząd kanadyjski po raz 
pierwszy wyraźnie zastrzegł sobie na przyszłość prawo do odmowy wypełniania 
decyzji, które podejmowano w Londynie. Sprzeciw Kanady wobec brytyjskich ini-
cjatyw wojskowych stać się miał odtąd nieodłącznym elementem obrad konferencji 
imperialnych.

Na początku XX w. wśród wielu polityków kanadyjskich wzrastało niezadowo-
lenie ze sposobu, w jaki dyplomacja brytyjska reprezentowała kanadyjskie interesy. 
Czarę goryczy przelała w 1903 r. niekorzystna dla Kanady decyzja wspólnej amery-
kańsko-brytyjskiej komisji w sprawie granicy na Alasce. Wówczas w kanadyjskich 
kręgach rządowych wytworzyło się przekonanie o konieczności uzyskania możliwie 

nad polityką zagraniczną wszystkich, nawet najbardziej autonomicznych kolonii”. Cyt. za: J. Hilliker, 
D. Barry, op.cit., vol. 1, s. 28.

125  M.B. Fryer, More Battlefi elds of Canada, Toronto: Dundurn Press Ltd., 1993, s. 127–134.
126  Laurier do końca kadencji krytykowany był przez obie strony za działania w czasie wojen 

burskich, co stało się jedną z przyczyn porażki wyborczej liberałów w 1911 r. Więcej o sporze środowisk 
nacjonalistycznych o wojny burskie zob. C. Berger, Imperialism and Nationalism, 1884–1914: A Confl ict 
in Canadian Thought [w:] Readings in Canadian History: Post-Confederation, R.D. Francis, D. Smith 
(red.), Toronto: Harcourt Brace & Company, 1998, s. 93–94.
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jak największej niezależności wojskowej od Londynu127. Po doświadczeniach z wo-
jen burskich i sporze o tereny graniczne z USA Kanada rozpoczęła budowę włas-
nych sił zbrojnych128. Już kilka lat po tych wydarzeniach, na konferencji imperialnej 
w 1909 r., premier Laurier skutecznie zablokował kluczową dla Brytyjczyków ideę 
budowy wspólnej fl oty imperialnej, odmawiając kanadyjskiego uczestnictwa w jej 
tworzeniu129. Swą nieprzejednaną postawą premier Kanady wymusił na Brytyjczy-
kach zgodę na budowę kanadyjskiej fl oty wojennej pod kanadyjskim dowództwem. 
Zadekretowano możliwość przekazania kierownictwa nad fl otą admiralicji brytyj-
skiej tylko w przypadku zagrożenia interesów Imperium Brytyjskiego i uznania 
przez rząd Kanady, że zachodzi taka potrzeba. Rok później kanadyjska fl ota wojenna 
została formalnie powołana do życia przez kanadyjski parlament na mocy Naval Ser-
vice Act130. Był to jednak bardziej symboliczny gest niż rzeczywista wartość dla ka-
nadyjskiego systemu obronnego, gdyż w momencie wybuchu I wojny światowej ka-
nadyjska fl ota składała się jedynie z dwóch okrętów wojennych Rainbow i Niobe131.

Krytyka brytyjskiej polityki imperialnej uległa wyciszeniu dopiero po 1911 r., 
po przejęciu władzy w Kanadzie przez konserwatystów, tradycyjnie bardziej przy-
chylnych bliskim związkom Dominium z Imperium. W momencie wybuchu I woj-
ny światowej zdecydowana większość społeczeństwa i elit rządzących Kanady, 
zarówno w Quebecu, jak i w Kanadzie anglojęzycznej, poparła kanadyjski udział 
w wojnie po stronie państw ententy. W czasie I wojny światowej wojska kanadyj-
skie walczyły lojalnie w ramach armii brytyjskiej, choć jako osobny i samodziel-
ny korpus (Canadian Expeditionary Force). Wkład Kanady w działania militarne 
był ogromny, zważywszy na proporcje demografi czne. Ośmiomilionowa wówczas 
Kanada wysłał a do Europy ponad 600 tys. żołnierzy, z których ponad 60 tys. zginę-
ło132. Zgoda wewnątrz Dominium nie była jednak trwała. Długotrwałość konfl iktu, 

127  Premier Kanady Wilfrid Laurier, dokonując nadinterpretacji amerykańskiej doktryny Monroego, 
niejednokrotnie w rozmowach z rządem brytyjskim wspominał o amerykańskiej militarnej protekcji 
Kanady, jaka rzekomo miała, jego zdaniem, wynikać z doktryny. Stosował tym samym zawoalowany 
szantaż w negocjacjach dotyczących pozycji Kanady w Imperium Brytyjskim. Zob. W.T. Fox, A Continent 
Apart: United States and Canada in World Politics, Toronto: UTP, 1985, s. 13.

128  Zob. R.C. Brown, R. Cook, op.cit., s. 166–169.
129  Brytyjskie plany rozbudowy fl oty wynikały z ekspansji niemieckiej marynarki wojennej. Winston 

Churchill (od 1911 r. pełniący funkcję pierwszego lorda admiralicji), odpowiedzialny za reformę Royal 
Navy, tak uzasadniał powody zwiększenia liczby brytyjskich okrętów wojennych: „Podstawą naszego 
działania jest utrzymanie morskiej supremacji. Na niej opiera się nie tylko siła naszego imperium, nie 
tylko handlowy rozwój naszego narodu, nie tylko nasza pozycja w sprawach międzynarodowych. Od 
naszej morskiej supremacji zależy nasze życie i wolność, których strzegliśmy od wieków” [Guildhall, 
Londyn, 9 XI 1911]. Krew, znój, łzy i pot. Sławne mowy Winstona Churchilla, D. Cannadine (red.), tłum. 
M. Zborowska, Poznań: Zysk i S-ka, 2001, s. 52. 

130  The Naval Service Act, 4 V 1910, 9–10 Edw. VII, c. 43 (Canada) [w:] G.N. Tucker, The Naval 
Service of Canada: Its Offi cial History, vol. 1: Origins and Early Years, Ottawa: King’s Printer, 1962, 
s. 392–400; S.J. McNaught, The Rise of Proto-nationalism: Sir Wilfried Laurier and the Founding of 
the Naval Service of Canada, 1902–1910 [w:] A Nation’s Navy: in Quest of Canadian Naval Indentity, 
M.L. Hadley, R. Huebert, F.W. Crickard (red.), Montreal: MQUP, 1996, s. 102–111.

131  R. Sarty, Naval Service Act [w:] The Canadian Encyclopedia, 2006, http://www.
thecanadianencyclopedia.com/en/article/naval-service-act/ (03.02.2014).

132  C.P. Stacey, Canadian Expeditionary Force [w:] The Canadian Encyclopedia, 2006, http://www.
thecanadianencyclopedia.com/en/article/canadian-expeditionary-force/ (03.02.2014). 
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uciążliwości związane z fi nansowaniem działań wojennych, nieudolność dowódców 
brytyjskich i nie najlepsze przygotowanie kanadyjskich żołnierzy przyczyniły się do 
coraz głośniejszej krytyki. Jeszcze bardziej sytuację zaostrzył Military Service Act, 
ogłaszający w Kanadzie w 1917 r. przymusowy pobór do wojska. Szczególnie głośno 
protestowała przeciw niemu Partia Liberalna i quebeccy nacjonaliści. Przeciwnicy 
poboru szczególną uwagę zwracali na fakt, że Kanada nie powinna być traktowana 
przez Londyn jak peryferyjna kolonia brytyjska. Ich zdaniem, ze względu na skalę 
zaangażowania Kanady, Londyn miał obowiązek szerszego konsultowania z Kanadą 
decyzji militarnych i politycznych133. Żądania Kanadyjczyków zostały symbolicznie 
spełnione w 1917 r., kiedy powołano Imperialny Gabinet Wojenny (Imperial War 
Cabinet, IWC), w którego skład – obok premiera brytyjskiego – wchodzili premie-
rzy i czołowi ministrowie dominiów brytyjskich134. Fakt ten nie doprowadził jednak 
do trwałego wyłomu w centralistycznej strukturze Imperium. Wytworzyło się jed-
nak wśród kanadyjskich elit silne przekonanie, że przez wzgląd na ogromny wysiłek 
wojenny, Dominium zapracowało sobie na uznanie międzynarodowe i zasłużyło na 
większą autonomię w ramach struktur Imperium. Okres I wojny światowej zainspi-
rował późniejsze gabinety rządowe w Ottawie do podjęcia śmielszych działań roz-
szerzających atrybuty kanadyjskiej niezależności. Po wojnie Ottawa stanęła na czele 
dominiów, domagając się od Londynu zagwarantowania każdemu z nich osobnej 
reprezentacji podczas negocjacji pokojowych w Wersalu, a także w Lidze Narodów. 
Kanadyjscy politycy i dyplomaci odegrali też w okresie międzywojennym kluczową 
rolę w transformacji struktur Imperium. Proces ten nabrał szczególnej wyrazistości 
wraz z dojściem w 1921 r. do władzy Williama Lyona Mackenzie Kinga.

133  Military Service Act, 29 VIII 1910, 7–8 Geo. V, c. 19 (Canada), Internet Archive, https://archive.
org/details/MilitaryServiceAct1917canada (07.12.2013); J.L. Granatstein, Conscription in the Great War 
[w:] Canada and the First World War: Essays in Honour of Robert Craig Brown, D.C. Mackenzie (red.), 
Toronto: UTP, 2005, s. 62–75.

134  Szerzej o IWC piszę w rozdz. II.2.



WILLIAM LYON MACKENZIE KING I NOWA ERA 
W KANADYJSKIEJ POLITYCE ZAGRANICZNEJ

Zawsze wysoko ceniłem sobie ideę kanadyjskiej niepodle-
głości. […] Jest ona bardziej praktyczna […] niż wiara, że 
może istnieć realna i długotrwała wspólnota pomiędzy Ka-
nadą a Australią, Timbuktu bądź jakimkolwiek innym regio-
nem na mapie nakreślonej w imperialistycznym szale.

Oskar D. Skelton, kanadyjski dyplomata, 1902 r.

Zaprzysiężenie Williama Lyona Mackenzie Kinga na premiera Kanady w 1921 r. sta-
nowiło, według wielu historyków, początek nowej ery w kanadyjskiej polityce zagra-
nicznej i relacjach Kanady z Imperium Brytyjskim. Można nawet dokonać szerszego 
uogólnienia, uznając długie rządy Partii Liberalnej pod przywództwem Mackenzie 
Kinga za okres zwrotny nie tylko w kanadyjskiej polityce zagranicznej, lecz general-
nie w kanadyjskiej historii.

Mackenzie King ofi cjalnie objął funkcję premiera Kanady 29 grudnia 1921 r. 
i sprawował ją niemalże ćwierć wieku, de facto rządząc Kanadą przez prawie cały 
okres dwudziestolecia międzywojennego (z krótką przerwą w 1926 r. i latach 1930–
–1935), cały okres II wojny światowej i trzy lata po wojnie. Na emeryturę odszedł 
w 1948 r. Jako jedyny polityk w Kanadzie sprawował urząd premiera łącznie przez 
ponad dwadzieścia lat i do dziś pozostaje najdłużej rządzącym premierem nie tyl-
ko w historii Kanady, lecz także w dziejach Wspólnoty Narodów. Tak długi okres 
rządzenia odcisnął ogromne piętno na historii Kanady, dając początek ważnym 
i rewolucyjnym zmianom w wielu dziedzinach życia i w różnych aspektach dzia-
łalności państwa kanadyjskiego. Zmiany te dotyczą nie tylko polityki zagranicznej 
i kanadyjskich stosunków z Imperium Brytyjskim, które są głównym tematem tej 
pracy i będą omówione szczegółowo w dalszej jej części. Rządy Mackenzie Kinga 
wprowadziły również znaczące reformy w sferze społecznej i gospodarce. W okresie 
wielkiego kryzysu gospodarczego zainicjowano wiele ustaw socjalnych1. Nastąpił 

1  Np. Dominion Housing Act – ustawa z 1935 r. regulująca rynek mieszkaniowy, zobowiązująca 
rząd Kanady do budowy nowych mieszkań i poprawy warunków mieszkalnych; National Employment 
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zwrot w gospodarce kanadyjskiej i zmiana jej głównych trendów, w wyniku czego 
USA zastąpiły Wielką Brytanię w roli głównego kanadyjskiego partnera ekonomicz-
nego i militarnego. King podjął też rozmowy z USA na temat strefy wolnego handlu, 
które – po wielu meandrach – zostały sfi nalizowane dopiero w 1989 r. powołaniem 
amerykańsko-kanadyjskiej strefy wolnego handlu – CUSFTA. Rząd Mackenzie Kin-
ga miał także ogromny wkład w rozwój przemysłu telekomunikacyjnego (powstanie 
kanadyjskiego publicznego radia: Canadian Broadcasting Corporation), transporto-
wego (Trans-Canada Airlines – pierwsze kanadyjskie linie lotnicze) oraz fi lmowego 
(National Film Board – regulująca przemysł fi lmowy i stymulującą jego rozwój)2.

Ze względu na wielki wpływ, jaki wywarły rządy premiera Kinga na stosunki we-
wnątrzkanadyjskie i pozycję Kanady na arenie międzynarodowej, warto krótko prze-
analizować wątki z życiorysu premiera, które przyczyniły się do ukształtowania jego 
osobowości i utorowania drogi do kariery politycznej. To właśnie w latach dzieciń-
stwa i młodości można odnaleźć podłoże jego politycznych przekonań oraz fi lozofi i 
życiowej, którymi kierował się, sprawując rządy. Poglądy wpajane mu przez mat-
kę do pewnego stopnia stanowią źródło jego sceptycznego stosunku wobec związ-
ków Kanady z Imperium Brytyjskim i angażowania się Kanady w sprawy światowe 
(szczególnie europejskie). W latach rządów Mackenzie Kinga fi lozofi a i osobiste 
przekonania premiera w odniesieniu do kanadyjskiej polityki zagranicznej doprowa-
dziły do autonomizacji działań kanadyjskich w sferze spraw zewnętrznych oraz do 
redefi nicji miejsca Kanady w Imperium Brytyjskim. Głównym tego rezultatem było 
rozluźnienie więzów politycznych Ottawy z Londynem i państwami europejskimi na 
rzecz ściślejszej współpracy kontynentalnej ze Stanami Zjednoczonymi. 

II.1. W.L. MACKENZIE KING: BAGAŻ BIOGRAFICZNY 

William Lyon Mackenzie King urodził się w mieście Berlin (obecnie Kitchener)3, 
w prowincji Ontario, 17 grudnia 1874 r. Matka, Isabel Grace Mackenzie, była ostat-
nim (trzynastym) dzieckiem Williama Lyona Mackenzie, szkockiego imigranta, 
dziennikarza, który na przełomie 1837 i 1838 r. w Górnej Kanadzie wywołał bunt 
przeciw brytyjskiej oligarchii kolonialnej4. Po jego klęsce uciekł do Stanów Zjedno-
czonych, gdzie urodziła się i spędziła dzieciństwo matka Mackenzie Kinga. Rodzina 
powróciła do Zjednoczonej Prowincji Kanady po amnestii w 1858 r. Matka zadbała 

Commission – komisja powołana przez premiera W.L.M. Kinga w 1936 r., zajmująca się regulacją rynku 
pracy, zwalczaniem bezrobocia i regulacją stosunków pracodawca – pracobiorca. R. Broughton Bryce, 
Maturing in Hard Times: Canada’s Department of Finance through the Great Depression, Montreal: 
MQUP, 1986, s. 167–168, 184–185.

2  Historical Atlas of Canada, vol. 3: Addressing the Twentieth Century, 1891–1961, D. Kerr, D.W. 
Holdsworth (red.), Toronto: UTP, 1990, s. 2.

3  Nazwa miasta została zmieniona w 1916 r. What’s In a Name? Berlin to Kitchener, LAC, 2000, 
http://www.collectionscanada.gc.ca/premiereguerre/025005-3300-e.html#d (05.02.2014).

4  Zob. rozdz. I.3. 
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o to, by legenda o dziadku i jego ideały głęboko zapadły w pamięć synowi. Stale 
przypominała mu, że krew dziadka płynie w jego żyłach5, zatem jeszcze na długo 
przed rozpoczęciem kariery politycznej Mackenzie King wierzył, że jego misją było 
kontynuowanie wielkiego dzieła dziadka6. Isabel Grace Mackenzie była najważniej-
szą osobą w życiu Mackenzie Kinga, a jego późniejsze poglądy polityczne zdomi-
nowane zostały przez wartości, które przekazała mu matka. Nieustanna „obecność” 
legendy o dziadku walczącym z korupcją rządów brytyjskich w Kanadzie i o bo-
haterskim powstaniu, którego był przywódcą, wykształciła w późniejszym premie-
rze nieufność i podejrzliwość w stosunku do wpływów brytyjskich w Dominium7. 
Sceptycyzm Mackenzie Kinga wobec dominacji brytyjskiej stanowił w okresie jego 
rządów ważny czynnik wpływający na kształt kanadyjskiej polityki zagranicznej, 
na relacje kanadyjskie z Wielką Brytanią i w rezultacie odegrał istotną rolę w roz-
luźnieniu więzów Ottawy z Londynem oraz w transformacji stosunków wewnątrz 
Imperium Brytyjskiego.

Nieufność Kinga wobec Londynu nie przerodziła się jednak nigdy w radykalną 
postawę antybrytyjską czy antyimperialną. Związane to było głównie z odmiennymi 
tradycjami rodziny ojca. Ojciec Mackenzie Kinga, John King, prawnik o wielkich 
ambicjach i dużo mniejszych sukcesach w ich realizacji, pochodził z rodziny, która 
wielką wagę przywiązywała do tradycji brytyjskiej i związków Kanady z monarchią. 
Dziadek Mackenzie Kinga ze strony ojca, John King senior, podczas buntu Macken-
zie–Papineau służył jako artylerzysta w wojskach brytyjskich, choć bezpośrednio 
nie uczestniczył w walkach przeciwko buntownikom pod wodzą Williama Lyona 
Mackenzie8. Przyszły premier był zatem potomkiem dwóch przeciwnych sobie świa-
tów i jako premier Kanady starał się, często zbyt przesadnie i mało wiarygodnie, nie 
zauważać tej sprzeczności. Jeden z biografów Mackenzie Kinga następująco oceniał 
ideowe dziedzictwo otrzymane przez premiera po przodkach:

Każdy [z dziadków – T.S.] służył najlepiej jak potrafi ł tradycjom i ideałom najdroższym 
swojemu sercu. John King skłaniał się ku związkom z Koroną [Brytyjską – T.S.]; William 
Lyon Mackenzie w tamtym czasie bardziej czuł się związany z ludem i jego dążeniami 
do politycznej wolności. Lecz każdy z nich szukał drogi, żeby zachować to, co najlepsze 
zarówno w monarchii, jak i instytucjach obywatelskich; historia rozwoju Imperium Bry-
tyjskiego sprawiła, że zamiast sprzeczności jest dziś między nimi harmonia9.

Odmienne tradycje obu rodzin służyły Mackenzie Kingowi bardziej za dowód 
jego roli jako symbolu łączącego różne tradycje polityczne. Wyciągał z tego faktu da-
lej idące wnioski, uznając się za uosobienie jedności Kanady10. Dawało to Mackenzie 

5  C.P. Stacey, A Very Double Life. The Private World of Mackenzie King, Toronto: Macmillian of 
Canada, 1985, s. 157–158.

6  D. Creighton, op.cit., s. 163.
7  L. Reynolds, Mackenzie King: Friends & Lovers, Ottawa: Trafford Publishing, 2005, s. 29.
8  R.M. Dawson, op.cit., s. 8.
9  Ibidem, s. 8–9.
10  Kwestia jedności Kanady (Canadian unity) w wymiarze politycznym, społecznym i w sferze 

polityki międzynarodowej była najważniejszym punktem jego programu politycznego. Tematyka ta 
zostanie szerzej omówiona w rozdz. II.3.
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Kingowi także pewien komfort na polu dyplomatycznym. Jako wnuk Williama Lyo-
na Mackenzie mógł z łatwością odpierać zarzuty o zbytnią probrytyjskość, a jedno-
cześnie jako potomek Johna Kinga stawał się bardziej wiarygodny w prezentowaniu 
siebie jako uosobienia monarchistycznej tradycji i kontynuacji władzy11. Ze względu 
na wielką rolę, jaką w wychowaniu Mackenzie Kinga odegrała matka, wyrażał się 
on raczej sceptycznie o związkach Kanady z Imperium Brytyjskim. Był zwolenni-
kiem zmian w relacjach z Londynem, lecz zdecydowanie sprzeciwiał się radykalnym 
posunięciom, optując za dochodzeniem do celu małymi krokami – przez ewolucję, 
a nie rewolucję. 

Od wczesnych lat dzieciństwa matka budowała w Williamie przekonanie, że jego 
przeznaczeniem życiowym będzie kariera polityczna i przywrócenie dziadkowi oraz 
jego ideałom należnego im miejsca w historii Kanady. Już zatem w latach młodzień-
czych świadomość politycznej misji i oczekiwania sukcesu były u Mackenzie Kin-
ga bardzo silne. Na jednej z książek w domu rodzinnym, opisujących czasy buntu 
Mackenzie–Papineau, Mackenzie King jako dziecko odnotował: „Mackenzie King 
nigdy nie zapomni, że jego matka urodziła się wtedy, kiedy jej tato był na politycz-
nym wygnaniu”12. Jako młodzieniec napisał w swoim pamiętniku: „Bez wątpienia, 
przed śmiercią mam do wykonania wielkie dzieło”13. Silna wiara w misję, którą miał 
do spełnienia, sprawiała, że nie zniechęcały go ewentualne porażki i drobne potknię-
cia na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów (np. przegrane Partii Liberalnej 
w wyborach parlamentarnych). Co więcej, Mackenzie King uważał, że został prede-
stynowany przez Boga i los do pełnienia ważnych funkcji w państwie oraz do wcie-
lania w życie ideałów swojego dziadka. Ewentualne niepowodzenia traktował jako 
tymczasową wolę Boga, a sukcesy polityczne jako spełnienie woli Opatrzności. Jak 
pisał jeden z bardziej znanych kanadyjskich historyków – Donald Creighton:

…tymczasowe przeciwieństwa losu nigdy nie zachwiały głębokiego przekonania Kinga, 
że Boska Opatrzność prowadziła całą jego karierę do osiągnięcia wielkiego i ostatecznego 
celu. Czekał cierpliwie na swój moment. Moment, w którym zostanie uznany za mesjasza, 
który będzie rządził nowoczesną Kanadą w epoce industrialnej14.

Symptomatyczny w tym kontekście jest zapis z pamiętnika Kinga dokonany tuż 
po tym, jak na konwencji Partii Liberalnej w 1919 r. został wybrany na jej lidera: 
„Otrzymałem więcej głosów niż mogłem przewidzieć […]. Pomyślałem: to słuszne, 
to przeznaczenie […]. Nie oczekiwałem niczego, przyszło samo. Przyszło od Boga. 
To przez Niego zostałem wezwany”15.

Autorzy licznych biografi i Kinga często podkreślają toksyczny wpływ matki na 
kształtowanie jego osobowości. Wpływ ten przyczynił się do nietypowego, jak na ka-
nadyjskie warunki, rozwoju kariery politycznej Mackenzie Kinga, a przede wszyst-
kim miał konsekwencje w jego życiu prywatnym. Matka zdominowała nie tylko 

11  C.P. Stacey, A Very..., s. 17–18.
12  Cyt. za: R.M. Dawson, op.cit., s. 26.
13  WLMK Diaries, 18 VII 1895, s. 1.
14  D. Creighton, op.cit., s. 163.
15  WLMK Diaries, 8 VIII 1919, s. 7.
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okres jego dzieciństwa i wczesnej młodości. Piętno, jakie odcisnęła jej osobowość, 
istniało w poczynaniach Kinga przez całe jego późniejsze życie i było tak silne, że 
nawet śmierć matki w 1917 r. niewiele zmieniła. Fakt, że Mackenzie King do końca 
życia pozostał kawalerem, często przypisywany jest jego matce16. Studiując w Chi-
cago, zakochał się w pielęgniarce i chciał się jej oświadczyć. Zakończył związek na 
prośbę matki, która uznała, że byłby to mezalians, jaki nie przystoi przedstawicielowi 
kanadyjskiej rodziny z tradycjami17. Pogodzony z losem King krótko skomentował 
to w swoim pamiętniku: „Gdybym mógł mieć taką żonę, jaką mam matkę, jakże 
nieskończenie był bym szczęśliwy!”18. Nic takiego nie miało się w jego życiu wy-
darzyć. Mackenzie King zawierał znajomości z wieloma kobietami, a najbliższą mu 
osobą po śmierci rodziców była Joan Patteson, kobieta zamężna, z którą pozostawał 
w czysto przyjacielskich stosunkach. Niektórzy badacze pamiętników Mackenzie 
Kinga, szczególnie fragmentów z lat studenckich, sugerują, że miał częste kontakty 
z prostytutkami, choć całkowite potwierdzenie tego faktu nie wydaje się możliwe19.

Śmierć matki w 1917 r., a wcześniej starszej siostry Bell (1915 r.) i ojca (1916 r.), 
była ogromnym ciosem dla Kinga. Niedługo po matce zmarł również jego młodszy 
brat Max (1922 r.). W ciągu kilku lat King stracił więc praktycznie całą rodzinę. 
Dopiero kilkanaście lat po śmierci Mackenzie Kinga, po opublikowaniu jego pamięt-
ników, okazało się, jak wielką zmianę wywołały te wydarzenia w jego życiu. Nigdy 
nie pogodził się z odejściem najbliższych i był głęboko przekonany, że są zawsze 
w pobliżu i obserwują jego działania. Wiele wpisów we wspomnieniach Kinga suge-
ruje, że był on okultystą i uczestniczył w seansach spirytualistycznych, które miały 
skomunikować go z duszami zmarłych przodków, rodziny i przyjaciół. Podczas ta-
kich seansów rozmawiał głównie z sześcioma osobami: rodzicami, siostrą, bratem, 
legendarnym dziadkiem (W.L. Mackenzie), którego nigdy nie poznał, oraz ze swoim 
politycznym idolem – Wilfridem Laurierem. Niektóre fragmenty pamiętnika wydają 
się nawet wskazywać na to, że kontakty spirytualistyczne bywały niekiedy posze-
rzane o „rozmowy” z samym Bogiem i apostołami, wielkimi postaciami w dziejach 
ludzkości (Leonardem da Vinci, Ludwikiem Pasteurem), a nawet z kilkoma psami 
Kinga (wszystkie wabiły się Pat)20. Najczęściej seanse te odbywały się w obecności 
Joan Patteson, najbliższej przyjaciółki Kinga, która często służyła jako medium przy 
kontaktach spirytualistycznych. W żadnym wpisie do pamiętnika nie ma jednak jed-
noznacznego dowodu, który sugerowałby, że seanse te w jakikolwiek sposób wpły-
wały na działania podejmowane przez Kinga w roli premiera. Były bardziej częścią 
życia prywatnego. Nie wiązały się z jego karierą i działaniami politycznymi. Nielicz-
ne fragmenty pamiętnika odnoszą się jednak do bliskich mu zmarłych w kontekście 
politycznym. Po wspomnianej już konwencji Partii Liberalnej, na której został wy-
brany na lidera partii, Mackenzie King wspomina:

16  J.L. Granatstein, Mackenzie King. His Life and World, Toronto: McGraw-Hill Ryerson Ltd., 1977, 
s. 7.

17  D. Creighton, op.cit., s. 116–117.
18  WLMK Diaries, 29 VII 1899, s. 1.
19  P. Brode, Courted and Abandoned: Seduction in Canadian Law, Toronto: UTP, 2002, s. 95.
20  C.P. Stacey, A Very..., s. 181–185.
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Moja dusza i serce były zbyt rozkojarzone, żebym mógł docenić tumult oklasków, moje 
myśli były z drogą matką i ojcem, i małą Bell. Czułem bliskość ich, mojego dziadka i Sir 
Wilfrida [Lauriera – T.S.]. Drodzy i ukochani wiedzą i są w pobliżu, są żywi tutaj i teraz 
ze mną w tej doniosłej chwili21.

Cztery lata później, w 1923 r., King powrócił w pamiętnikach do kwestii spirytu-
alizmu i kontaktów z duszami bliskich. Uczynił to w kontekście posiedzenia klubu 
parlamentarnego Partii Liberalnej i obiadu wydanego w geście uznania jego zasług. 
Nawiązując także do „boskości” misji, którą ma do spełnienia, napisał:

Dzięki Opatrzności Bożej jestem na szczycie […]. Gdy stałem na schodach i rozglądałem 
się wokół budynków parlamentu, […] czułem się, jakby mój drogi ojciec i matka chcieli, 
abym zauważył ich obecność, jakby chcieli przekazać mi wiadomość zza światów. […] 
Jestem pewien, że ci, którzy odeszli, mają możliwość przekazywania wiadomości i do-
radzania nam zza światów. To był duch mojego drogiego ojca i matki mówiący do mnie 
i komunikujący się ze mną w momencie, w którym poczułem spokój i radość oraz coś 
na kształt roztaczającej się wokół świętej światłości, kiedy zatrzymałem się na schodach 
parlamentu22.

Przytoczone powyżej fragmenty pamiętnika sugerują, iż Mackenzie King nie-
wątpliwie był człowiekiem religijnym, chociaż jego biografowie twierdzą, że zin-
stytucjonalizowana religijność niewiele dla niego znaczyła. Religia była raczej bez-
pośrednią reakcją pomiędzy nim a Bogiem23. W przypadku Kinga trudno postawić 
granicę pomiędzy religijnością a wiarą w zabobony. Liczne zapisy w pamiętniku 
wskazują na to, że był człowiekiem niesłychanie przesądnym. Zwykł otwierać Biblię 
na losowo wybranej stronie w poszukiwaniu sentencji czy motta na nadchodzący 
dzień24; wierzył w magię cyfr, rocznic czy urodzin25. Połączenie fascynacji spirytua-
lizmem, zabobonności i przekonania o tym, że z woli Boskiej jest skazany na sukces, 
najlepiej obrazuje krótki wycinek „rozmowy” Mackenzie Kinga ze swoim dziadkiem 
podczas jednego z licznych seansów. Dziadek miał mu wówczas powiedzieć: „Zo-
stałeś predestynowany do bycia premierem […]. Los Kanady jest w twoich rękach, 
los Wielkiej Brytanii zależy od Kanady, los Europy zależy od Wielkiej Brytanii”26.

Ekscentryczna osobowość Mackenzie Kinga, „dziwactwa”, które swoje korzenie 
mają w latach dzieciństwa i w wychowaniu, przyćmiewają wiele zasług Kinga w po-
lityce. Chociaż podziwiany za wkład, jaki wniosły jego rządy w rozwój kanadyjskiej 
państwowości, często prezentowany jest w sposób ironiczny i krytyczny. Jego życie 
prywatne, nietypowe zainteresowania i fi lozofi a życiowa wydają się stać w sprzecz-
ności z sukcesami, jakie niezaprzeczalnie osiągnął w polityce. Lecz to właśnie silne 
przekonanie, wpajane przez matkę od najmłodszych lat, o wyjątkowości jego roli 

21  WLMK Diaries, 8 VIII 1919, s. 7.
22  Ibidem, 2 V 1923, s. 1–2; 3 V 1923, s. 1.
23  C.P. Stacey, A Very..., s. 160.
24  WLMK Diaries, 20 VI 1934, s. 11.
25  W.L. Mackenzie King wolał np., żeby Kanada wypowiedziała Niemcom wojnę 7 IX 1939 r., a nie, 

jak to się stało w rzeczywistości, 10 IX 1939. „Siódemkę” uważał bowiem za liczbę szczęśliwszą. Zob. 
C.P. Stacey, A Very..., s. 162.

26  Cyt. za: ibidem, s. 173.
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i osoby nakazywało Kingowi nieustannie piąć się po szczeblach edukacji i kariery 
politycznej, aż do ostatecznego spełnienia oczekiwań, które pokładała w nim matka, 
i do realizacji celów, które sam sobie wyznaczył.

Wykształcenie zajmowało ważne miejsce w domu rodzinnym Kinga, choć nie za-
wsze rodziców Kinga stać było na edukację dzieci. Wbrew trudnościom Mackenzie 
King ukończył studia na University of Toronto, gdzie w latach 1895–1897 uzyskał 
trzy dyplomy (dwa z ekonomii i jeden z prawa). Edukację zakończył na Harvardzie, 
gdzie obronił doktorat z ekonomii w 1909 r. Z pięcioma dyplomami uniwersytec-
kimi (cztery dyplomy uzyskał w cztery lata) Mackenzie King pozostaje najlepiej 
wykształconym premierem w historii Kanady i jedynym obok Johna Abbotta, który 
posiadał stopień doktora27.

Po studiach krótko pracował w Toronto jako dziennikarz „Mail and Empire”. Jego 
artykuły krytykowały wyzysk imigrantów i opowiadały się za ściślejszymi regula-
cjami z dziedziny prawa pracy, które miały poprawić sytuację robotników. Krótka 
kariera dziennikarska, opinia dziennikarza dociekliwego i pomysłowego, zwróciły 
uwagę polityków, a część głoszonych przez niego postulatów została wprowadzona 
w życie. To utorowało Kingowi drogę do kariery politycznej. W 1900 r. został po-
proszony przez Partię Liberalną o objęcie funkcji wiceministra w nowo utworzonym 
Departamencie Pracy, gdzie zaprezentował się jako urzędnik sprawnie radzący sobie 
z konfl iktami pomiędzy pracownikami a pracodawcami, jakie wywoływała rewolu-
cja przemysłowa w Kanadzie28. W 1909 r., za namową ówczesnego premiera Wil-
frieda Lauriera, z sukcesem wystartował w wyborach parlamentarnych i awansował 
z wiceministra na ministra pracy. Funkcję tę sprawował do 1911 r., do porażki libe-
rałów w kolejnych wyborach29.

Porażka polityczna z 1911 r. pozbawiła Mackenzie Kinga mandatu deputowane-
go do Izby Gmin i tymczasowo przerwała jego karierę polityczną. Opuścił Kanadę 
w 1914 r. i na kilka lat wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Fundacji Rocke-
fellera objął funkcję dyrektora ds. relacji przemysłowych30. Pracował także jako kon-
sultant ds. przemysłowych w innych wielkich amerykańskich koncernach: Standard 
Oil of New Jersey, General Electric, Bethlehem Steel31. Odpowiedzialny za regulacje 
stosunków między pracodawcami i pracownikami, z sukcesem wywiązywał się ze 
swoich obowiązków. Owocem jego pobytu w USA i przemyśleń na temat relacji 
społecznych w tym kraju była książka Industry and Humanity, która stanowiła pod-

27  H. Ferns, B. Ostry, The Age of Mackenzie King: The Rise of the Leader, Toronto: Lorimer, 1976, 
s. 44; B. Hutchison, The Incredible Canadian: A Candid Portrait of Mackenzie King His Works, His 
Times, and His Nation, New York: Longmans Green, 1953, s. 289.

28  W.L.M. King był autorem Industrial Disputes Investigation Act, który został uchwalony przez 
parlament Kanady w 1907 r. Ustawa dawała możliwość polubownego rozwiązania sporów pracowniczych, 
skutecznie zapobiegając strajkom. F.A. MacGregor, The Fall and Rise of Mackenzie King, 1911–1919, 
Toronto: Macmillan of Canada, 1963, s. 29.

29  L. Goodall, op.cit., s. 46–51.
30  King zaakceptował ofertę pracy w Fundacji Rockefellera pod warunkiem, że „pozostanie 

obywatelem kanadyjskim i będzie mógł uczestniczyć w życiu politycznym Kanady”. Bez sukcesu 
wystartował w wyborach do Izby Gmin w 1917 r. Zob. C.P. Stacey, A Very..., s. 21.

31  G. Donaldson, op.cit., s. 119.
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sumowanie jego ówczesnej kariery jako ekonomisty. Idee gospodarcze w niej gło-
szone uchodzą za podwaliny modelu państwa opiekuńczego dla Kanady. Analizując 
relacje społeczne poprzez pryzmat rozwoju przemysłowego, Mackenzie King uznał 
w tej książce, że harmonia społeczna i przemysłowa może zostać osiągnięta poprzez 
koncyliacyjne relacje pomiędzy kapitalistami a siłą roboczą32. Mackenzie King, jak 
się później okazało, stosował doktrynę harmonii przez koncyliację nie tylko w sferze 
gospodarczej, lecz także w polityce zagranicznej, krytykując militarne rozwiązania 
konfl iktów międzynarodowych i sprzeciwiając się udziałowi Kanady w wydarze-
niach międzynarodowych, które mogłyby uwikłać Kanadę w takie konfl ikty. Dok-
tryna harmonii poprzez koncyliację oraz amerykańska polityka izolacjonizmu, którą, 
pracując w USA, mógł obserwować z bliska, stały się inspiracją dla późniejszych 
działań Mackenzie Kinga jako premiera Kanady. Jego pobyt poza Kanadą w czasie 
I wojny światowej był później często krytykowany przez przeciwników politycz-
nych. Zarzucano mu brak uczuć patriotycznych i opuszczenie kraju w tym ważnym 
okresie33. Antywojenne sentymenty, niechęć do rozwiązań siłowych, pogarda dla wo-
jen to uczucia, które ostatecznie ukształtowały poglądy Mackenzie Kinga podczas 
jego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Spowodowały też, że w latach jego rządów 
izolacjonizm i antymilitaryzm stały się głównymi fundamentami, na których opierała 
się kanadyjska polityka zagraniczna. Mackenzie King jako premier Kanady wprowa-
dził widoczne zmiany zarówno na płaszczyźnie relacji kanadyjsko-brytyjskich, jak 
i w szerszym kontekście – w kanadyjskiej taktyce dyplomatycznej na arenie między-
narodowej, szczególnie na forum Ligi Narodów.

II.2. DOKTRYNA AUTONOMII WEWNĄTRZ IMPERIUM
(1911–1921)

Wygrane przez Partię Liberalną wybory i zaprzysiężenie w 1921 r. Williama Lyona 
Mackenzie Kinga na premiera Kanady stanowiły realizację części jego osobistych 
ambicji i dawały początek nowej erze w historii Kanady, szczególnie w odniesieniu 
do kanadyjskiej polityki zagranicznej oraz stosunków kanadyjsko-brytyjskich. Jed-
nakże pełne zrozumienie zmiany, jaką w stosunkach Ottawy z Londynem przyniosły 
rządy Mackenzie Kinga, nie jest możliwe bez przywołania doktryny, która obowią-
zywała w relacjach Kanady z Imperium za rządów poprzedników Mackenzie Kinga 
– Roberta Bordena i Arthura Meighena.

32  W książce tej W.L.M. King zawarł także kontrowersyjne idee ekonomiczne, wybiegające poza 
ramy liberalizmu gospodarczego. Obwiniał m.in. gospodarkę wolnorynkową o powodowanie nadmiernej 
stratyfi kacji społecznej i wywoływanie wojen, opowiadał się za szerszym interwencjonizmem państwa 
w gospodarce. Dzięki temu, że publikacja ta nie była zbyt popularna w Kanadzie, nie odbiła się negatywnie 
na jego dalszej karierze politycznej. W.L.M. King, Industry and Humanity: A Study in the Principles 
Under-Lying Industrial Reconstruction, Boston: Houghton Miffl in Company, 1918, s. 167–232.

33  Zob. G. Donaldson, op.cit., s. 119; C.P. Stacey, A Very..., s. 22.
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Polityka premierów konserwatywno-unionistycznych rządów Roberta Bordena 
(1911–1920) i Arthura Meighena (1920–1921) nawiązywała do idei decentraliza-
cji struktur imperialnych i przekształcenia Imperium w federację autonomicznych 
państw, jak to określił sam Borden – w „kooperatywną wspólnotę imperialną” (Co-
-operative Imperial Commonwealth)34. Doktryna, której hołdowali obaj politycy, nosi 
miano doktryny autonomii wewnątrz Imperium. Swoją nazwę zawdzięcza słowom, 
jakich sam premier Borden użył podczas jednego z publicznych wystąpień w 1911 r. 
Powiedział wówczas, że: 

…Kanada jest autonomicznym państwem w ramach Imperium Brytyjskiego, zjednoczo-
nym ściśle i nieodłącznie z tym Imperium więzami przyjaźni, sentymentu, a także związ-
kami historycznymi, tradycją, instytucjami i wolną wolą swych mieszkańców35.

Robert Borden rzeczywiście wierzył, że kanadyjska racja stanu nierozłącznie 
związana była ze strukturami Imperium. W interesie Dominium, jego zdaniem, le-
żała budowa Imperium silnego i zjednoczonego. Wiara Bordena w potęgę Imperium 
była jednak równie silna, jak i jego przekonanie o potrzebie wewnątrzimperialnych 
reform. Scentralizowany schemat zarządzania sprawami imperialnymi z Londynu 
hamował, w jego opinii, rozwój Imperium i musiał zostać zastąpiony systemem 
wydajniejszym. Nowy mechanizm funkcjonowania machiny imperialnej powinien, 
według Bordena, w większym stopniu uwzględniać zdanie dominiów, w szczególno-
ści w odniesieniu do spraw dotyczących polityki zagranicznej i obronnej Imperium. 
Kanadzie jako najstarszemu z dominiów, w opinii Bordena, należał się szczególnie 
istotny udział w decydowaniu o kursie politycznym Imperium36.

Robert Borden był jednak politykiem pragmatycznym. Zdawał sobie sprawę, 
że zwiększenie uprawnień Dominium w strukturze imperialnej wymaga poświęceń 
i kosztów ze strony samych Kanadyjczyków. Cel nie mógł zostać osiągnięty jedy-
nie za pomocą żądań – trzeba było Brytyjczykom zaoferować coś w zamian. Kar-
tą przetargową w ręku Bordena była kwestia ewentualnego wzięcia przez Kanadę 
współodpowiedzialności za tworzenie wraz z Wielką Brytanią wspólnego systemu 
obronnego całego Imperium. Deklaracje Bordena dotyczyły przede wszystkim kana-
dyjskiego uczestnictwa w budowie imperialnej marynarki wojennej. W marcu 1912 r. 
R. Borden ogłosił wstrzymanie, zainicjowanego przez poprzednika (W. Lauriera), 
programu budowy niezależnej od Londynu fl oty kanadyjskiej37 i zakomunikował 
intencję włączenia przyszłych kanadyjskich okrętów w struktury marynarki brytyj-
skiej. W zamierzeniach premiera gest ten miał przynieść Dominium szybkie i re-
alne korzyści polityczne, do czego przekonywał w wystąpieniu przed Izbą Gmin, 
mówiąc: „jeśli Kanada przyłączy się do budowy systemu obrony morskiej, który 
dotyczył i należał będzie do całego Imperium, to trudno będzie pominąć jej głos 
w decyzjach Imperium dotyczących”38.

34  D. Creighton, op.cit., s. 154.
35  Cyt. za: R.C. Brown, R. Cook, op.cit., s. 204.
36  D. Creighton, op.cit., s. 127.
37  O początkach kanadyjskiej fl oty piszę w rozdz. I.5.3.
38  CHCD, vol. 105, 12 III 1912, s. 5377.
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Praktyka polityczna zrewidowała jednak dalekosiężne plany Bordena. Partii Kon-
serwatywnej udało się uchwalić w 1913 r. w Izbie Gmin projekt ustawy, na mocy 
którego Kanada miała przekazać Marynarce Królewskiej 35 milionów dolarów na 
budowę trzech okrętów wojennych. Jednakże kanadyjski Senat, w którym przewagę 
mieli liberałowie, odrzucił projekt i do wybuchu I wojny światowej Kanada w żaden 
znaczący sposób nie przyczyniła się do rozbudowy systemu obronnego Imperium39. 
Nieskuteczne też okazały się wysiłki premiera Bordena na rzecz zapewnienia Ottawie 
większego wpływu na politykę Imperium. Kluczowe decyzje z zakresu imperialnej 
polityki zewnętrznej niezmiennie zapadały w Londynie, chociaż warto w tym miej-
scu ponownie przywołać fakt powołania w 1917 r. Imperialnego Gabinetu Wojenne-
go, na którego forum rząd brytyjski konsultował swoją strategię wojenną z premie-
rami dominiów. Podjęcie szerszych wewnątrzimperialnych konsultacji przez Londyn 
należy jednak traktować w kategoriach kurtuazyjnego gestu Wielkiej Brytanii wobec 
swych dominiów. Był to, z jednej strony, swoisty wyraz wdzięczności Londynu za 
ogromny wysiłek militarny i ekonomiczny dominiów w wojnie, a z drugiej – chłodna 
kalkulacja premiera Davida Lloyda George’a, obliczona na zmobilizowanie domi-
niów do jeszcze większego zaangażowania. Znamienne w tym kontekście są słowa 
samego premiera Wielkiej Brytanii, który we własnych wspomnieniach z czasów 
I wojny światowej napisał, że jego kraj zanim zacznie myśleć o wojennym zwycię-
stwie, wpierw „musi uzyskać bardziej znaczącą pomoc ze strony dominiów [dlatego 
też, jego zdaniem – T.S.] tak ważne było, by dominia miały poczucie jakiegokolwiek 
udziału w procesie decyzyjnym”40. W powołaniu Imperialnego Gabinetu Wojennego 
trudno zatem doszukiwać się aprobaty Londynu dla stopniowej emancypacji domi-
niów w ramach struktur imperialnych. Raczej był to gest symboliczny. Historia poka-
zała, że obrady gabinetu stanowiły krótki epizod w relacjach Londynu z dominiami, 
a po zakończeniu działań wojennych Londyn powrócił do centralistycznego modelu 
administrowania sprawami Imperium. W 1920 r. Robert Borden, ze względu na zły 
stan zdrowia, musiał zrezygnować z urzędu premiera i główny cel jego polityki w re-
lacjach z Wielką Brytanią nie został zrealizowany. Status Kanady w ramach Imperium 
Brytyjskiego nie uległ znaczącej poprawie. Ottawa nadal miała ograniczony wpływ 
na kurs polityki Imperium. Przewrotnie można powiedzieć, że doktryna autonomii 
wewnątrz Imperium okazała się mniej skuteczna wewnątrz struktur imperialnych niż 
poza nimi. Paradoksalnie bowiem, dużo większe sukcesy Kanada pod rządami Bor-
dena odniosła na arenie międzynarodowej, czego najbardziej wyrazistym symbolem 
było niezależne przedstawicielstwo przy Lidze Narodów.

39  B. Gough, R. Sartry, Sailors and Soldiers: The Royal Navy, the Canadian Forces, and the Defence 
of Atlantic Canada, 1890–1918 [w:] A Nation’s..., s. 121–122.

40  D. Lloyd George, op.cit., vol. 4, s. 8. 
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II.2.1. Kanadyjskie członkostwo w Lidze Narodów. Konferencja 
pokojowa w Wersalu (1919)

Liga Narodów została ofi cjalnie powołana do życia 10 stycznia 1920 r. Główny im-
puls do jej utworzenia dały wydarzenia I wojny światowej. Przeświadczenie, że ok-
rucieństwa wojenne na masową skalę41 nie mogą się więcej powtórzyć, stanowiło 
główną motywację powołania organizacji międzynarodowej strzegącej światowego 
pokoju42. Liga Narodów ma wielu ojców. Głównym inicjatorem jej powołania był 
bezsprzecznie prezydent USA – Woodrow Wilson43, ale również politycy reprezen-
tujący Imperium Brytyjskie mieli w tworzeniu Ligi Narodów swój cenny udział. Ge-
nerał Jan Smuts, który w 1919 r. pełnił funkcję ministra obrony Południowej Afryki, 
opublikował w grudniu 1918 r. pamfl et The League of Nations: A Practical Sugge-
stion. Po raz pierwszy wyraźnie zdefi niował w nim trzy główne zadania stojące przed 
Ligą: zapewnienie światowego pokoju, regulowanie i organizowanie współpracy 
międzypaństwowej oraz arbitraż w przypadku sporów pomiędzy narodami. Wiele 
spośród tych idei znalazło się w Pakcie Ligi Narodów44. 

Główne rozmowy na temat ram prawnych funkcjonowania Ligi odbyły się pod-
czas paryskiej konferencji pokojowej w 1919 r. Powołano wówczas Komitet Ligi 
pod przewodnictwem amerykańskiego prezydenta, któremu powierzono zadanie 
wypracowania projektu Paktu Ligi Narodów. Został on przyjęty na sesji plenarnej 
28 kwietnia 1919 r., choć w życie wszedł dopiero 10 stycznia 1920 r. jako integralna 
część wersalskiego traktatu pokojowego45.

Włączenie dominiów brytyjskich do rokowań pokojowych w Wersalu i przy-
jęcie ich do Ligi Narodów było bezsprzecznie pokłosiem ich ogromnego wysiłku 
militarnego i fi nansowego w okresie I wojny światowej. Emancypacja polityczna 
dominiów na arenie międzynarodowej rozpoczęła się jednak na krótko przed kon-
ferencją paryską, w okresie trwania I wojny światowej. W 1917 r. brytyjski premier 
David Lloyd George powołał Imperialny Gabinet Wojenny, informując premierów 
dominiów o polityce wojennej prowadzonej w imieniu Imperium przez Londyn. Jak 

41  Liczba zabitych podczas I wojny światowej przekraczała liczbę poległych we wszystkich wojnach 
XIX i początku XX w. Z. Rudnicki, Systemowe i doktrynalne determinanty pokojowego załatwiania 
sporów międzynarodowych w praktyce Ligi Narodów, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie, 2005, s. 91.

42  T. Schramm, Historia Europy w XX wieku. Tezy, „Dzieje Najnowsze”, 1993, vol. 25, z. 4, s. 6–7.
43  Pomysł utworzenia Ligi prezydent W. Wilson zawarł w swoim słynnym czternastopunktowym 

programie pokojowym dla świata, który przedstawił przed amerykańskim Kongresem w styczniu 1918 r. 
Pełny tekst orędzia prezydenta Wilsona zob. President Wilson’s Fourteen Points: Delivered in Joint 
Session, January 8, 1918, The World War I Document Archive, Brigham Young University Library, 
http://wwi.lib.byu.edu/index.php/President_Wilson%27s_Fourteen_Points (05.02.2014).

44  Pakt Ligi Narodów (Dz. U. z 1920 r. nr 35 poz. 200), Paryż, 28 VI 1919, Katedra Prawa 
Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych UŁ, http://www.grocjusz.edu.pl/Documents/
pln.html (10.12.2013); J. Smuts, The League of Nations: A Practical Suggestion, London: Hodder 
and Stoughton, 1918. Por. F.S. Crafford, Jan Smuts: A Biography, New York: Doubleday, Doran and 
Company, 1943, s. 140.

45  C. Howard-Ellis, The Origin, Structure and Working of the League of Nations, Clark, NJ: The 
Lawbook Exchange, Ltd., 2003, s. 98.
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wspomniano we wcześniejszych rozdziałach tej pracy, samo powołanie gabinetu było 
z perspektywy brytyjskiej jedynie symbolicznym gestem i nie skutkowało realnym 
wzrostem wpływu dominiów na politykę imperialną. Poczynione w czasie wojny 
drobne ustępstwa okazały się jednak nieodwracalną zmianą w czasach pokoju. Rzą-
dy dominiów poczuły się silniejsze, a jednocześnie potrafi ły wykorzystać osłabienie 
Londynu po wojnie, co w rezultacie dało początek transformacji pozycji dominiów 
w ramach Imperium i na arenie międzynarodowej.

Nadzieję na rychłą zmianę statusu dominiów na arenie międzynarodowej do-
datkowo wzbudzały liczne obietnice składane przez Londyn politykom dominiów. 
Kanadyjski premier Robert Borden już w 1915 r. miał usłyszeć z ust brytyjskiego 
premiera Herberta H. Asquitha zapewnienie o tym, że Kanada otrzyma decydujący 
głos w kształtowaniu powojennej rzeczywistości46. Po zakończeniu działań militar-
nych rząd brytyjski zapomniał jednak o wcześniejszych przyrzeczeniach. Wyrazem 
tego był sprzeciw premiera Lloyda George’a wobec udziału odrębnych reprezentacji 
dominiów w konferencji pokojowej w Paryżu. Brytyjski premier zasugerował domi-
niom w zamian za to uczestnictwo w delegacji brytyjskiej. W obliczu wcześniejszych 
obietnic Londynu propozycja ta stanowiła swoisty afront wobec dominiów i została 
stanowczo oprotestowana przez premierów Kanady, Australii i Związku Południo-
wej Afryki47. W Ottawie oferta Lloyda George’a wywołała szczególne wzburzenie 
i – jak wynika z korespondencji pomiędzy Thomasem Whitem48 a R. Bordenem – 
„jeszcze bardziej utwierdziła kanadyjski rząd w przekonaniu, że przez wzgląd na 
wysiłek wojenny, Dominium [Kanady – T.S.] powinno być reprezentowane pod-
czas konferencji”49. Uzyskawszy wsparcie własnego rządu, Borden zaczął zabiegać 
o poparcie pozostałych dominiów. Wkrótce stanął na czele grupy premierów domi-
niów brytyjskich, domagającej się od Londynu podjęcia jednoznacznych działań na 
arenie międzynarodowej w celu zapewnienia dominiom osobnej reprezentacji pod-
czas paryskich negocjacji pokojowych.

Historycy do dziś nie są zgodni w ocenie powodów, dla których Borden podjął tę 
inicjatywę. Głównych przyczyn nie należy na pewno szukać w antybrytyjskim na-
stawieniu premiera Kanady. We wszelkich działaniach politycznych Robert Borden 
starał się bowiem, zgodnie z doktryną autonomii wewnątrz Imperium, uwzględniać 
interesy Imperium i nie naruszać jego jedności. Premier Kanady kierował się raczej 
poczuciem sprawiedliwości, wzmacnianym presją ze strony własnego społeczeństwa 
i elit politycznych, które w większości domagały się większego uznania kanadyjskich 

46  H.A. Wilson, The Imperial Policy of Sir Robert Borden, Gainesville, Florida: University of 
Florida Press, 1966, s. 49–50.

47  Oferta Lloyda George’a opierała się na założeniu, że dominia i Indie otrzymają jedno miejsce 
w pięcioosobowej delegacji Imperium Brytyjskiego, a ich przedstawiciele na przemian będą uczestniczyć 
w obradach konferencji. F.H. Soward, Canada and the League of Nations, Ottawa: The League of Nations 
Society in Canada, 1932, s. 9.

48  Thomas White był kanadyjskim ministrem fi nansów, kierującym obradami Rady Ministrów 
podczas nieobecności Bordena w Kanadzie. WHITE, The Hon. Sir William Thomas, P.C., ParlInfo, 
Parliament of Canada, http://www2.parl.gc.ca/Parlinfo/Files/Parliamentarian.aspx?Item=a10e65bf-
4275-4011-8604-14dde37cf065&Language=E&Section=FederalExperience (05.02.2014).

49  Acting Prime Minister to Prime Minister, Ottawa, 4 XII 1918 [w:] DCER, vol. 2, s. 7.
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zasług wojennych przez społeczność międzynarodową. Te okoliczności nakazywały 
mu żądać dla dominiów osobnej reprezentacji podczas rokowań pokojowych w Wer-
salu50. Straty wojenne i zaangażowanie Kanady w wojnę były niewątpliwie istotnym 
czynnikiem inspirującym działania premiera. W Ottawie udział osobnej kanadyjskiej 
delegacji w konferencji pokojowej traktowano jako oczywistą rekompensatę i natu-
ralną konsekwencję wydarzeń wojennych.

Pomimo dobrych intencji Bordena, kanadyjska inicjatywa wywołała spore zamie-
szanie w brytyjskim Foreign Offi ce. Jeden z urzędników MSZ Wielkiej Brytanii tak 
relacjonował atmosferę dnia (4 grudnia 1918 r.), w którym wiadomość o kanadyj-
skich działaniach dotarła do Londynu: 

Ktoś wszedł niezwykle podekscytowany i poinformował, że Kanada domaga się udziału 
w konferencji pokojowej, a nawet wyrażała zainteresowanie uczestnictwem w Lidze Na-
rodów. Była to niezwykle kłopotliwa nowina. Nie wiedzieliśmy [w Foreign Offi ce – T.S.] 
co począć51.

Konsternację urzędnika łatwiej zrozumieć w świetle zobowiązań podjętych przez 
Wielką Brytanię wobec pozostałych mocarstw. Na spotkaniu przywódców Wielkiej 
Brytanii, Francji i Włoch 2 grudnia 1918 r. Londyn zobowiązał się bowiem do wysta-
wienia pięciu delegatów na konferencję pokojową w Paryżu, reprezentujących całe 
Imperium Brytyjskie. Dominia nie zostały poinformowane o tych ustaleniach52.

Obrady Imperialnego Gabinetu Wojennego w grudniu 1918 r. stały się punktem 
zwrotnym i pozwoliły przekonać Brytyjczyków do uwzględnienia racji kanadyj-
skich. Wówczas to Robert Borden wygłosił emocjonalne i ostre w tonie przemó-
wienie, w którym skrytykował zapowiadaną formułę konferencji pokojowej. Według 
Bordena, krajom małym, takim jak Belgia i Portugalia, proponowano oddelegowanie 
swoich reprezentantów do Paryża, a dominia, których wkład w wojnę był niewspół-
miernie większy, miały być tego prawa pobawione. „Gorący apel” Bordena do rządu 
brytyjskiego o „umożliwienie uczestnictwa w konferencji premierowi każdego z do-
miniów” uzyskał poparcie polityków tych dominiów i ich głosami został przyjęty 
jako wiążąca konkluzja obrad. Był to dość paradoksalny rezultat, zwłaszcza że wdro-
żenie w życie podjętych ustaleń scedowano na brytyjskie Foreign Offi ce, które miało 
przekonać pozostałe mocarstwa do słuszności rozwiązań, wobec których samo było 
sceptyczne53. 

Zadanie okazało się niezwykle trudne ze względu na amerykański i francuski 
sprzeciw wobec udziału dominiów w konferencji. Zarówno prezydent Woodrow 
Wilson, jak i premier Georges Clemenceau, nie mając świadomości zawiłych relacji 
wewnątrz Imperium, podejrzewali Londyn o stosowanie dyplomatycznego wybiegu, 
którego celem było zwykłe zwiększenie liczby delegatów brytyjskich na rozmowy 

50  H.A. Wilson, op.cit., s. 55.
51  A. Zimmern, The Third British Empire: Being a Course of Lectures Delivered at Columbia 

University New York, London: OUP, 1934, vol. I, s. 31. 
52  J.W. Dafoe, Canada and the Peace Conference of 1919, „Canadian Historical Review”, June 

1943, vol. 24, s. 237. 
53  Minutes of Forty-Eighth Meeting of Imperial War Cabinet, London, 31 XII 1918 [w:] DCER, 

vol. 2, s. 18–20.
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wersalskie. Negocjacje, podczas których brytyjski premier Lloyd George konse-
kwentnie bronił interesów dominiów, były długie i burzliwe. Z ust polityków fran-
cuskich i amerykańskich niejednokrotnie padały natomiast słowa dezawuujące rolę 
i pozycję dominiów54. Ostatecznie zawarto kompromis, który umożliwił dominiom 
udział w sesjach konferencyjnych, choć przyznawał każdemu z nich mniejszą liczbę 
delegatów niż małym krajom, takim jak Belgia czy Serbia.

Dominia nie odegrały wielkiej roli podczas konferencji paryskiej. Ich sytuacja 
była jednak o wiele lepsza niż mniejszych państw ze względu na podwójną reprezen-
tację – prócz własnych delegacji reprezentowała je bowiem także delegacja brytyj-
ska. Dawało to politykom dominiów dostęp do najważniejszych rokowań, a sam pre-
mier Borden, w zastępstwie Lloyda George’a, przewodniczył kilkukrotnie delegacji 
całego Imperium. W czasie negocjacji pokojowych rzadko dochodziło do dysonansu 
między delegacją brytyjską a przedstawicielami dominiów55. Stało się jasne, że dla 
dominiów liczył się bardziej fakt ich międzynarodowego uznania niż rzeczywisty 
wpływ na kształt traktatu wersalskiego. Sam kanadyjski premier traktował mery-
toryczne rozmowy podczas konferencji raczej jako tło dla głównego celu, którym 
było ugruntowanie statusu uzyskanego przez dominia56. Gdy obrady dotyczyć za-
częły przyszłego kształtu Ligi Narodów, a kanadyjskie członkostwo wydawało się 
zagrożone, działania Bordena miały ponownie okazać się bezcenne. 

Uczestnictwo Kanady w tworzeniu Ligi na równych prawach było dla kanadyj-
skiego premiera naturalną konsekwencją jej udziału w konferencji paryskiej. Kiedy 
zatem rząd brytyjski złożył dominiom propozycję, by pod wynegocjowanym trakta-
tem wersalskim i Paktem Ligi Narodów znalazł się jeden (brytyjski) podpis w imie-
niu całego Imperium, wywołało to łatwy do przewidzenia sprzeciw i oburzenie kana-
dyjskiego premiera. W swoich pamiętnikach Borden napisał wówczas: 

Moje najgłębsze przekonanie nakazuje mi stwierdzić, że nadszedł wreszcie czas, aby Ka-
nada i inne dominia zajęły należne im miejsce w strukturach międzynarodowych, na które 
zasłużyły sobie udziałem i wysiłkiem podczas wojny oraz walecznością swych żołnierzy57.

54  Clemenceau i Wilson zgodnie odmawiali dominiom prawa udziału w konferencji na równi z su-
werennymi państwami, uznając je za „organizmy niepełnoprawne w świetle prawa międzynarodowego”. 
Clemenceau sugerował ironicznie zaproszenie na konferencję francuskich kolonii – posiadających rzeko-
mo ten sam status polityczny co brytyjskie dominia. Wilson argumentował z kolei, że dominia nie miały 
żywotnych interesów w Europie i obawiał się braku akceptacji dla podwójnej reprezentacji Imperium 
Brytyjskiego przez amerykański Kongres. Owa podwójna reprezentacja stać się miała jednym z istotnych 
powodów odrzucenia traktatu wersalskiego przez amerykański Senat w listopadzie 1919 r. Zob. J.W. 
Dafoe, op.cit., s. 238. Por. R.C. Brown, R. Cook, op.cit., s. 287; P. Wróbel, A. Wróbel, op.cit., s. 148–149.

55  Historycy odnotowują jeden kuriozalny przypadek, kiedy to premier Kanady, solidaryzując się 
z mniejszymi państwami, w ostrych słowach skrytykował wielkie mocarstwa, w tym Wielką Brytanię, 
którą po części sam reprezentował. Krytyka dotyczyła stosunku („nonszalanckich manier”) mocarstw do 
stanowisk prezentowanych przez delegatów mniejszych krajów. F.H. Soward, op.cit., s. 11. 

56  H.A. Wilson, op.cit., s. 62.
57  R.L. Borden, Robert Laird Borden: His Memoirs, Toronto: The Macmillan Company of Canada, 

1938, vol. 2, s. 920.
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Robert Borden ponownie wcielił się w rolę rzecznika premierów wszystkich do-
miniów. Rezultatem jego działań było memorandum wystosowane do rządu brytyj-
skiego. W dokumencie tym czytamy:

…premierzy dominiów, po wnikliwej analizie, doszli do wniosku, że wszelkie traktaty 
i konwencje będące rezultatem konferencji pokojowej powinny być tak sporządzone, by 
umożliwić dominiom niezależne przystąpienie do nich w roli stron i sygnatariuszy58.

Brytyjski rząd po raz kolejny stanął bezradny wobec jednomyślnego stanowiska 
dominiów. Nie chcąc ryzykować rozłamu w reprezentacji Imperium, premier Lloyd 
George zaakceptował rozwiązanie proponowane w memorandum oraz zobowiązał 
się przekonać do niego zagranicznych partnerów. Najsilniejszy ponownie okazał 
się sprzeciw amerykański. Udało się jednak wypracować kompromis zadowalający 
wszystkie strony, choć o bezprecedensowym kształcie. Ostatecznie sygnatura bry-
tyjska pod traktatem wersalskim została złożona w imieniu całego Imperium Brytyj-
skiego, w tym dominiów. Równocześnie jednak pod dokumentem, w imieniu swych 
państw, podpisali się także przedstawiciele dominiów59. Ta „kuriozalna anomalia”, 
jak podkreślił to jeden z historyków, „dawała dominiom przywilej podwójnego 
podpisu”60. Odrębne sygnatury pod traktatem pokojowym zgodnie z logiką gwa-
rantowały dominiom prawo niezależnego wstąpienia do Ligi Narodów. Amerykanie 
próbowali wprawdzie znów prawo to znacznie ograniczyć, dążąc do uniemożliwienia 
wyboru przedstawicieli dominiów do organów wykonawczych Ligi, jednakże upór 
i konsekwencja kanadyjskiego premiera, wspieranego przez premierów pozostałych 
dominiów, ponownie przyniosły pożądane rezultaty. Dominia otrzymały więc pra-
wo zasiadania w Lidze Narodów na zasadach równych z innymi państwami średniej 
wielkości61. 

Niewątpliwa skuteczność dominiów w Wersalu wynikała przede wszystkim 
z cierpliwości i uporu ich premierów. Droga do osiągnięcia statusu niezależnego pań-
stwa na arenie międzynarodowej nie była łatwa. Wymagała żmudnych negocjacji, 
zarówno z brytyjskim rządem, jak i pozostałymi uczestnikami konferencji paryskiej. 
Klucz do sukcesu tkwił w jedności premierów dominiów i ich oddaniu wspólnej 
sprawie62. To warte podkreślenia, gdyż owa jedność była w latach późniejszych zja-
wiskiem rzadkim. Rozbieżności interesów i sprzeczność oczekiwań poszczególnych 
dominiów miały się szczególnie uwidocznić w okresie reformy Imperium Brytyj-

58  Memorandum Concerning the Dominions as Parties and Signatories to the Peace Treaties, Paris, 
12 III 1919 [w:] Historical Documents of Canada, vol. 5: The Arts of War and Peace, 1914–1945, C.P. 
Stacey (red.), Toronto: Macmillan of Canada, 1972, s. 377.

59  Zob. Extracts from the Covenant of the League of Nations [w:] Historical Documents..., s. 507.
60  H.A. Wilson, op.cit., s. 63.
61  Uzyskały m.in. prawo zasiadania w Radzie Ligi Narodów jako niestały członek. Zważając na 

fakt, że miejsce stałego członka w Radzie posiadała delegacja brytyjska, reprezentująca całe Imperium, 
pozycję dominiów należałoby uznać za bardziej uprzywilejowaną niż państw o podobnym do nich 
statusie w Lidze (np. Belgii). Zob. F.H. Soward, op.cit., s. 11–12; H.A. Wilson, op.cit., s. 64.

62  Czołowa rola premiera R. Bordena w walce o międzynarodową pozycję dominiów pozostaje 
bezsporna. Źródła historyczne potwierdzają również aktywne działania premiera Australii Williama  
Morrisa Billy’ego Hughesa. Zob. L.F. Fitzhardinge, Hughes, Borden and Dominion Representation at 
the Paris Peace Conference, „Canadian Historical Review”, June 1968, vol. 49, s. 160–169.
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skiego. Dziś można spekulować, że gdyby politykom dominiów udało się wypra-
cować wspólną wizję relacji wewnątrz Imperium, to uzyskałyby one autonomię 
w strukturach imperialnych równie szybko jak w organizacjach międzynarodowych. 
Bez wątpienia jednak dla części dominiów (z Kanadą na czele) uzyskanie osobowo-
ści prawnej na forum Ligi Narodów posłużyło za inspirację do zintensyfi kowania 
działań ograniczających ich zależność od Londynu. Ówcześni politycy kanadyjscy 
doskonale uświadamiali sobie wagę sukcesu osiągniętego w Wersalu, trafnie antycy-
pując jego implikacje dla przyszłych stosunków wewnątrz Imperium Brytyjskiego. 
Za podsumowanie paryskich osiągnięć Kanady niech posłuży zatem cytat z raportu 
z konferencji paryskiej, sporządzonego przez jednego z jej kanadyjskich uczestni-
ków – Loringa Christie63. Klarowna treść i jednoznaczny przekaz tej relacji nie wy-
magają dodatkowego komentarza. Christie napisał:

Przez wiele lat Kanada szukała możliwości, by potwierdzić swoją osobowość na arenie 
międzynarodowej. Okazja taka nadarzyła się w Paryżu. […] Kanada wstąpiła do Ligi Na-
rodów i Międzynarodowej Organizacji Pracy na tych samych warunkach, co inne pań-
stwa […], to bezsprzecznie dowodzi jej nowej pozycji w świecie. […] Stało się jasne, że 
Wspólnota Brytyjska stała się czymś innym niż dotychczas była, gdyż dominia uzyskały 
status suwerenności i z własnego wyboru dołączyły do Rodziny Narodów64.

II.2.2. Doktryna autonomii za rządów Arthura Meighena
(1920–1921)

Następca Bordena, Arthur Meighen, nie odstąpił od realizacji doktryny autonomii 
wewnątrz Imperium. Meighen, podobnie jak Borden, popierał koncepcję aktywne-
go udziału Kanady w życiu Imperium, ale jednocześnie, tak jak poprzedni premier, 
domagał się przeprowadzenia reform zwiększających wpływ Kanady na polity-
kę zewnętrzną prowadzoną przez Londyn. Pierwsze działania Meighena na forum 
imperialnym pokazywały, że był to polityk niezwykle zdeterminowany, by dopro-
wadzić do rzeczywistych zmian w relacjach kanadyjsko-brytyjskich. Już podczas 
londyńskiej konferencji imperialnej, w czerwcu 1921 r., zasugerował Brytyjczykom 
organizowanie regularnych i stałych konferencji z udziałem przywódców dominiów, 
które określiłyby główny kierunek relacji Imperium z innymi państwami, z uwzględ-
nieniem wspólnych, a nie wyłącznie brytyjskich interesów65. Wiara w możliwość 
wypracowania kompromisu godzącego interesy polityczne Londynu i dominiów 
była jednak myśleniem dalece idealistycznym. Retoryka dyskusji konferencyjnych, 
szczególnie tych dotyczących praktycznego wymiaru wspólnej polityki zagranicznej 

63  Loring Christie – doradca prawny w Departamencie Spraw Zewnętrznych Kanady. W rzeczy-
wistości pełnił funkcję osobistego doradcy R. Bordena w sprawach dotyczących polityki zagranicznej. 
J. Hilliker, D. Barry, op.cit., vol. 1, s. 64–66.

64  Loring Christie’s Notes on the Conference, July 1919 [w:] Historical Documents..., s. 384–385.
65  Pełny tekst wystąpienia A. Meighena podczas konferencji imperialnej zob. Foreign Policy: 

Meighen’s Three „Conclusions”, London, 24 VI 1921 [w:] Historical Documents..., s. 389–392.
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Imperium, obrazowała raczej rosnącą rozbieżność interesów wewnątrz Imperium niż 
ich wspólnotę.

Głównym tematem obrad konferencji imperialnej z 1921 r. stała się kwestia prze-
dłużenia wygasającego w 1921 r. sojuszu brytyjsko-japońskiego66. Próby ponownego 
podpisania traktatu sojuszniczego Londyn podjął po I wojnie światowej i wywołały 
one spore zaniepokojenie w Stanach Zjednoczonych, a w rezultacie – także w Kana-
dzie. Amerykanie z obawą obserwowali rosnące wpływy Japonii w rejonie Pacyfi ku, 
ze szczególnym niepokojem odnosząc się do rozbudowy japońskiej fl oty wojennej. 
Waszyngton stał na stanowisku, że w warunkach powojennych (po wyeliminowaniu 
Niemiec i Rosji z rywalizacji na Dalekim Wschodzie) sojusz brytyjsko-japoński na-
bierze antyamerykańskiej wymowy, a jego głównym celem będzie zmarginalizowa-
nie amerykańskich wpływów w tym regionie. Swoje niezadowolenie z brytyjskich 
planów Amerykanie wyrażali wielokrotnie, także podczas nieofi cjalnych rozmów 
z kanadyjskimi urzędnikami rządowymi67. Dla rządu kanadyjskiego narastające an-
tagonizmy między Londynem a Waszyngtonem stawały się coraz większym proble-
mem. Arthur Meighen obawiał się, że ewentualne napięcia brytyjsko-amerykańskie 
negatywnie odbiją się na newralgicznych dla Kanady relacjach z południowym są-
siadem. Był przekonany, że to właśnie Kanada poniesie najwyższe koszty sporu po-
między Imperium a USA. W alarmującej depeszy, wysłanej do brytyjskiego premiera 
jeszcze w lutym 1921 r., premier Kanady ostrzegał, że plany Londynu wystawiają na 
niebezpieczeństwo wyjątkowo przyjazne stosunki Kanady z USA i „stanowią barierę 
dla szerokiego porozumienia w ramach świata anglosaskiego”68. Zamiast zawierania 
sojuszu z Tokio Meighen zaproponował zwołanie konferencji z udziałem zaintereso-
wanych państw Imperium Brytyjskiego (Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej 
Zelandii), Japonii, USA i Chin, na której omówiono by problemy Dalekiego Wscho-
du. Kolejny telegram, z kwietnia 1921 r., miał jeszcze śmielszą wymowę. Meighen 
dał w nim wyraźnie do zrozumienia, że Ottawa nie będzie popierać polityki wymie-
rzonej przeciw USA, i poprosił, by w przypadku zawarcia ponownego porozumienia 
pomiędzy Imperium a Japonią, nowy traktat sformułować tak, żeby nie obowiązywał 
on Dominium Kanady69. Kanadyjskie propozycje obrad konferencji imperialnej (do 
czerwca 1921 r.) nie doczekały się żadnej wiążącej deklaracji ze strony Londynu. 
Wynikało to przede wszystkim stąd, że w gabinecie Lloyda George’a opinie były 

66  Sojusz zawarto w 1902 r. i miał on na celu zabezpieczenie interesów Wielkiej Brytanii i Japonii 
w Indiach i na Dalekim Wschodzie, głównie przed wpływami rosyjskimi i niemieckimi. Porozumienie 
zawierało klauzulę o nieagresji i pomocy wojskowej w przypadku zaangażowania którejkolwiek ze stron 
w konfl ikt militarny przeciw innym mocarstwom. Sojusz był dwukrotnie odnawiany w 1905 i 1911 r. 
Zob. D. Creighton, op.cit., s. 170; W. Dobrzycki, System..., s. 282.

67  R.C. Brown, R. Cook, op.cit., s. 291.
68  Governor General to Colonial Secretary, Ottawa, 15 II 1921 [w:] DCER, vol. 3, s. 163.
69  Meighen użył niezwykle dyplomatycznej formuły. Napisał w depeszy, że „z kanadyjskiego 

punktu widzenia może okazać się konieczne zastosowanie wyjątkowego rozwiązania, wskutek którego 
do sojuszu [z Japonią – T.S.] przystąpiłyby jedynie te dominia, które wyrażą taką chęć”. Governor 
General to Colonial Secretary, Ottawa, 1 IV 1921 [w:] ibidem, s. 167.
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podzielone, chociaż sam premier raczej skłaniał się ku przedłużeniu obowiązywania 
sojuszu z Tokio70. 

Podczas toczonych dyskusji Meighen, mając na względzie amerykańskie obiek-
cje, ponownie sprzeciwił się odbudowie brytyjsko-japońskiego sojuszu i powrócił 
do pomysłu organizacji wielostronnej konferencji poświęconej sprawom Pacyfi ku. 
Każda umowa Londynu z Tokio, niekonsultowana z Waszyngtonem, argumentował 
kanadyjski premier, zostanie przez Ottawę oprotestowana ze względu na niekorzyst-
ne przełożenie na relacje Kanady z USA. W Ottawie, kontynuował premier Meighen, 
tajniki amerykańskiej polityki znano najlepiej i dlatego Kanada powinna mieć „pełny 
i ostateczny głos” w kwestii stosunków Imperium z USA, pełniąc rolę swoistego 
łącznika pomiędzy Londynem a Waszyngtonem71. Bezkompromisowe stanowisko 
przysporzyło kanadyjskiemu premierowi wielu adwersarzy, nie tylko z ramienia rzą-
du brytyjskiego. Głównymi oponentami pomysłów Meighena byli premierzy Austra-
lii (William M. Hughes) i Nowej Zelandii (William F. Massey), którym ze względu 
na położenie geopolityczne ich krajów szczególnie zależało na współpracy i dobrych 
stosunkach z Japonią. W przedłużeniu brytyjsko-japońskiego sojuszu dostrzegali oni 
szansę na poprawę bezpieczeństwa swoich państw. Gorąca i długa debata ujawniła 
sprzeczność interesów poszczególnych dominiów i chwiejność imperialnej jedności. 
Ostatecznie jednak zakończyła się przyjęciem kompromisowego rozwiązania, któ-
re w dużej mierze uwzględniało kanadyjskie argumenty. W osiągnięciu konsensusu 
dopomogła amerykańska inicjatywa zwołania w Waszyngtonie konferencji między-
narodowej, dedykowanej problemom dalekowschodnim i zbrojeniom w rejonie Pa-
cyfi ku. Zaproszenie do udziału w konferencji waszyngtońskiej nadeszło w czasie 
najgorętszych dyskusji londyńskich i w znaczny sposób wpłynęło na kształt osta-
tecznych ustaleń. W konkluzji obrad konferencji imperialnej zobowiązano brytyjskie 
Foreign Offi ce do podjęcia konsultacji z USA i Japonią w sprawie zawarcia wielo-
stronnego porozumienia w Waszyngtonie. Do tego czasu postanowiono pozostawić 
w mocy obowiązującej stary sojusz z Japonią72. 

Konferencja w Waszyngtonie rozpoczęła obrady w listopadzie 1921 r. i obrado-
wała do lutego następnego roku. W dyskusjach konferencyjnych wzięło udział dzie-
więć państw, w tym oczywiście Wielka Brytania jako reprezentant całego Imperium 
Brytyjskiego73. Premier A. Meighen tuż przed rozpoczęciem konferencji niemalże 
codziennie wysyłał do brytyjskiego premiera depesze, w których dopominał się 
zarówno o zagwarantowanie Kanadzie szerszego dostępu do „korespondencji, me-
morandów i dokumentów przedkonferencyjnych przygotowanych przez brytyjskich 
ekspertów”74, jak i otwarcie żądał „szybkiego opracowania takiej formuły udziału 

70  R.C. Brown, R. Cook, op.cit., s. 292.
71  Stenographic Notes of a Meeting of Representatives of the United Kingdom, the Dominions and 

India, held at 10 Downing St., S.W., on Wed, June 29, 1921, LAC, Department of External Affairs Fonds 
(RG25, dalej: DEA), Briefi ng Books, Imperial Conferences (dalej RG25-C-1), vol. 2279, fi le S/6/1.

72  Ibidem. Zob. też stenogramy i kanadyjski raport rządowy z obrad konferencji imperialnej w 1921 r. 
w: Historical Documents..., s. 387–418.

73  W. Dobrzycki, Historia..., s. 452.
74  Arthur Meighen to David Lloyd George, Ottawa, 22 VIII 1921 [w:] The Development of Dominion 

Status, 1900–1936, R.M. Dawson (red.), London: OUP, 1937, s. 217.



William Lyon Mackenzie King i nowa era w kanadyjskiej polityce zagranicznej 73

[w konferencji waszyngtońskiej – T.S.], która uwzględniałaby kanadyjskie uczestnic-
two w ramach delegacji Imperium”75. Wskutek nalegań Ottawy i podobnych żądań 
ze strony premierów pozostałych dominiów, rząd brytyjski zdecydował się porzucić 
swój pierwotny pomysł wysłania do Waszyngtonu w imieniu Imperium trzyosobo-
wej delegacji brytyjskiej. Ostatecznie reprezentacja Imperium rozszerzona została 
do siedmiu osób, tak aby znalazło się w niej miejsce dla delegatów dominiów bry-
tyjskich76. 

Kanadę na konferencji waszyngtońskiej reprezentował wówczas już były pre-
mier Robert Borden. Mając na względzie interesy Dominium, próbował on przede 
wszystkim doprowadzić do zbliżenia brytyjsko-amerykańskiego w kwestii polityki 
dalekowschodniej i zbrojeń morskich. Zważywszy na ówczesny status polityczny 
dominiów, nie należy przeceniać wpływu Bordena na ostateczny wynik negocjacji 
konferencyjnych. Trzeba jednak zauważyć, że końcowe ustalenia konferencji prak-
tycznie w całości realizowały kanadyjskie postulaty. Najważniejszym osiągnięciem 
konferencji, z kanadyjskiej perspektywy, było podpisanie 13 grudnia 1921 r. traktatu 
czterech mocarstw (Wielkiej Brytanii, USA, Japonii i Francji). Traktat ten, zgodnie 
z kanadyjskimi życzeniami, rozszerzał wcześniejszy dwustronny japońsko-brytyjski 
układ sojuszniczy o Stany Zjednoczone i oddalał groźną dla kanadyjskich interesów 
perspektywę rywalizacji brytyjsko-amerykańskiej77. Stanowisko Kanady i innych 
dominiów wobec traktatu nie było oczywiście głównym czynnikiem determinują-
cym jego zawarcie. Układ podpisano głównie dlatego, że wydawał się on wówczas 
korzystny dla każdego z sygnatariuszy – żadnej ze stron nie pozostawiał w izolacji.

Historycy podkreślają jednak, że Robert Borden w kluczowym momencie ne-
gocjacji na temat redukcji zbrojeń morskich istotnie wpłynął na postawę Wielkiej 
Brytanii, a tym samym na ostateczny rezultat konferencyjnych ustaleń. Zdaniem np. 
George’a Glazebrooka, podpisanie 6 lutego 1922 r. tzw. traktatu pięciu państw (Wiel-
kiej Brytanii, USA, Japonii, Francji i Włoch) było w dużym stopniu owocem działań 
byłego kanadyjskiego premiera78. Wstępny projekt traktatu zaproponowała strona 
amerykańska. Projekt amerykański ustalał liczbę okrętów wojennych i krążowników 
dla każdego z państw sygnatariuszy i m.in. zrównywał tonaż okrętów posiadanych 
przez Wielką Brytanię oraz USA. Takie rozwiązanie odsuwało w przeszłość starą 
zasadę imperialną, która nakazywała Londynowi utrzymywać siły morskie wielkości 
równej fl otom dwóch największych po Wielkiej Brytanii potęg morskich79. Brytyj-
scy eksperci do spraw fl oty wojennej ostro skrytykowali amerykańską propozycję. 

75  Arthur Meighen to David Lloyd George, Ottawa, 27 VIII 1921 [w:] The Development...
76  G.P. Glazebrook, A History of Canadian External Relations, London: OUP, 1950, s. 353.
77  W. Dobrzycki, Historia..., s. 452–453; Treaty Between the United States of America, the British 

Empire, France, and Japan, Signed at Washington December 13, 1921, Yale Law School, The Avalon 
Project: Documents in Law History and Diplomacy, http://avalon.law.yale.edu/20th_century/tr1921.asp 
(19.12.2013).

78  G.P. Glazebrook, op.cit., s. 355–356; Treaty Between the United States of America, the British 
Empire, France, Italy, and Japan, Signed at Washington, February 6, 1922, Ibiblio: The Public’s Library 
and Digital Archive, http://www.ibiblio.org/pha/pre-war/1922/nav_lim.html (19.12.2013).

79  G. Gordon, British Seapower and Procurement Between the Wars: A Reappraisal of Rearmament, 
Annapolis: Naval Institute Press, 1988, s. 70.
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Namawiali rząd brytyjski do jej odrzucenia, dostrzegając w niej próbę podważenia 
brytyjskiej potęgi morskiej. Robert Borden był wówczas jedynym politykiem Impe-
rium, który otwarcie wystąpił przeciwko ekspertom brytyjskiego rządu. W rozmowie 
z Arthurem Balfourem, ówczesnym szefem brytyjskiego MSZ, zachęcał rząd bry-
tyjski do zaakceptowania proponowanego przez USA porozumienia. Borden prze-
strzegał Londyn przed pokusą rozpoczęcia wyścigu zbrojeń morskich z USA. Stany 
Zjednoczone, argumentował były kanadyjski premier, dzięki zasobom ekonomicz-
nym z łatwością zdystansują Imperium Brytyjskie w każdym wyścigu o supremację 
na morzach80. Dlatego też, zdaniem Bordena, należało przyjąć ofertę wprowadzenia 
równowagi sił morskich pomiędzy USA a Wielką Brytanią jako korzystną dla strony 
brytyjskiej. Ostatecznie pogląd Roberta Bordena zwyciężył w brytyjskich kręgach 
rządowych i Londyn przystąpił do paktu pięciu mocarstw na warunkach proponowa-
nych przez USA. Decyzję Londynu wywołały jednak nie tyle argumenty R. Bordena, 
ile chłodne ekonomiczne kalkulacje. Po I wojnie światowej brytyjska gospodarka nie 
była w najlepszej kondycji. Ogromne wydatki wojenne doprowadziły do zadłużenia 
kraju, a w budżecie brakowało środków na kontynuację rywalizacji wojskowej na 
przedwojenną skalę81.

W Ottawie jednak rezultaty obrad konferencji londyńskiej i waszyngtońskiej 
potraktowano w kategoriach dyplomatycznego sukcesu. W kręgach kanadyjskich 
konserwatystów dominowało przekonanie, że polityka autonomii wewnątrz Im-
perium przynosiła pierwsze wymierne rezultaty – Kanada przeistaczała się powoli 
z podległego Londynowi dominium w partnera mającego realny wpływ na politykę 
brytyjską82. Była to jednak teza dosyć naiwna jak na ówczesny stan relacji Ottawy 
z Londynem. Wskutek ustaleń konferencji imperialnej i rozbrojeniowej większość 
zgłaszanych przez Ottawę postulatów zostało wdrożonych w życie. Z tego faktu 
jednak nie należy wysnuwać zbyt daleko idących wniosków. Ottawa zrealizowa-
ła założone cele tylko dlatego, że były one w tym konkretnym przypadku zbieżne 
z brytyjskimi oczekiwaniami i działaniami. Wydarzenia z przełomu 1921 i 1922 r., 
a szczególnie wynik obrad konferencji waszyngtońskiej, zapowiadały jednak istotne 
zmiany dla pozycji Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej. Coraz wyraźniej 
zarysowywał się nowy układ sił w świecie, w którym Wielka Brytania w większym 
stopniu niż przed I wojną światową, musiała uznać obecność i podzielić się wpływa-
mi z innymi mocarstwami, np. ze Stanami Zjednoczonymi. Zmieniająca się sytuacja 
geopolityczna oddziaływała na relacje Londynu z dominiami, zwłaszcza z Kanadą. 
Wielka Brytania wprawdzie nadal odgrywała kluczową rolę w kanadyjskiej polityce, 
a najwyżsi przedstawiciele Dominium niezmiennie podkreślali kanadyjską lojalność 
wobec Korony i Imperium. Jednocześnie jednak w działaniach Ottawy kwestia re-
lacji kanadyjsko-amerykańskich zyskiwała nowy, priorytetowy wymiar. Ta swoista 
reorientacja kanadyjskiej polityki z kursu brytyjskiego na amerykański trwała kilka 

80  G.P. Glazebrook, op.cit., s. 355–356.
81  E. Goldstein, The Evolution of British Diplomatic Strategy for the Washington Conference [w:] 

The Washington Conference, 1921–1922: Naval Rivalry, East Asian Stability and the Road to Pearl 
Harbor, E. Goldstein, J.H. Maurer (red.), Newbury, UK: Frank and Cass, 1994, s. 10.

82  R.C. Brown, R. Cook, op.cit., s. 293.
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dziesięcioleci, a rządy Bordena i Meighena nie stanowiły ani początku, ani ukoro-
nowania tego procesu. Ich nastawienie i działania odzwierciedlały jednak zmianę 
myślenia, jaka zaszła wśród przedstawicieli elit politycznych Dominium w czasie 
I wojny światowej i tuż po niej. Także przez konserwatywnych zwolenników związ-
ków z Imperium przestała być Kanada postrzegana jedynie jako peryferyjna kolo-
nia bezwarunkowo oddana sprawom imperialnym. W ramach struktur imperialnych 
i poza nimi Dominium miało swoje własne cele do zrealizowania i politycy kanadyj-
scy coraz śmielej domagali się uwzględnienia tego faktu przez Londyn. Doktryna 
autonomii wewnątrz Imperium była jedną z metod mających do tego doprowadzić. 
Próbowała połączyć aktywne uczestnictwo w strukturach imperialnych ze stopnio-
wym zdobywaniem autonomii politycznej właśnie wewnątrz tych struktur. Doktryna 
ta nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. W momencie utraty władzy przez Partię 
Konserwatywną (grudzień 1921 r.) status dominialny Kanady w ramach Imperium 
oznaczał nadal podległość Londynowi w sferze polityki zagranicznej i militarnej. 
Doktryna autonomii wewnątrz Imperium przeszła do historii wraz z dojściem do 
władzy liberałów Mackenzie Kinga i ustąpiła miejsca polityce dużo bardziej bez-
kompromisowej wobec Londynu oraz Imperium.

II.3. DOKTRYNA BIERNEGO OPORU

Kampania wyborcza w 1921 r. przed zwycięskimi dla Partii Liberalnej i Macken-
zie Kinga wyborami nie zapowiadała głębokich zmian, jakie miały zajść w polityce 
Ottawy wobec Wielkiej Brytanii. Kwestia stosunków wewnątrzimperialnych była 
w rzeczywistości marginalną częścią debat przedwyborczych83. Jedynym wyjątkiem 
był manifest wyborczy konkurenta Mackenzie Kinga – Arthura Meighena. Mani-
fest ten stanowił kontynuację doktryny autonomii wewnątrz Imperium, realizowa-
nej przez gabinety Bordena i Meighena. Gloryfi kując ścisłe związki gospodarcze 
pomiędzy Kanadą a Wielką Brytanią, Meighen ogłosił, że przeznaczeniem Kanady 
jest państwowość wewnątrz Imperium Brytyjskiego, połączona z pełną autonomią. 
W swym manifeście głosił:

Zgodnie z tradycją, poczuciem wspólnego dziedzictwa i wspólnych ideałów, Dominium 
Kanady ma tylko jedną główną aspirację – najszlachetniejszą ze wszystkich dążeń – pań-
stwowość wewnątrz Imperium Brytyjskiego. Jestem głęboko przekonany, że nie ma nicze-
go bardziej fundamentalnego niż utrzymanie Imperium Brytyjskiego w obecnym kształcie. 
Cieszymy się pełną, niczym niezagrożoną autonomią, która nigdy zagrożona nie będzie. 
[…] Nasze sentymenty i interesy nakazują nam umacniać związki z Wielką Brytanią84.

83  C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 3.
84  A. Meighen, Nationhood within the Empire, Ottawa, 4 XI 1921 [w:] Documents on Canadian 

Foreign Policy, 1917–1939, W.A. Riddell (red.), Toronto: OUP, 1962, s. 60. 
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Mackenzie King nie odpowiedział manifestem. Tuż przed wyborami obiecał je-
dynie, że powoła rząd złożony z najwybitniejszych fachowców85. Jak pokazały póź-
niejsze lata rządów Kinga, kwestia stosunków kanadyjsko-brytyjskich została ce-
lowo przez niego zepchnięta na margines debat przedwyborczych i nie wynikało 
to bynajmniej z niedoceniania wagi relacji Ottawy z Londynem. Mackenzie King, 
przygotowując się do objęcia urzędu, podobnie jak w trakcie swych kolejnych ka-
dencji, dążył do realizacji jednego podstawowego celu politycznego – zbudowania 
i umocnienia kanadyjskiej jedności, szczególnie jedności pomiędzy Kanadą anglo-
języczną i Kanadą francuskojęzyczną. W społeczeństwie kanadyjskim wciąż żywa 
była pamięć strat ludzkich i materialnych poniesionych przez Kanadę podczas I woj-
ny światowej. Dla premiera Kinga samo wspomnienie wojny było zagrożeniem dla 
jedności Dominium. Obawiał się, że kategoryczne wypowiedzi odnoszące się do 
polityki imperialnej mogą niepotrzebnie doprowadzić do powrotu wspomnień wo-
jennych i reaktywować ówczesne podziały społeczne. Mackenzie King bał się sy-
tuacji, w której Kanadyjczycy anglojęzyczni, uznający pomoc dla Wielkiej Brytanii 
w okresie wojennym i ścisłe związki Ottawy z Londynem za kanadyjski obowiązek, 
pozostaną w opozycji do przekonań ogromnej części ludności francuskojęzycznej, 
która za kanadyjską rację stanu uznawała przede wszystkim obronę interesów kana-
dyjskich i niechętnie patrzyła na zaangażowanie Kanady w działania wojenne u boku 
Brytyjczyków. Podział taki stał w sprzeczności z wizją zjednoczonego społeczeństwa 
kanadyjskiego, propagowaną przez Kinga i Partię Liberalną. Stanowił równocześnie 
zagrożenie dla nowej fi lozofi i realizowania polityki zagranicznej oraz imperialnej – 
dla metody, która w zamyśle premiera Kinga doprowadzić miała do powolnego, stop-
niowego uniezależnienia kanadyjskiej polityki zagranicznej od wpływów Londynu. 

Do osiągnięcia stawianego sobie celu Mackenzie King pragnął wykorzystać 
tradycyjne mechanizmy brytyjskiego modelu politycznego. Emancypacja Kanady 
w stosunkach międzynarodowych miała nastąpić nie poprzez drastyczne działania, 
które nosiłyby charakter zmian rewolucyjnych, lecz miała być wynikiem wprowa-
dzenia wielu drobnych i ledwie zauważalnych, nowych precedensów oraz wyko-
rzystywania konwenansów politycznych rządzących relacjami wewnątrz Imperium, 
które w rezultacie doprowadzić miały do ugruntowania niezależnej od Londynu po-
zycji Kanady na arenie międzynarodowej. Nowa doktryna, zapoczątkowana przez 
Mackenzie Kinga w relacjach Kanady z Imperium, określana jest dziś przez history-
ków mianem doktryny biernego oporu (passive resistance). Opór ten skierowany był 
przeciw angażowaniu się Kanady w te sfery stosunków imperialnych, które mogły 
uwikłać Dominium w konfl ikty budzące kontrowersje w społeczeństwie kanadyj-
skim i stanowiące zagrożenie dla jego jedności. Ze względu na wspomniane wyżej 
kontrowersje społeczne, jakie wzbudzała kwestia stosunku do Imperium i celowe 
unikanie przez Mackenzie Kinga zajmowania defi nitywnego stanowiska w tej spra-
wie w czasie kampanii wyborczej, doktryna passive resistance zdefi niowana została 
nie przez samego premiera Kinga, lecz przez innego posła do Izby Gmin z Partii 
Liberalnej – Michaela Clarka. Clark podczas jednej z debat parlamentarnych skry-

85  C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 3.
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tykował realizowaną przez Partię Konserwatywną politykę połączenia wzrostu zna-
czenia Kanady na arenie międzynarodowej z dalszym udziałem Kanady w Imperium 
Brytyjskim. Przeciwstawiał się też dążeniom Kanady do uzyskania jak największego 
wpływu na decyzje Imperium:

Bez wątpienia, mamy wszyscy powyżej uszu sposobu prowadzenia polityki zagranicznej 
przez ostatnie siedem lat oraz rozważań o tym, jak dalej mnożyć i komplikować zobo-
wiązania tego kraju względem Imperium Brytyjskiego. Moglibyśmy sobie pozwolić na 
chwilowy odpoczynek od budowania sztucznego Imperium86.

Doktryna biernego oporu w polityce imperialnej i zagranicznej nie miała charakteru 
nagłego, rewolucyjnego odwrotu od ideologii bezpośrednich poprzedników Kinga na 
stanowisku premiera (Roberta Bordena i Arthura Meighena). Była raczej zręczną mo-
dyfi kacją wcześniejszych działań dyplomacji kanadyjskiej. Wprowadzenie jej nie by-
łoby możliwe bez dyplomatycznych osiągnięć wcześniejszych premierów. W 1921 r., 
w momencie objęcia przez Kinga urzędu premiera, Kanada nie prowadziła samo-
dzielnej polityki zagranicznej, ale jej pozycja na arenie międzynarodowej była dużo 
bardziej ugruntowana poprzez niezależne przedstawicielstwo przy Lidze Narodów. 
Nowa pozycja Kanady na arenie międzynarodowej, osiągnięta dzięki politycznym 
działaniom poprzedników Mackenzie Kinga, stanowiła więc solidną podstawę dla 
nowej doktryny w polityce zagranicznej i imperialnej Kanady. Doktryna biernego 
oporu była zatem nie tyle rewolucyjną ideą, ile raczej kontynuacją procesu umac-
niania pozycji Kanady na forum międzynarodowym. W kwestiach relacji Kanady 
z Imperium opierała się jednakże na nieco odmiennych założeniach niż działania 
poprzednich premierów.

Jedno z najważniejszych osiągnięć Kanady po I wojnie światowej, jakim było 
uznanie Dominium za równoprawnego członka wspólnoty międzynarodowej, w wie-
lu kręgach społecznych i politycznych stanowiło zbyt małą nagrodę za śmierć po-
nad 60 tys. żołnierzy kanadyjskich na frontach europejskich. Poświęcenia wojenne 
dla wielu Kanadyjczyków stanowiły wystarczający argument za jeszcze szybszym 
i szerszym upodmiotowieniem Dominium na arenie międzynarodowej87. Uczestnic-
two Kanady w Lidze Narodów niewiele znaczyło (szczególnie w Quebecu) wobec 
wciąż zbyt ścisłych i mało partnerskich relacji Ottawy z Londynem. Jednocześnie 
dla konserwatywnych kręgów anglojęzycznych nacjonalistów jakakolwiek debata 
dotycząca rozluźnienia więzów imperialnych stanowiła zagrożenie dla tożsamości, 
tradycji politycznej i racji stanu Kanady. Mackenzie King nie utożsamiał się z żad-
ną z prezentowanych opcji. Ze sceptycyzmem i obawami przyglądał się rosnącemu 
poparciu dla poglądów nacjonalistycznych, zdobywających popularność szczegól-
nie w Kanadzie francuskojęzycznej oraz będących wyrazem protestu przeciw woj-
nie i obowiązkowemu poborowi do wojska. Jednocześnie jednak nie godził się na 
bezdyskusyjny udział Kanady we wszystkich brytyjskich projektach politycznych. 
Zdaniem Kinga, radykalne postawy stanowiły w obu przypadkach zagrożenie dla 
kanadyjskiej jedności. 

86  CHCD, vol. 148, 27 IV 1921, s. 2661.
87  D. Creighton, op.cit., s. 173.
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Sam Mackenzie King nie był zwolennikiem gwałtownych zmian w relacjach 
kanadyjsko-brytyjskich. Zdawał sobie sprawę z istnienia wśród dużej grupy społe-
czeństwa kanadyjskiego sentymentalnego stosunku do Imperium i jego symboli. Na 
ówczesną politykę brytyjską spoglądał ze sceptycyzmem, ale brytyjska tradycja po-
lityczna, monarchia konstytucyjna i brytyjski model polityczny, na którym opierały 
się podstawy ustrojowe Kanady, stanowiły dla Mackenzie Kinga ogromną wartość. 
Patrzył z podziwem na brytyjskich mężów stanu, szczególnie jeśli wywodzili się 
z tej samej co on sam tradycji politycznej – to znaczy z Partii Liberalnej (jak np. 
premier Herbert H. Asquith) lub gdy prezentowali w ważnych sferach życia politycz-
nego poglądy zbieżne z jego własnymi (np. premier Neville Chamberlain i polityka 
appeasementu). Silny brak sympatii do torysów i idei konserwatywnych (zarówno 
brytyjskich, jak i kanadyjskich) oraz przekonanie o słuszności postulatów liberałów 
powodował, że „brytyjską Partię Liberalną darzył on tą samą estymą co kanadyjską 
Partię Liberalną, której przewodził”88. Fakt, że przez większość okresu sprawowania 
urzędu premiera Mackenzie King był skazany na współpracę z rządami konserwa-
tystów brytyjskich, dodatkowo wzmagał i tak sceptyczny już stosunek Mackenzie 
Kinga do polityki prowadzonej przez Londyn. 

Dodatkowym czynnikiem burzącym zaufanie Mackenzie Kinga do polityki bry-
tyjskiej były wydarzenia z okresu I wojny światowej, a w szczególności współpraca 
torysowskiego rządu w Kanadzie z Londynem w ramach Imperialnego Gabinetu Wo-
jennego, zasadniczo sprzeczna z antymilitarystycznymi przekonaniami Mackenzie 
Kinga. Część historyków, jak np. Charles Stacey, uważa, że gdyby za czasów rządów 
Mackenzie Kinga w Kanadzie Partia Liberalna rządziła Wielką Brytanią, to stosunki 
kanadyjsko-brytyjskie przyjęłyby nieco odmienny kształt niż to się później miało 
okazać. Mackenzie King, jak pisał C. Stacey: 

…zapewne pozostałby bardziej życzliwie usposobiony do administracji liberalnej niż do 
rządu konserwatywnego, z którym przyszło mu współpracować; i chociaż ostateczny re-
zultat [tej współpracy – T.S.], czyli utworzenie Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, pozostał-
by taki sam, to sam proces mógł mieć charakter znacząco łagodniejszy89.

Mackenzie King wyraźnie oddzielał dziedzictwo brytyjskie od bieżącej polityki 
Londynu. Uważał, że w przypadku nadmiernego i bezkrytycznego zaangażowania 
się Kanady w sprawy imperialne brytyjskie gry polityczne mogły stanowić spore 
zagrożenie dla kanadyjskiej jedności. Polityka brytyjska, jak pisał jeden z biografów 
kanadyjskiego premiera, była według Mackenzie Kinga: 

…równie przebiegła, jak i nieudolna. Podejrzewał on [Mackenzie King – T.S.], że Brytyj-
czycy prawdopodobnie będą czynić zamęt w polityce międzynarodowej, a jednocześnie 
obawiał się, że znajdą sposób, by powiązać Kanadę z nimi i ich błędami. Zatem zadaniem 
Kanady pod jego rządami było zakończyć de facto dyplomatyczną jedność Imperium Bry-
tyjskiego tak, aby stanowisko Kanady w polityce zagranicznej przestało być kojarzone 
z brytyjskim90.

88  C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 4–5.
89  Ibidem, s. 5.
90  J.L. Granatstein, Mackenzie..., s. 110.
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Doktrynę biernego oporu należy traktować jako odpowiedź na nową sytuację, 
w jakiej znalazła się Kanada tuż po zakończeniu I wojny światowej. Doktryna ta 
sama w sobie nie miała charakteru rewolucyjnego. Można znaleźć w niej wiele fun-
damentalnych elementów, które stanowiły kontynuację działań poprzednich premie-
rów i ich rządów, w szczególności gabinetu Wilfrida Lauriera. Była kolejnym etapem 
uzyskiwania przez Kanadę niezależności od Londynu w polityce zagranicznej, kolej-
nym krokiem na drodze Kanady do pełnej niepodległości. Zawierała ideały podobne 
do tych, które w odniesieniu do polityki zagranicznej i miejsca Kanady w polityce 
imperialnej głosili poprzednicy Mackenzie Kinga. Odnosi się to zarówno do tych, 
którzy stanowili część świata politycznego Kinga (premier W. Laurier), jak i do tych, 
których uznawał za swoich oponentów politycznych (konserwatywne rządy premie-
rów Bordena i Meighena). Znaczenie doktryny biernego oporu polegało na tym, że 
okazała się ona skuteczniejsza od poprzednich. 

Dyplomacja kanadyjska realizowała doktrynę biernego oporu z dużymi sukce-
sami na arenie międzynarodowej oraz w sferze stosunków dwustronnych Kanady 
z Wielką Brytanią i całym Imperium Brytyjskim. Stosowanie tej doktryny miało sze-
rokie implikacje, nie tylko dla zredefi niowania miejsca Kanady w strukturach impe-
rialnych. Znawcy problematyki dowodzą, że doktryna biernego oporu przyspieszyła 
reorganizację i decentralizację Imperium Brytyjskiego, przekształcając je w luźniej-
szą strukturę w ramach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. 

II.4. WEWNĄTRZKANADYJSKIE UWARUNKOWANIA POLITYKI 
ZAGRANICZNEJ ZA RZĄDÓW MACKENZIE KINGA

Naczelną zasadą w uprawianiu polityki, według Kinga, było zachowanie oraz 
wzmocnienie jedności państwa i społeczeństwa kanadyjskiego. Nie było to niczym 
nowym. Zachowanie jedności państwa to (do dziś) naczelna zasada rządów więk-
szości urzędujących premierów w Kanadzie, choć realizacja tego postulatu różniła 
się w szczegółach na poszczególnych etapach historii kanadyjskiej. Mackenzie King 
w swoim programie politycznym utożsamiał się z poglądami Wilfrida Lauriera, który 
jedność społeczeństwa kanadyjskiego rozumiał jako bezkonfl iktową koegzystencję 
anglo- i francuskojęzycznej Kanady. Mackenzie King przyrzekł wyborcom stoso-
wanie się do tej zasady i wielokrotnie w swych pamiętnikach powtarzał ją samemu 
sobie91. Wyrażona ona została na poziomie dużej ogólności i dotyczyła praktycznie 
wszystkich działań politycznych Mackenzie Kinga oraz jego rządu. W polityce we-
wnętrznej realizacja polityki społecznej jedności okazała się jednak dużo trudniejsza 
niż za rządów Lauriera. Pojawiły się nowe płaszczyzny podziału wewnątrz społe-
czeństwa kanadyjskiego. Nie dotyczyły one tylko różnic kulturowych, lecz również 
ekonomicznych. Na różnice między ludnością anglo- a francuskojęzyczną nałoży-

91  „Powinienem szukać drogi do skoncentrowania się na Kanadzie i jej problemach – na jedności 
Kanady ponad wszystko”. WLMK Diaries, 20 IV 1937, s. 1.
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ły się podziały na rolniczy Zachód Kanady i uprzemysłowiony Wschód. W okresie 
wielkiego kryzysu zarysowały się też ostro rozbieżności interesów pomiędzy pra-
cownikami i pracodawcami92. Trudno jednak doszukać się w polityce wewnętrznej 
Mackenzie Kinga jednej precyzyjnej doktryny, za pomocą której dążenie do osiąg-
nięcia społecznej jedności byłoby wdrażane w życie. 

W sferze polityki zagranicznej premier Mackenzie King prezentował natomiast 
niezwykle klarowne stanowisko. Według jego opinii, podziałów społecznych w Ka-
nadzie można było uniknąć jedynie poprzez konsekwentną realizację doktryny bier-
nego oporu na forum międzynarodowym. Zachowanie jedności wewnątrz Kanady 
uzależnione było zatem od unikania wszelkich możliwych sojuszy wojskowych 
lub najdrobniejszych zobowiązań, które w przyszłości mogłyby uwikłać Kanadę 
w międzynarodowe konfl ikty93. Jednocześnie Mackenzie King zdawał sobie sprawę 
z bezkompromisowości takiego stanowiska. Był świadom tego, że kategoryczna od-
mowa realizacji sojuszniczych zobowiązań Ottawy wobec Londynu zantagonizowa-
łaby jego rząd z dużą częścią społeczeństwa kanadyjskiego, hołdującego tradycjom 
anglosaskiego nacjonalizmu. Z kolei potraktowanie Wielkiej Brytanii z przesadną 
wyjątkowością spotkałoby się z ogromną krytyką nacjonalistów frankofońskich 
i antyimperialistów. Polityka Kanady w stosunku do Wielkiej Brytanii musiała być 
zatem polityką kompromisu, łączącą dążenia do osiągnięcia autonomii kanadyjskiej 
polityki zagranicznej od wpływów Londynu z realizacją (przynajmniej pozorną) zo-
bowiązań Kanady jako dominium brytyjskiego. Mackenzie King uważał że, aby nie 
wywoływać napięć społecznych w samej Kanadzie, proces emancypacji Kanady na 
forum imperialnym powinien przebiegać stopniowo, z wykorzystaniem mechani-
zmów brytyjskiej tradycji politycznej. Musiał być jednocześnie wystarczająco wy-
raźny i zauważalny dla przeciwników koneksji Ottawy z Londynem. Negatywny sto-
sunek premiera do działań brytyjskich nigdy nie był jednak nadmiernie podkreślany 
publicznie, a poważne spory z Londynem prowadzono z wykorzystaniem zabiegów 
dyplomatycznych, które łagodziły odbiór społeczny tych perturbacji. 

Głównym zadaniem taktyki politycznej Mackenzie Kinga w odniesieniu do sto-
sunków kanadyjsko-imperialnych było uświadomienie własnemu społeczeństwu, 
że Kanada nie powinna być automatycznie wikłana w brytyjskie konfl ikty tylko ze 
względu na swój polityczny status (brytyjskiego dominium). Kanada może się zna-
leźć w stanie wojny po brytyjskiej stronie, dowodził wielokrotnie Mackenzie King, 
jedynie w wyniku samodzielnie podjętej decyzji i wyłącznie wtedy, gdy nie zagrozi 
to jedności kraju94. Uwarunkowania takie wystąpiły dopiero tuż przed wybuchem 
II wojny światowej. Wcześniej, zdaniem Mackenzie Kinga, nie dało się pogodzić za-
chowania wewnątrzkanadyjskiej jedności z utrzymaniem spójności dyplomatycznej 
Imperium Brytyjskiego i należało podjąć kroki uniezależniające Kanadę od struktur 
imperialnych. 

92  Więcej o podziałach w społeczeństwie kanadyjskim za rządów Mackenzie Kinga zob. J.H. 
Thompson, A. Seager, op.cit., s. 40.

93  H.B. Neatby, William Lyon Mackenzie King, 1932–1939: The Prism of Unity (dalej H.B. Neatby, 
WLMK: The Prism...), Toronto: UTP, 1976, s. 210.

94  CHCD, vol. 218, 16 I 1939, s. 52.
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Mackenzie King miał świadomość, że stosunki kanadyjsko-brytyjskie stanowiły 
kwestię kontrowersyjną, dzielącą kanadyjską opinię publiczną. Jego zdaniem, rady-
kalne działania nie były wskazane, gdyż mogły stać się zarzewiem wewnętrznych 
sporów zagrażających spójności kraju. Aby uniknąć konfl iktów, kanadyjskie działa-
nia na rzecz decentralizacji Imperium musiały być zatem tłumaczone społeczeństwu 
w sposób łagodny, bez pokazywania zarówno prawdziwych intencji, jak i szybkiego 
tempa zmian, na które rząd Mackenzie Kinga liczył. Taka swoiście zawoalowana ar-
gumentacja obecna była nie tylko w wypowiedziach publicznych premiera w Kana-
dzie, lecz także w jego kontaktach z politykami brytyjskimi. W obydwu przypadkach, 
uzasadniając przyczyny kanadyjskich dążeń emancypacyjnych, premier porównywał 
Imperium Brytyjskie do rodziny, w której Kanada była „dorastającym dzieckiem”. 
Mackenzie King uważał, że wystarczająco dorosłym, by się usamodzielnić w swych 
decyzjach. W 1913 r., na długo przed objęciem funkcji premiera, napisał do byłego 
gubernatora generalnego Kanady, że „nic tak nie łączy uczuć i celów w rodzinie, jak 
akceptacja wolności”95.

II.4.1. Kanadyjskie partie polityczne wobec polityki
Mackenzie Kinga

Polityczne wizje Mackenzie Kinga, zarówno te odnoszące się do spraw zagranicz-
nych, jak i sfer związanych ze spójnością kraju, można zrozumieć, jedynie uwzględ-
niając rolę i miejsce, jakie wyznaczał on partiom w życiu demokratycznego państwa. 
W Kanadzie postrzegał je przez pryzmat dwóch podstawowych funkcji, które po-
winny pełnić. Po pierwsze, miały propagować i realizować idee polityczne zawarte 
w swych programach wyborczych. Drugą funkcją, mniej oczywistą, było „łączenie 
różnych, a nawet skonfl iktowanych z sobą, grup i interesów w celu wypracowania 
konsensusu oraz kierunków wspólnego działania”96. Ta druga rola wypływała z nie-
malże mistycznej wiary Kinga w jedność społeczeństwa kanadyjskiego w kwestiach 
fundamentalnych. Zdaniem Kinga, była ona nawet ważniejsza od tej pierwszej. Rolą 
dojrzałej partii politycznej, w opinii premiera, było łączenie osób nawet o sprzecz-
nych poglądach, pod warunkiem, że potrafi ły one wypracować kompromis i realizo-
wać go w polityce. Poprzez taką konstrukcję partia miała stanowić ważny element 
unifi kujący społeczeństwo, dający przykład, że możliwa jest integracja odmiennych 
poglądów w ramach jednej organizacji politycznej. Takie rozumienie roli partii po-
litycznych było, w opinii Mackenzie Kinga, dla Kanady szczególnie istotne, gdyż 
„więzy łączące społeczeństwo były słabe, a potężne siły odśrodkowe w postaci róż-
nic rasowych, religijnych, geografi cznych, ekonomicznych […] zakłócały funkcjo-
nowanie państwa”97. Jedyną partią mającą potencjał do integrowania kanadyjskiego 

95  Mackenzie King to Lord Grey, Ottawa, 25 IX 1913 za: H.B. Neatby, William Lyon Mackenzie 
King, 1924–1932: The Lonely Heights (dalej H.B. Neatby, WLMK: The Lonely...), Toronto: UTP, 1963, 
s. 177. 

96  R.M. Dawson., op.cit., s. 319.
97  Ibidem.
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społeczeństwa była dla Mackenzie Kinga Partia Liberalna, w której szeregach pod 
jego rządami zasiadali politycy reprezentujący różne grupy społeczne i odmienne 
poglądy polityczne. Polityka Partii Liberalnej miała być więc kompromisem wypra-
cowanym przez wewnątrzpartyjne frakcje. To gwarantowałoby mniejszą kontrower-
syjność działań politycznych liberałów kanadyjskich, większą reprezentatywność 
poglądów społecznych w podejmowanych decyzjach politycznych i zachowanie 
względnej popularności społecznej w dłuższym okresie. Na jednym z wieców partyj-
nych (w Montrealu, 19 października 1921 r.) Mackenzie King podsumował politycz-
ny program Partii Liberalnej pod swoim przywództwem:

Jesteśmy zdania, że należy zachować kraj zjednoczony, […] szczęśliwy i zadowolony. 
Musimy brać pod uwagę wszystkie elementy państwa i unikać skrajności w polityce. […] 
Rząd obrał taki kurs [polityczny – T.S.], który bardziej pomoże łagodzić niż uwydatniać 
istniejące różnice98.

Polityka jedności społecznej miała być przez Partię Liberalną prowadzona także 
w sferze spraw zagranicznych i stosunków imperialnych. Świadczą o tym nie tylko 
same działania Departamentu Spraw Zewnętrznych, lecz także osobowości i poglądy 
polityków, którzy pełnili czołowe funkcje w tym resorcie. Ofi cjalnie zasiadali tam 
lub byli doradcami Kinga zarówno politycy bardziej przychylni związkom Kana-
dy z Imperium Brytyjskim (np. Joseph Pope, podsekretarz stanu w Departamencie 
Spraw Zewnętrznych), jak i ci, których można określić mianem fundamentalnych 
antyimperialistów (np. doradca prawny John Ewart). Zarówno ci reprezentujący Ka-
nadę anglojęzyczną, jak i ci podkreślający interesy oraz poglądy Kanady francusko-
języcznej (np. minister marynarki i rybołówstwa, a później sprawiedliwości, Ernest 
Lapointe). Polityka zagraniczna i relacje Ottawy z Londynem były zatem konsensu-
sem wypracowywanym przez różne siły wewnątrz Partii Liberalnej, a osoba premie-
ra Kinga stanowiła łącznik scalający te frakcje. Jedność Partii Liberalnej miała się 
bezpośrednio przekładać na jedność społeczeństwa kanadyjskiego. Mackenzie King 
postrzegał siebie jako siłę integrującą i partię, i Kanadyjczyków. Uważał, że do tej 
roli predestynowała go również biografi a jego przodków, szczególnie dziadków. Po 
wyborze na lidera Partii Liberalnej powiedział:

Nigdy nie zapomnę […], że mój dziadek [William Lyon Mackenzie] i Papineau poszuki-
wali takich zmian w relacjach egzekutywy z parlamentem, które podporządkowywałyby 
rząd woli osób reprezentujących wyborców. Mam nadzieję, że wspominając tę część tra-
dycji naszej partii i historii tego kraju, wypowiadam prorocze słowa i przepowiadam więk-
szą jedność, która nastąpi pomiędzy siostrzanymi prowincjami Quebec i Ontario – a tak 
naprawdę pomiędzy wszystkimi prowincjami tego dominium99.

W opinii Kinga podziały partyjne stanowiły odzwierciedlenie podziałów społecz-
nych. Społeczeństwo, podobnie jak politycy, podzielone było na dwa obozy: liberal-
ny i konserwatywny. Tylko taki podział wydawał się Kingowi naturalny i możliwy do 
zaakceptowania, gdyż opierał się na kwestiach czy fi lozofi ach niedających się z sobą 

98  Cyt. za: H.B. Neatby, WLMK: The Lonely..., s. 71.
99  Cyt. za: B. Hutchison, The Incedible..., s. 50.
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pogodzić. Wszelkie inne, drobniejsze podziały społeczne i polityczne nie dotyczyły, 
według jego opinii, spraw fundamentalnych, w związku z tym można było ich unik-
nąć lub przynajmniej je załagodzić. Mackenzie King uważał, że Partia Liberalna jest 
znakomitym przykładem na to, jak można w warunkach kanadyjskich zjednoczyć 
wiele wydawałoby się sprzecznych i wrogich wobec siebie środowisk. Do wyrażania 
takich opinii szczególnie zachęcały Kinga obserwacje efektywnej współpracy repre-
zentantów Kanady frankofońskiej z siłami Kanady anglofońskiej. Podział na Kanadę 
francuskojęzyczną i anglojęzyczną był w tym wypadku nie tylko odzwierciedleniem 
podziałów językowych, kulturowych i religijnych, lecz także ekonomicznych. Kana-
da zachodnia (głównie prowincje preryjne: Alberta, Manitoba, Saskatchewan), opie-
rała swą gospodarkę przede wszystkim na rolnictwie, a po II wojnie światowej także 
na eksploatacji surowców energetycznych. W czasach wielkiego kryzysu w preryj-
nych prowincjach Kanady istniał podatny grunt dla haseł i partii populistycznych 
(np. Co-Operative Commonwealth Federation). W Kanadzie francuskojęzycznej 
z kolei coraz większą popularność zdobywały programy polityczne i wypowiedzi 
przedstawicieli rodzącego się quebeckiego ruchu nacjonalistycznego. 

Paradoksalnie może się wydawać, że w kwestiach polityki zagranicznej i miejsca 
Kanady w Imperium Brytyjskim poglądy Mackenzie Kinga były bardziej zbliżone 
do nacjonalistów quebeckich niż anglosaskich. Doświadczenia I wojny światowej 
i pobór do wojska (szczególnie w Kanadzie francuskojęzycznej) przyniosły szerokie 
poparcie dla idei izolacjonistycznych. Nacjonalistyczna partia frankofońska Union 
Nationale100, która powstała w Quebecu w 1934 r., zawarła w programie postulaty 
zbieżne z polityką realizowaną przez Mackenzie Kinga. Opowiadała się „za rozsze-
rzeniem autonomii Kanady w ramach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów oraz wyelimi-
nowaniem jakiejkolwiek możliwości uczestnictwa Kanady w polityce zagranicznej 
i konfl iktach Wielkiej Brytanii”101. Podczas gdy większość społeczeństwa anglo-
języcznego obstawała przy tym, że Kanada powinna zawsze stać u boku Wielkiej 
Brytanii, ludność francuskojęzyczna w większości uznawała, że interesy brytyjskie 
rzadko są zbieżne z kanadyjską racją stanu. Ruch nacjonalistyczny w Quebecu był 
właśnie głosem tej, sceptycznej wobec wpływów brytyjskich, części społeczeństwa. 

Nacjonaliści quebeccy uważali, że polityka kompromisu w działaniach doty-
czących spraw zagranicznych stanowiła przede wszystkim przykrywkę dla jeszcze 
większego uzależnienia Kanady od Wielkiej Brytanii. Polityka jedności państwa 
pozbawiała, ich zdaniem, Kanadę francuskojęzyczną własnej tożsamości i miała na 
celu przejęcie przez rząd federalny konstytucyjnych praw przysługujących prowin-
cji Quebec. O ile sam proces politycznego uniezależniania się Kanady od Wielkiej 
Brytanii był zbieżny z postulatami nacjonalistów frankofońskich, o tyle równoczesne 

100  Union Nationale – konserwatywna partia frankofońska w Quebecu, odwołująca się do idei 
nacjonalistycznych. Rządziła prowincją Quebec w latach: 1936–1939, 1944–1960, 1966–1970. Partia 
silnie powiązana była z klerem katolickim i na ponad dwie dekady zdominowała politykę w Quebecu. 
Historię powstania i działalność Union Nationale omawia: M. Kijewska-Trembecka, Québec i Québécois. 
Ideologie dążeń niepodległościowych, Kraków: UJ, 2007, s. 148–153; H.F. Quinn, The Union Nationale: 
A Study in Quebec Nationalism, Toronto: UTP, 1963. 

101  Ibidem, s. 6.
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zacieśnianie więzów politycznych i ekonomicznych ze Stanami Zjednoczonymi było 
przez nich postrzegane jako zagrożenie dla dziedzictwa kulturowego Kanady francu-
skojęzycznej. Widziano w tym podobieństwo do dominacji i wpływów brytyjskich. 
W krytyce działań rządu federalnego oraz wpływów brytyjskich i amerykańskich 
w Kanadzie liderzy nacjonalistów frankofońskich wytykali publicznie nadużycia 
i niesprawiedliwości wynikające z brytyjskich tradycji politycznych i dotykające ich 
grupę. Podczas kampanii wyborczej w 1921 r. Armand Lavergne, jeden z polityków 
quebeckich, późniejszy deputowany do Izby Gmin, określił trafnie nieufny stosunek 
dużej części kanadyjskich frankofonów do brytyjskiej dominacji politycznej: 

Tak długo jak jesteśmy kolonią, aż do zwycięskiego dnia, w którym wypełnimy złożoną 
w 1867 roku obietnicę uczynienia tego kraju niepodległym, nie możemy zapomnieć, że 
wieczna czujność jest ceną, jaką musimy płacić za wolność102. 

Czujność ta miała ograniczać się do walki nie tylko z wpływami brytyjskimi, ale 
generalnie z dominacją anglosaską w Kanadzie – zarówno tą brytyjską, jak i amery-
kańską.

Do połowy ostatniej dekady XIX w. ruch frankofońskich nacjonalistów skupiał 
się na marginesie istniejących już partii politycznych Kanady, głównie w Partii Li-
beralnej. Z upływem czasu okazało się, że program liberałów coraz mniej zaspokajał 
postulaty polityków o opcji nacjonalistycznej w Quebecu i następowała stopniowa in-
tegracja tego środowiska. Rezultatem tego było właśnie powstanie w latach trzydzie-
stych XX w. partii politycznej Union Nationale pod przywództwem Maurice’a Du-
plessisa. Głównym punktem programowym Union Nationale była walka o prawa 
Quebecu w ramach federacji kanadyjskiej. Hasła te przysporzyły Union Nationale 
najwięcej zwolenników i sprawiły, że aż do lat sześćdziesiątych XX w. partia ta była 
dominującą siłą polityczną w prowincji103. Dzięki Union Nationale coraz powszech-
niejsze w Quebecu stawało się przekonanie, że scedowanie choćby najmniejszej czę-
ści praw prowincji na rząd federalny (a do tego według wielu Québécois prowadziła 
polityka Kinga) w istocie oznaczać będzie wyrzeczenie się własnej tradycji kulturo-
wej i katolickich wartości. Zdaniem zwolenników Union Nationale, rząd federalny, 
w większości reprezentujący poglądy anglojęzycznych protestantów, nigdy nie był 
w stanie w pełni zrozumieć i docenić dorobku kulturowego kanadyjskich frankofo-
nów104. 

Mackenzie King zdawał sobie sprawę z obaw francuskojęzycznej części społe-
czeństwa i starał się łagodzić jej poczucie zdominowania przez anglojęzyczną Ka-
nadę. Znajdował się w dużo łatwiejszej sytuacji niż jego poprzednicy z Partii Kon-
serwatywnej, gdyż był w Quebecu postrzegany jako kontynuator linii politycznej 
szanowanego w Kanadzie francuskojęzycznej premiera Wilfrida Lauriera. Krytyka 
Mackenzie Kinga ze strony Partii Konserwatywnej na początku jego kariery poli-
tycznej oraz wątki z jego życiorysu wydawały się jeszcze bardziej zbliżać Macken-

102  Cyt. za: M. Wade, The French Canadians, 1760–1945, New York: Macmillan, 1955, s. 788.
103  Zob. M. Grzybowski, Geneza i kształtowanie się partii politycznych w Kanady (lata 1830–1935), 

Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Nauk Politycznych, 1978, z. 11, s. 38.
104  Zob. H.F. Quinn, op.cit., s. 105.
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zie Kinga do Québécois105. Duża część ministrów jego rządu pochodziła z Quebecu 
(jak choćby wspomniany już Ernest Lapointe) i cieszyła się sporą autonomią dzia-
łań w ramach swoich resortów. Ich propozycje, nawet sprzeczne z przekonaniami 
Mackenzie Kinga, były wdrażane jako projekty rządowe. Niejednokrotnie dotyczy-
ły one także działań na arenie międzynarodowej i na forum imperialnym106. Rola 
Erneste’a Lapointe’a jako nieofi cjalnego doradcy premiera w sprawach zagranicz-
nych była szczególnie istotna. Wspólnie wypracowany przez Lapointe’a i Kinga kie-
runek działań Kanady na arenie międzynarodowej określił kanadyjskie stanowisko 
w polityce zewnętrznej i stosunkach wewnątrzimperialnych w początkowych latach 
rządów Mackenzie Kinga. Owocem sceptycyzmu obydwu polityków wobec zaan-
gażowania się Kanady w sprawy Imperium Brytyjskiego była np. bierność Kanady 
w rozwiązaniu kryzysu w cieśninach tureckich (1922 r.) i w sprawie traktatu po-
kojowego w Lozannie (1922–1923). Przede wszystkim jednak polityka zagraniczna 
prowadzona przez Kinga i Lapointe’a doprowadziła do stopniowego uniezależnia-
nia się kanadyjskiej dyplomacji od działań i pośrednictwa Londynu. Symbolem tego 
uniezależnienia było podpisanie przez Lapointe’a w imieniu Kanady traktatu z USA 
dotyczącego połowów halibuta (Halibut Treaty z 1923 r.) – pierwszej umowy mię-
dzynarodowej wynegocjowanej i sygnowanej przez Kanadyjczyków bez pośrednic-
twa dyplomacji brytyjskiej107. Taki sposób prowadzenia polityki przyczynił się do 
wzrostu wpływów Partii Liberalnej w Quebecu, mimo wielu głosów krytyki, gdy 
Mackenzie King był przy władzy. 

Rządy tego polityka wzbudzały krytykę i wywoływały wiele problemów także 
w anglojęzycznej Kanadzie. Partia Liberalna miała tam silną konkurencję, zarówno 
w Partii Konserwatywnej, jak i wśród nacjonalistów anglosaskich oraz populistów 
z prowincji preryjnych. Szczególne znaczenie odgrywał anglo-kanadyjski ruch na-
cjonalistyczny, który w latach I wojny światowej przeżywał renesans, podbudowy-
wany dumą z postawy kanadyjskich żołnierzy na frontach europejskich. Przedstawi-
ciele tego ruchu108 odwoływali się do retoryki imperialnej, propagującej silniejsze 
związki polityczne oraz gospodarcze Kanady z Wielką Brytanią i działania mające 
na celu umocnienie jedności Imperium Brytyjskiego. Ideologicznie nawiązywali do 
nurtu proimperialnego, istniejącego w kanadyjskiej polityce jeszcze przed I wojną 
światową. Polityka biernego oporu, prowadzona przez rząd Kinga, była w oczywisty 

105  W Kanadzie francuskojęzycznej, gdzie retoryka antywojenna była szczególnie popularna, postawa 
Mackenzie Kinga w czasie I wojny światowej (opuszczenie Kanady i wyjazd do USA) przysparzała 
premierowi raczej zwolenników, tym bardziej że sam King nie pozostawiał na konserwatystach 
przysłowiowej suchej nitki, krytykując obowiązkowy pobór wojskowy wprowadzony w czasie wojny. 
M. Wade, op.cit., s. 784.

106  Np. powołanie kanadyjskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Paryżu już w 1928 r. 
(druga po Waszyngtonie tego typu niezależna placówka kanadyjska na świecie) było rezultatem działania 
lobby quebeckiego wewnątrz Partii Liberalnej. C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 90.

107  Wszystkie wspomniane wydarzenia zostaną szczegółowo omówione w dalszej części pracy.
108  Np. Baron Hugh Graham – dziennikarz i redaktor naczelny kilku montrealskich gazet (m.in. 

„Montreal Evening Star”), uczestnik imperialnych konferencji (dotyczących prasy i telekomunikacji), 
jeden z naczelnych przedstawicieli ruchu imperialistycznego w okresie międzywojennym w Kanadzie. 
E. Raudsepp, Graham, Hugh, 1st Baron Atholstan [w:] Dictionary of Canadian Biography, 2013, http://
www.biographi.ca/en/bio/graham_hugh_1848_1938_16E.html (06.02.2014).
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sposób sprzeczna z tymi wizjami, a w związku z tym bezlitośnie krytykowana. Głosy 
krytyczne dotyczące prowadzonej przez Mackenzie Kinga polityki płynęły także ze 
strony partii politycznych opozycyjnych w stosunku do liberałów.

Ważną rolę w krytyce polityki premiera zajmowała w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego opozycyjna Partia Konserwatywna. Podobnie jak liberałowie, 
opowiadała się ona za większą emancypacją Kanady, lecz w odróżnieniu od Macken-
zie Kinga, nie podważała roli Imperium Brytyjskiego jako gwaranta bezpieczeństwa 
Kanady. Uznawała też działania zmierzające do wzmacniania wewnętrznej jedności 
Imperium za kanadyjską rację stanu. Zdaniem kanadyjskich konserwatystów, eman-
cypacja miała następować stopniowo, poprzez zwiększanie głosu kanadyjskiego 
w procesie podejmowania decyzji na forum imperialnym, a także przez ścisłą współ-
pracę rządu brytyjskiego z rządami dominiów. W takim układzie głos Kanady miał 
być bardziej słyszalny i ważniejszy. Całkowite uniezależnienie się Ottawy na arenie 
międzynarodowej od działań dyplomatycznych Londynu było dla konserwatystów 
kwestią mniej istotną, a deprecjonowanie współpracy w ramach Imperium stanowi-
ło – ich zdaniem – największy błąd administracji Kinga i wywoływało największą 
krytykę. Partia Konserwatywna reprezentowała tradycyjne poglądy na stosunki ka-
nadyjsko-brytyjskie, charakterystyczne dla sporej grupy anglojęzycznych protestan-
tów. Zgodnie z nimi obowiązkiem Wielkiej Brytanii było zapewnienie podległym 
sobie dominiom bezpieczeństwa, a dominia zobowiązane były stać u boku Londynu 
w przypadku eskalacji konfl iktów wojskowych, w których Wielka Brytania była stro-
ną. Uniezależnienie działań kanadyjskich na arenie międzynarodowej od polityki Im-
perium Brytyjskiego, do którego dążył Mackenzie King, realizując politykę biernego 
oporu, oraz brak reakcji jego administracji na zagrożenia dla jedności Imperium były 
głęboko sprzeczne z poglądami konserwatystów. W ich opinii stanowiły realizację 
polityki „egoistycznego izolacjonizmu”109.

Grupą polityczną utrudniającą realizację polityki zachowania jedności społeczeń-
stwa kanadyjskiego byli także politycy reprezentujący środowiska robotnicze i rol-
nicze zachodniej Kanady. W 1920 r. powołali oni do życia Progressive Party (PP), 
która w wyborach 1921 r. odniosła ogromny sukces, stając się drugą po liberałach 
siłą w parlamencie. Wewnętrzne konfl ikty w partii (np. wobec sporu kompetencyjne-
go między premierem Mackenzie Kingiem a gubernatorem generalnym lordem Byn-
giem110) doprowadziły jednak do upadku Progressive Party na początku trzeciej de-
kady XX w., a duża część jej działaczy współuczestniczyła w 1932 r. w powołaniu do 
życia socjalizującej partii Co-Operative Commonwealth Federation (CCF)111. W swo-
im programie partia ta kładła akcent na hasła związane z problemami wewnętrznymi 
i gospodarką oraz skupiała się na głoszeniu postulatów polepszenia opieki socjal-
nej. Polityka zagraniczna znajdowała się na marginesie zainteresowań CCF. Relacje 

109  A.G. Dewey, The Dominions and Diplomacy, New York: Longmans, Green & Co., 1929, vol. 2, 
s. 123–124.

110  Zob. rozdz. III.6.
111  Historię powstania i program PP opisuje: W.L. Morton, The Progressive Party in Canada, 

Toronto: UTP, 1950. Por. M. Grzybowski, Ewolucja kanadyjskiego system partyjnego (1935–1985), 
Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Nauk Politycznych, 1989, z. 35, s. 66–67.



William Lyon Mackenzie King i nowa era w kanadyjskiej polityce zagranicznej 87

Kanady z Imperium Brytyjskim oraz pozycja Kanady na arenie międzynarodowej 
nie stanowiły zatem priorytetu w działaniach tej partii ani jej lidera Jamesa Woods-
wortha112. W większości przypadków wypowiedzi przedstawicieli CCF na temat 
polityki zagranicznej Kanady zbieżne były z poglądami Mackenzie Kinga. Wood-
sworth podkreślał potrzebę zwiększenia roli kanadyjskiego parlamentu tak, aby miał 
„te same uprawnienia w stosunku do spraw i mieszkańców Kanady, jakie posiada 
parlament brytyjski w odniesieniu do praw i obywateli brytyjskich”113. Sprzeciw ka-
nadyjskich socjalistów wobec wpływów Londynu wynikał nie tyle z chęci uniezależ-
nienia polityki zagranicznej Dominium, ile raczej z faktu, że Wielką Brytanią rządzili 
konserwatyści, których program polityczny był sprzeczny z wizjami polityków CCF. 
Nad Wielką Brytanią, zdaniem Woodswortha, kontrolę sprawowała „tradycyjna, im-
perialistyczna klasa kapitalistyczna, której instrumentami politycznymi byli przemie-
rzy [Wielkiej Brytanii – T.S.] Baldwin i Chamberlain”114. Poglądy CCF na politykę 
zagraniczną można podsumować kilkoma hasłami: „pacyfi zm, izolacjonizm, inter-
nacjonalizm, przyjazne stosunki z USA i dystans do Wielkiej Brytanii”115. Wszyst-
kie te hasła, oprócz internacjonalizmu, nie były obce programowi Partii Liberalnej 
i premiera Mackenzie Kinga. Ideologia pacyfi styczna była bliższa Woodsworthowi 
niż premierowi Mackenzie Kingowi. Woodsworth, wbrew swojej partii, do końca 
pozostał przeciwnikiem udziału Kanady w II wojnie światowej i głosował przeciw 
deklaracji wypowiadającej wojnę116. Stałość poglądów szefa CCF i jego wierność 
własnym przekonaniom wzbudziła jednak szacunek premiera Kinga117.

Z perspektywy rządu i Partii Liberalnej problem z socjalistami z CCF polegał 
głównie na nieprzewidywalności postulatów tej partii. Jej członkowie i przywódcy 
wywodzili się z kręgów społecznych, w których antyelitarystyczne slogany zdoby-
wały ogromny poklask, zwłaszcza w okresie wielkiego kryzysu. CCF niejednokrot-
nie wysuwała niemożliwe do zrealizowania żądania rewolucyjnych zmian ustrojo-
wych, np. likwidacji Senatu118. Takie radykalne jak na Kanadę posunięcia godziły 
w ciągłość tradycji politycznej i niosły ze sobą ryzyko niepotrzebnych debat oraz 

112  James Shaver Woodsworth – poseł Progressive Party, a w 1932 r. założyciel i pierwszy lider 
CCF. CCF istniała do 1961 r., do powołania zamiast niej, istniejącej do dziś i zasiadającej w kanadyjskim 
parlamencie, lewicowej New Democratic Party (NDP), obecnie (2014 r.) największej partii opozycyjnej. 
Więcej na temat J. Woodswortha i ruchu chłopsko-robotniczego w zachodniej Kanadzie zob. 
K. MacNaught, A Prophet in Politics: A Biography of J.S. Woodsworth, Toronto: UTP, 1959; S. Lipset, 
Agrarian Socialism: The Cooperative Commonwealth Federation in Saskatchewan: A Study in Political 
Sociology, Berkeley: University of California Press, 1971.

113  M. Wade, op.cit., s. 796.
114  Cyt. za: A. Mills, A.G. Mills, Fool for Christ: the Political Thought of James Shaver Woodsworth, 

Toronto: UTP, 1991, s. 209.
115  Ibidem.
116  K. McKnaught, J.S. Woodsworth and War [w:] Challenge to Mars, P. Brock, T.P. Socknat (red.). 

Toronto: UTP, 1999, s. 186.
117  CHCD, vol. 219, 8 IX 1939, s. 41–47.
118  Senatorowie w Kanadzie nie są wybierani w wyborach powszechnych, lecz mianuje ich 

gubernator generalny po konsultacji z premierem. W czasach rządów Kinga senatorowie powoływani 
byli na dożywotnie kadencje. Kontrowersyjną kwestię reformy Senatu omawia: T. D’Aquino et. al., 
Parliamentary Democracy in Canada: Issues for Reform, Toronto: Methuen, 1983, s. 101–108.
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konfl iktów społecznych i z tego powodu nie znajdowały aprobaty w oczach premiera 
Mackenzie Kinga.

Polityka biernego oporu i zachowania jedności społeczeństwa kanadyjskiego 
okazała się skutecznym narzędziem walki wyborczej liberałów, zarówno z nacjo-
nalistami z Quebecu, jak i z populistami z Kanady zachodniej. Sukcesy wyborcze 
Mackenzie King zawdzięczał przede wszystkim polityce kompromisu i niezrażania 
do siebie poszczególnych grup społecznych. Trudno bezkrytycznie uznać jedność 
społeczeństwa kanadyjskiego za cel działań politycznych Mackenzie Kinga. Wyko-
rzystywał ją głównie jako hasło i służyła ona raczej za narzędzie do sprawowania 
władzy. Odwoływanie się do niej gwarantowało bowiem spokojne sprawowanie 
urzędu premiera. Część biografów podkreśla, że samo pojęcie jedności społecznej 
kłóciło się z osobistymi poglądami Mackenzie Kinga. Nie rozumiał on mentalności 
Kanadyjczyków francuskojęzycznych. Nigdy nie nauczył się języka francuskiego 
i z charakterystycznym dla protestantów sceptycyzmem odnosił się do Kościoła ka-
tolickiego oraz klerykalizmu w polityce119. Z tychże powodów nacjonaliści quebec-
cy nigdy nie zyskali zrozumienia w oczach kanadyjskiego premiera. Nigdy też nie 
doszło do ściślejszej współpracy pomiędzy nimi a rządzącymi liberałami, pomimo 
pewnych zbieżności programowych, dotyczących na przykład ograniczenia wpły-
wów Londynu na politykę kanadyjską.

II.4.2. Oskar D. Skelton i Departament Spraw Zewnętrznych

Najistotniejszą dla Mackenzie Kinga postacią związaną z ruchem antyimperialnym, 
której warto poświęcić więcej miejsca, był Oskar Douglas Skelton (1878–1941)120. 
W 1925 r. został on mianowany na funkcję podsekretarza stanu w Departamencie 
Spraw Zewnętrznych (DEA). Nominacja dla Skeltona wynikała z rosnącej aktywno-
ści dyplomatycznej Kanady (częstych obrad Ligi Narodów i konferencji imperialnych 
z udziałem Ottawy). Zobowiązania międzynarodowe sprawiały, że funkcjonująca do 
1925 r. formuła jednoosobowego zarządzania polityką zagraniczną przez premiera 
stawała się coraz bardziej czasochłonna i coraz mniej efektywna. Mackenzie King 
stanął zatem przed potrzebą powierzenia nadzoru nad administracją DEA zaufanemu 
człowiekowi, którego poglądy na miejsce i rolę Kanady w Imperium i w świecie 
były zgodne z polityczną linią Partii Liberalnej oraz przekonaniami samego premie-
ra. Takim politykiem okazał się właśnie Oskar D. Skelton, który w praktyce szefował 
kanadyjskiej dyplomacji aż do 1941 r., choć formalnie funkcję szefa resortu spraw 
zagranicznych (czyli funkcję sekretarza stanu ds. zewnętrznych – Secretary of State 
for External Affairs) pełnił premier121. O.D. Skelton odcisnął równie wyraźne piętno 
na kanadyjskiej polityce zewnętrznej, jak sam Mackenzie King. 

119  B. Hutchison, The Incredible..., s. 75.
120  N. Hillmer, Skelton, Oscar Douglas [w:] The Canadian Encyclopedia, 2009, http://www.

thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0007437 (13.06.2009).
121  K.R. Nossal, op.cit., s. 219.
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Skelton wywodził się z tego samego środowiska politycznego co premier, choć 
przed powołaniem na stanowisko podsekretarza stanu nie brał czynnego udzia-
łu w polityce, poświęcając się głównie karierze naukowej. Uderzająca jest jednak 
zbieżność biografi i i poglądów politycznych obydwu polityków. Skelton, podobnie 
jak Mackenzie King, uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w USA. Po stu-
diach powrócił do Kanady, gdzie – jako wykładowca ekonomii, a później dziekan 
wydziału na uniwersytecie Queen’s w Kingston, Ontario – oprócz pracy naukowej122 
zajmował się także publicystyką polityczną. Podobnie jak Mackenzie King, zafascy-
nowany był osobowością i talentem politycznym Wilfrida Lauriera, którego dwuto-
mową biografi ę polityczną napisał w 1921 r.123 Artykuły i książki publikowane przez 
Skeltona jasno wskazują na podobieństwo jego poglądów politycznych i przekonań 
Mackenzie Kinga. Skelton, podobnie jak King uważał, że brytyjskie Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych nie może być jedynym akceptowalnym kanałem prowadze-
nia polityki Imperium. Proces uniezależniania kanadyjskiej polityki zagranicznej od 
wpływów brytyjskich był, zdaniem Skeltona, naturalną i nieodłączną częścią histo-
rycznego i politycznego rozwoju Kanady. Przekonanie to wynikało ze sposobu po-
strzegania polityki zagranicznej przez Skeltona, którą uważał on za „przedłużenie 
polityki wewnętrznej, a skoro Kanada uzyskała nad jedną z nich [polityką wewnętrz-
ną – T.S.] kontrolę, to musi także uzyskać kontrolę nad drugą”124. Poglądy Skeltona 
na miejsce Kanady w polityce światowej i w relacjach z Londynem oraz Imperium 
Brytyjskim stanowiły de facto odzwierciedlenie dwóch naczelnych doktryn, którymi 
kierował się Mackenzie King: doktryny biernego oporu i jedności społeczeństwa ka-
nadyjskiego. W opinii Skeltona polityka imperialna powinna była być owocem kon-
sultacji Londynu z dominiami, a najważniejsze decyzje miałyby podlegać aprobacie 
parlamentów tych dominiów. Kanada miała prawo zająć należne jej miejsce na arenie 
międzynarodowej, lecz nie w roli suplementu do brytyjskiej polityki zagranicznej, 
ale jako niezależny organizm polityczny, który w swoich działaniach zewnętrznych 
powinien się kierować nie interesem Londynu, lecz własną racją stanu. Interes na-
rodowy Kanady, zdaniem Skeltona, wymagał przemyślanych działań w polityce ze-
wnętrznej. Należało zatem unikać zaangażowania w te sfery spraw zewnętrznych, 
które mogłyby doprowadzić do podziałów społecznych i zahamować rozwój kraju. 
Zdobycie prestiżu międzynarodowego samo w sobie nie stanowiło dla Skeltona celu, 
szczególnie jeśli miało nastąpić kosztem konfl iktów wewnątrz kraju125. 

Ze względu na bliskość ideową Mackenzie Kinga i Skeltona mianowanie tego 
drugiego podsekretarzem stanu i uczynienie go na długie lata ważną postacią ka-
nadyjskiej polityki zagranicznej wydaje się naturalną decyzją podjętą przez Kinga. 
Skelton w oczywisty sposób budził zaufanie premiera, a jego sceptyczny stosunek 

122  Skelton jest autorem pierwszej publikacji opisującej historię gospodarczą Dominium Kanady: 
General Economic History of the Dominion, 1867–1912, Toronto: Publishers’ Association of Canada, 
1913.

123  O.D. Skelton, The Life...
124  J. Hilliker, D. Barry, op.cit., vol. 1, s. 94.
125  N. Hillmer, The Anglo-Canadian Neurosis: The Case of O.D. Skelton [w:] Britain and Canada: 

Survey of a Changing Relationship, P. Lyon (red.), London: Frank Cass, 1976, s. 72–73.
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do spraw imperialnych, podzielany przez premiera, miał być wykorzystany do walki 
z centralistycznym modelem zarządzania Imperium. Przejęcie przez Skeltona nadzo-
ru nad Departamentem Spraw Zewnętrznych (DEA) zmieniło styl uprawiania kana-
dyjskiej polityki zagranicznej. Aktywność w światowej polityce przestano w Ottawie 
postrzegać jako jedynie część szerszych działań Imperium Brytyjskiego na arenie 
międzynarodowej. Wśród wyzwań i celów działalności DEA szczególne miejsce za-
jęło dążenie do uzyskania autonomii w polityce zagranicznej. Mackenzie King, za-
trudniając Skeltona, podniósł także pośrednio znaczenie DEA w strukturze rządowej, 
a sam uważał Departament Spraw Zewnętrznych za „najbardziej widoczny i pod 
wieloma względami najważniejszy resort rządowy”126. Departament ten pod kierow-
nictwem Skeltona stał się prawdziwym centrum kształtowania polityki zagranicznej 
Kanady, chociaż ze względu na brak w Kanadzie tradycji dyplomatycznej i niedobór 
kadr wciąż był, jak napisał jeden ze znawców historii DEA, „resortem ograniczonym 
brakiem kanadyjskiej perspektywy [w polityce zagranicznej – T.S.], gdyż większość 
informacji departamentu wciąż pochodziła ze źródeł brytyjskich”127. O.D. Skelton 
zapoczątkował jednak zmiany, które w dłuższej perspektywie przyczyniły się do 
powstania prawdziwie niezależnej kanadyjskiej dyplomacji. Opracował m.in. sy-
stem kształcenia i mianowania kadr dyplomatycznych sprzyjający karierze młodych 
i wykształconych dyplomatów. Przygotowywanie nowej kadry miało być kolejnym 
etapem uniezależniania się Ottawy od Londynu. Do pracy w dyplomacji starano się 
rekrutować kandydatów spełniających przede wszystkim jedno podstawowe kryte-
rium: poparcie dla idei autonomii Kanady w stosunkach międzynarodowych. Różni-
ce poglądów pomiędzy premierem lub Skeltonem a dyplomatami kanadyjskimi do-
tyczące innych spraw politycznych, społecznych czy ekonomicznych miały mniejszą 
wagę128. Zarówno Skelton, jak i Mackenzie King dopuszczali różnorodność opinii, 
zwracając uwagę bardziej na osobowość i umiejętności niż na poglądy. Wiedzieli, 
że w ostatecznym rozrachunku i tak wypracowane oraz zaakceptowane przez nich 
opinie przeważą. Wszystko to sprawiało, iż Mackenzie King wyrażał ogromne zado-
wolenie z kierunków i tempa rozwoju niezależnej kanadyjskiej dyplomacji, wierząc 
że „żaden kraj na świecie nie miał tak dobrego początku w sferze dyplomacji jak 
Kanada”129. 

Jak pokazuje powyższa analiza, poglądy Kinga i Skeltona na kwestie relacji 
z Wielką Brytanią oraz Imperium Brytyjskim były zasadniczo zbieżne, chociaż war-
to zauważyć pewną subtelną, aczkolwiek ważną różnicę. Skelton był politykiem 
dużo bardziej niechętnym w stosunku do Londynu niż Mackenzie King. Podczas gdy 
premier starał się realizować politykę zdobywania niezależności małymi krokami, 
bez stosowania gwałtownych ruchów, Skelton raczej opowiadał się za działaniami 
radykalniejszymi, z zerwaniem związków z Imperium włącznie. „Zawsze wysoko 
ceniłem sobie ideę kanadyjskiej niepodległości” – pisał Skelton w liście do jednego 
ze swoich przyjaciół – „…jest ona bardziej praktyczna […] niż wiara, że może istnieć 

126  WLMK Diaries, 7 VIII 1929, s. 1.
127  J. Hilliker, D. Barry, op.cit., vol. 1, s. 105.
128  Ibidem, s. 123.
129  Cyt. za: ibidem, s. 117.
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realna i długotrwała wspólnota pomiędzy Kanadą a Australią, Timbuktu bądź jakim-
kolwiek innym regionem na mapie nakreślonej w imperialistycznym szale”130. Sam 
Mackenzie King w swoich pamiętnikach uchwycił tę różnicę poglądów: 

Skelton w głębi serca jest przeciwko Imperium Brytyjskiemu, podczas gdy ja nie. Wierzę 
w większą całość, której części składowe będą wprawdzie całkowicie niepodległe, ale 
łączyć je będzie współpraca w tych sferach, w których to możliwe131. 

Prawdziwa różnica pomiędzy obydwoma politykami tkwiła jednak głównie w ich 
stosunku do własnego wizerunku. Skeltonowi nie przeszkadzała etykieta przeciwni-
ka brytyjskiej polityki, Mackenzie Kingowi – tak. Premier Kanady stanowczo wzbra-
niał się przed przyznaniem, że aktywność polityczna jego rządu wymierzona była 
w jakimkolwiek stopniu przeciw interesom Londynu, nawet jeśli działania Ottawy 
w sposób oczywisty zmierzały do ograniczenia brytyjskich wpływów, chociażby na 
sprawy imperialne. Mackenzie King uważał się nawet za depozytariusza i konty-
nuatora brytyjskiej tradycji. Sam wielokrotnie określał się w pamiętnikach mianem 
Brytyjczyka i sądził, że wzorem swojego dziadka, był brytyjsko-kanadyjskim patrio-
tą, walczącym o wolność oraz partnerskie i serdeczne relacje wewnątrz Imperium132. 
Ta drobna sprzeczność poglądów pomiędzy premierem a podsekretarzem stanu stała 
się istotnym czynnikiem kształtującym politykę Kanady wobec Londynu w okresie 
międzywojennym. To O.D. Skelton często sugerował drogę i środki do osiągnięcia 
niezależności dyplomatycznej przez Kanadę. Mackenzie King zazwyczaj wdrażał je 
w życie, choć najczęściej w formie bardziej umiarkowanej niż sugerował Skelton. 
Z racji hierarchii pełnionych funkcji bardziej zachowawcza polityka Mackenzie Kin-
ga przeważyła, a współpraca obydwu polityków podczas konferencji imperialnych 
w latach 1921–1931 w istotnym stopniu przyczyniła się do powstania idei Imperium 
jako wspólnoty w pełni niepodległych dominiów o równym statusie z Londynem.

II.5. PODSUMOWANIE

Kanadyjska polityka zagraniczna za rządów Mackenzie Kinga miała być podporząd-
kowana dwóm naczelnym doktrynom, którym premier Kanady hołdował w polityce: 
doktrynie biernego oporu i zachowaniu jedności społeczeństwa kanadyjskiego. 

Doktryna biernego oporu w relacjach z Wielką Brytanią miała ułatwiać kompro-
misy i należy podkreślić, że zgodnie z naczelną zasadą zachowania spójności kraju, 
jej celem było godzenie sprzecznych z sobą fi lozofi i. Zawierała elementy zaczerpnię-
te z wielu krytykujących ją nurtów, lecz jednocześnie nie odwoływała się do skraj-
nych rozwiązań. Była uosobieniem nowego kanadyjskiego nacjonalizmu. W sferze 

130  Cyt. za: T. Crowley, Marriage of Minds: Isabel and Oscar Skelton Reinventing Canada, Toronto: 
UTP, 2003, s. 26.

131  WLMK Diaries, 11 IX 1929, s. 1.
132  Ibidem, 17 XII 1934, s. 4.
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sentymentalnej odwoływała się do brytyjskiej tradycji prawnej i hołdowała brytyj-
skiemu dziedzictwu kulturowemu. W sferze politycznej natomiast dążyła do eman-
cypacji Kanady i zminimalizowania wpływów brytyjskich na politykę kanadyjską. 
Polityka biernego oporu w swoich założeniach opierała się na przekonaniu, że waż-
niejsze i bliższe interesy łączyły Kanadę z USA niż z Wielką Brytanią. Pozbawiona 
była jednak republikańskiej retoryki i niepodległościowych, rewolucyjnych haseł, 
chociaż celem, do którego miała prowadzić, była gruntowna reforma relacji kanadyj-
sko-brytyjskich. Liberałowie głosili potrzebę wypracowania szerszej autonomii Ka-
nady w prowadzeniu polityki zagranicznej, krytykując wspólną politykę Imperium 
w tym zakresie i dążąc do jej decentralizacji. Sprawy międzynarodowe prowadzono 
w taki sposób, aby nie wywoływać niepotrzebnych napięć i podziałów społecznych. 
Unikanie kontrowersyjnych działań na arenie międzynarodowej stało się za rządów 
Mackenzie Kinga zasadą pryncypialną. Obejmowała ona przede wszystkim kanadyj-
skie stosunki z Wielką Brytanią oraz Imperium. 

Mackenzie King mawiał, że „w polityce należy postępować jak na morzu – nie 
obierać bezmyślnie najkrótszego kursu, lecz płynąć do celu, uwzględniając rozma-
ite wiatry i prądy”133. Maksymą tą premier kierował się w działaniach dotyczących 
zarówno polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. Mackenzie King wyjątkowo nie-
chętnie patrzył na dyplomatyczną zależność Kanady od Londynu, niemniej jednak 
w sferze relacji międzynarodowych i wewnątrzimperialnych unikał radykalnych po-
sunięć. Starał się raczej prowadzić politykę godzenia, a nie antagonizowania stron, 
a w sprawach zewnętrznych dążył do realizacji takiego modelu polityki, z którym 
utożsamiałaby się większość Kanadyjczyków. Wiele politycznych założeń udało się 
mu zrealizować z sukcesem. Podczas wieloletnich rządów Mackenzie Kinga w rela-
cjach z Londynem osiągnięto strategiczny cel – Dominium uzyskało dyplomatyczną 
suwerenność. 

Wprawdzie nie stało się tak wskutek jednoosobowej działalności premiera. 
Zadecydowało o tym wiele czynników, często niezależnych i pozostających poza 
wpływami Ottawy. Jednakże niewątpliwą zasługą samego premiera było przekona-
nie większości kanadyjskiego społeczeństwa, a także parlamentarnej opozycji134, że 
emancypacja polityczna Kanady była procesem nieuchronnym i historycznie uza-
sadnionym. Kanadyjczycy w większości aprobowali politykę Mackenzie Kinga. 
Sześciokrotnie wybierali go na premiera, a skala jego zwycięstw wyborczych nie 
miała precedensu w historii Kanady. Miarą politycznego sukcesu Mackenzie Kinga 
jest fakt, że zdołał utrzymać popularność i przeprowadzić Kanadę przez czasy zawi-
rowań gospodarczych wielkiego kryzysu i globalnych konfl iktów, które przyniosła 
II wojna światowa. Na przywódczym stanowisku utrzymał się dłużej niż tak wybitne 
postaci ówczesnej polityki światowej, jak Winston Churchill i Franklin D. Roose-
velt. A jednak jest zasadnicza różnica pomiędzy Mackenzie Kingiem a Rooseveltem 
czy Churchillem. Polityka tych drugich obrosła legendą, a oni sami znaleźli się na 

133  Cyt. za: G. Donaldson, op.cit., s. 156–157.
134  Kiedy w 1930 r. Mackenzie King przegrał wybory, a władzę na pięć lat przejęli konserwatyści 

z Richardem Bennettem na czele, polityka Ottawy wobec Londynu nie uległa zmianie – proces 
dyplomatycznego uniezależniania się był nadal kontynuowany. Zob. rozdz. IV.3.
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czele panteonu bohaterów narodowych w swoich krajach, podczas gdy sukcesy Ma-
ckenzie Kinga wydawać się mogą niedoceniane i deprecjonowane w kanadyjskiej 
historiografi i. Kanadyjska historia nie lubi jednak ideologizacji i być może dlatego 
Mackenzie King, pomimo licznych i niewątpliwych zasług dla rozwoju kanadyjskiej 
państwowości, nie stał się częścią kanadyjskiego mitu. Jak pisał Charles Stacey, po-
lityka Kinga „święciła największe triumfy nie dzięki przełomowym inicjatywom 
i wyrazistemu przywództwu, ale wskutek taktyki ostrożności i odwlekania istot-
nych decyzji”135. Taka strategia, zakładająca ewolucyjność zmian, nie była na pewno 
wdzięcznym materiałem do ideologizacji.

W kanadyjskiej literaturze zatem (zarówno tej współczesnej Kingowi, jak i dzi-
siejszej) trudno znaleźć doniosłe słowa i patetyczne oceny rządów Mackenzie Kin-
ga. Formułował je natomiast sam premier, zarówno w kontaktach z podległymi so-
bie urzędnikami, jak i w swoich pamiętnikach. Drażniąco nieskromna samoocena 
premiera mogła stać się jednym z dodatkowych powodów, dla których historycy, 
z naukową przekorą, poszukiwali argumentów przeczących wizerunkowi Macken-
zie Kinga jako męża stanu. Nietrudno je było zresztą znaleźć, analizując osobowość 
premiera i styl sprawowania przez niego polityki. Charles Stacey pisał na przykład 
o współpracownikach Kinga, którzy „mało prawdopodobne, by traktowali go jak 
bohatera, skoro każdego dnia narażeni byli na obcowanie z jego małostkowością 
i wielkim ego”. Stacey wspomina również o bezbarwności premiera, „przerażającej 
rozwlekłości i kłopotliwej niemocy, by sprostać doniosłym chwilom”136. King rze-
czywiście był postacią pełną sprzeczności. Fakt ten nie ułatwia oceny jego działań 
i nie czyni z niego być może wielkiej postaci. Ekscentryczna osobowość premiera 
nie powinna jednak przesłaniać prawdziwych osiągnięć politycznych jego rządów. 
Mało który premier w historii Dominium uczynił bowiem tak wiele dla budowy ka-
nadyjskiej niezależności i wyzwolenia Kanady z oków kolonializmu brytyjskiego, 
jak właśnie Mackenzie King137. Drogę ku dyplomatycznej suwerenności, którą prze-
była Kanada pod jego rządami, opisują kolejne rozdziały tej pracy.

135  C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 426.
136  Ibidem.
137  Potwierdzeniem tego faktu jest ranking opublikowany w 1997 r. przez kanadyjski tygodnik 

„Maclean’s”. Mackenzie King zajął w nim pierwsze miejsce na liście tzw. nation builders, czyli polityków, 
którzy najbardziej w historii Kanady przyczynili się do budowy kanadyjskiej państwowości. N. Hillmer, 
J.L. Granatstein, Historians rank the Best and Worst Canadian Prime Ministers, „Maclean’s”, 21 VII 
1997, s. 34–39.





KANADA A POLITYKA WEWNĘTRZNA 
IMPERIUM BRYTYJSKIEGO 

W LATACH 1921–1926

Nadszedł czas, aby podkreślić, że najważniejszym jest
przeciwstawienie Kanady imperializmowi.

William Lyon Mackenzie King, premier Kanady, 1922 r.

Na przełomie 1921 i 1922 r., gdy Partia Liberalna, którą kierował Mackenzie King, 
przejęła władzę w Ottawie, formalny status polityczny Kanady w ramach Impe-
rium i na arenie międzynarodowej nie był wciąż precyzyjnie określony. Z jednej 
strony, zaznaczyła się pewna tendencja do odchodzenia od centralistycznej struktu-
ry zarządzenia Imperium przez Londyn. Świadectwem tego były na przykład obra-
dy Imperialnego Gabinetu Wojennego w 1917 r., w ramach którego rząd brytyjski 
zdecydował się podjąć ze swymi dominiami konsultacje dotyczące prowadzonej 
polityki zagranicznej. Wytworzony wówczas precedens stał się podstawą zwołania 
konferencji imperialnej w 1921 r., której agenda w większości także dotyczyła spraw 
międzynarodowych. Z drugiej jednak strony, narady premierów dominiów z rzą-
dem brytyjskim nie przyniosły rewolucyjnych zmian. Polityka brytyjska nie uległa 
znaczącej reorientacji wskutek udziału dominiów w konferencjach imperialnych, 
Londyn traktował bowiem konsultacje wewnątrzimperialne jako konieczność wy-
muszoną ekonomicznymi i politycznymi czynnikami. W praktycznym wymiarze nie 
zmienił się również system zarządzania polityką Imperium. Ostateczny kierunek tej 
polityki nadal arbitralnie ustalano w brytyjskim Foreign Offi ce i Ministerstwie ds. 
Kolonii. Tuż po I wojnie światowej Kanada, podobnie jak pozostałe dominia, zna-
lazła się, w sensie politycznym, w dość dwuznacznym i osobliwym położeniu. Po-
siadała pewne atrybuty i instytucje dyplomatycznej niezależności, jak np. przedsta-
wicielstwo przy Lidze Narodów czy własny Departament Spraw Zewnętrznych, ale 
jako dominium brytyjskie nie mogła prowadzić własnej polityki zagranicznej i miała 
ograniczony wpływ na politykę zewnętrzną prowadzoną w jej imieniu przez Lon-
dyn. Premier Wilfrid Laurier nazywał taki status „niespotykaną w dziejach świata 
anomalią”. Premier Mackenzie King postanowił pozbyć się tej anomalii. Jeden z bio-
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grafów Kinga zapisał, że premier dążył do tego, by „Kanada stanęła na własne nogi, 
jak każde inne państwo”. Podczas gdy poprzednicy Kinga przywiązywali szczególną 
wagę do współpracy wewnątrzimperialnej i dyplomatycznej jedności Imperium, Ma-
ckenzie King położył nacisk na „kanadyjski indywidualizm […] – koncepcję, która 
nieuchronnie odrzucała jedność Imperium”1. 

III.1. SPÓR WOKÓŁ RAPORTU Z KONFERENCJI IMPERIALNEJ 
Z 1921 ROKU

Realizacja twardego kursu politycznego wobec Londynu rozpoczęła się w Domi-
nium Kanady tuż po objęciu przez Mackenzie Kinga funkcji premiera i doprowa-
dziła do ostrego starcia liberałów z będącymi wcześniej u władzy konserwatystami. 
Pierwszy wyraźny spór pomiędzy obiema partiami dotyczył kwestii upublicznienia 
kanadyjskim parlamentarzystom raportu z konferencji imperialnej, która odbyła się 
w czerwcu 1921 r. Kanadę reprezentował na niej premier Arthur Meighen. Sporny 
raport zawierał streszczenie obrad konferencyjnych przygotowane przez rząd bry-
tyjski2, które rozesłano do stolic poszczególnych dominiów. Jego treść nie wywo-
ływała kontrowersji, ale formuła publikacji raportu, zaproponowana Kingowi przez 
Meighena, już tak. Arthur Meighen poprosił bowiem nowego premiera o odbycie 
konsultacji z rządem brytyjskim w celu ustalenia, które informacje zawarte w ra-
porcie mogą zostać podane do wiadomości kanadyjskich parlamentarzystów, a które 
– ze względów bezpieczeństwa – wymagają utajnienia3. Prośba Meighena oburzyła 
premiera Mackenzie Kinga. Uznał ją za przejaw „głęboko zakorzenionego kolonia-
lizmu” i zamachu na kanadyjską niezależność4. Odpowiedź Mackenzie Kinga nie 
pozostawiła żadnych złudzeń co do jego negatywnej opinii na temat konsultowania 
podobnych kwestii z rządem brytyjskim. Podczas jednego z pierwszych swoich wy-
stąpień w Izbie Gmin w roli premiera (8 marca 1922 r.) Mackenzie King odniósł się 
do sugestii Meighena, nakreślając równocześnie nowy kierunek kanadyjskiej polity-
ki wobec Imperium Brytyjskiego. Stwierdził wówczas:

Nie widzę żadnej konieczności pytania Wielkiej Brytanii o zakres naszych działań w od-
niesieniu do jakichkolwiek konferencji imperialnych. Patrząc na protokół z tej konferen-
cji, widzę, że obecni byli na niej także przedstawiciele Australii, Nowej Zelandii, Afryki 
Południowej i Indii. […] Równie dobrze moglibyśmy pytać rząd każdego z tych państw 
o pogląd na publikacje protokołu pokonferencyjnego. To jest dokument publiczny i nie 
ulega wątpliwości, że ma Pan całkowitą swobodę w zaprezentowaniu każdej z jego czę-
ści. […] Konferencja imperialna była konferencją przedstawicieli różnych państw, którzy 
spotkali się na równych zasadach. Proponuję nie wracać do okresu kolonialnej zależności 

1  R.M. Dawson, op.cit., s. 406.
2  Report of the Conference of Prime Ministers, 1921 [w:] The Development of Dominion..., s. 204–

–209.
3  CHCD, vol. 151, 8 III 1922, s. 5.
4  J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 42.
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tego kraju [od Wielkiej Brytanii – T.S.], a takim powrotem byłaby prośba o brytyjskie 
pozwolenie na cytowanie raportu konferencyjnego5.

Spór na temat publikacji raportu z konferencji imperialnej z 1921 r. pozostał nie-
zauważony zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Kanadzie. Ślad po nim znaleźć 
można jedynie w protokołach z posiedzeń kanadyjskiej Izby Gmin i w pamiętnikach 
premiera Mackenzie Kinga. Wpis w pamiętniku z tego dnia dowodzi, że Mackenzie 
King w antybrytyjskiej retoryce postrzegał szansę na przysporzenie sobie większej 
popularności i zamierzał wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję, aby artykuło-
wać swój sceptyczny stosunek do imperialnej polityki Londynu. W pamiętniku z tego 
okresu napisał:

Meighen próbował mnie dziś wypunktować, ale to ja na niego naskoczyłem i myślę, że 
zdobyłem dodatkowe punkty dzięki jego prośbie o konsultacje z premierem Anglii w spra-
wie cytowania raportu. To dało mi szansę powiedzenia, że równy status wszystkich państw 
Imperium jest rzeczywistością i powrotu do epoki kolonialnej nie będzie. Ogromnie to 
ucieszyło naszych chłopców [posłów Partii Liberalnej – T.S.]6.

Drobny spór na temat publikacji protokołu pokonferencyjnego można uznać za 
pierwszą praktyczną oznakę zmian w stosunkach kanadyjsko-brytyjskich, za prelu-
dium do ochłodzenia relacji Kanady z Londynem. Brak konsultacji w kwestii pub-
likacji raportu z konferencji imperialnej z 1921 r. zapoczątkował nowy precedens 
w relacjach kanadyjsko-brytyjskich. Mackenzie King podczas sprawowania rządów 
w Kanadzie nigdy później nie prosił rządu brytyjskiego o autoryzację sprawozdań 
z konferencji premierów dominiów brytyjskich. Nie przeszkadzało mu to jednak 
oczekiwać szerokich konsultacji rządu brytyjskiego z Ottawą w sprawie publikacji 
dokumentów sporządzanych przez administrację brytyjską w imieniu całego Impe-
rium Brytyjskiego. Nieznaczący z pozoru incydent z protokołem pokonferencyjnym 
stał się zwiastunem późniejszych poważniejszych problemów komunikacyjnych 
pomiędzy Ottawą a Londynem. Doprowadziły one nie tylko do wzrostu napięcia 
w relacjach dyplomatycznych pomiędzy Kanadą a Wielką Brytanią, ale – w dłuż-
szej perspektywie – skutecznie ograniczyły możliwość podejmowania jednomyśl-
nych decyzji na forum całego Imperium Brytyjskiego. Pierwszy kryzys w relacjach 
wewnątrzimperialnych nastąpił we wrześniu 1922 r., kilka miesięcy po publikacji 
spornego raportu, i związany był z wydarzeniami w cieśninach tureckich.

III.2. KRYZYS TURECKI (CHANAK CRISIS) W 1922 ROKU

Wydarzenia w cieśninach tureckich z 1922 r. stanowiły pierwszy istotny sprawdzian 
dla efektywności kanadyjskiej doktryny biernego oporu. Były pierwszym wyraźnym 
symbolem sprzeciwu Ottawy wobec bezkrytycznego zaangażowania się w przedsię-

5  CHCD, vol. 151, 9 III 1922, s. 9.
6  WLMK Diaries, 9 III 1922, s. 2.
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wzięcia brytyjskie na arenie międzynarodowej. Tła kryzysu tureckiego należy upa-
trywać w zapisach traktatu z Sèvres z 10 sierpnia 1920 r. Traktat ten był pierwszym 
po I wojnie światowej układem pokojowym z Turcją. Potraktowano w nim Turcję 
dużo surowiej niż pozostałych sojuszników Niemiec, pozbawiając ją trzech czwar-
tych terytorium państwa (w tym wszystkich posiadłości w Europie oraz kontroli nad 
strategicznymi cieśninami Bosfor i Dardanele, którą na mocy układu z Sèvres spra-
wować miały głównie wojska brytyjskie)7. Katastrofalne dla Turcji warunki traktatu 
przyspieszyły obalenie tureckiej monarchii, położyły kres Imperium Otomańskiemu 
i groziły całkowitym rozpadem tego państwa. Ten niekorzystny bieg wydarzeń pró-
bował powstrzymać generał Mustafa Kemal Pasza8, który nie zaakceptował ustaleń 
traktatu z Sèvres. Skupił wokół siebie siły polityczne i zorganizował oddziały zbrojne, 
którym udało się zmusić do ustąpienia wojska francuskie i włoskie oraz wygrać woj-
nę z Grecją9. Postępująca ofensywa 80 tys. żołnierzy tureckich we wrześniu 1922 r. 
w poważny sposób zagroziła bezpieczeństwu garnizonów brytyjskich kontrolujących 
cieśniny łączące Morze Czarne z Morzem Śródziemnym. W szczególnym niebezpie-
czeństwie znalazł się brytyjski oddział wojskowy w miejscowości Çanakkale (ang. 
Chanak), strzegący bezpieczeństwa żeglugi nad cieśniną Dardanele10.

W obliczu zagrożenia rząd brytyjski kierowany przez premiera Davida Lloyda 
George’a uznał, że jedyną możliwą odpowiedzią na turecką agresję może być pokaz 
siły i potencjału wojsk brytyjskich w regionie. Taka demonstracja miała zniechęcić 
wojska tureckie do dalszej ofensywy. W celu rozwiązania kryzysu 15 września 1922 r. 
w Londynie odbyło się spotkanie gabinetu premiera D. Lloyda George’a, na którym 
rząd brytyjski zdecydował o wysłaniu depeszy do rządów Francji, Włoch oraz domi-
niów brytyjskich z prośbą o pomoc militarną w zbliżającym się konfl ikcie z Turcją. 
Ze stenogramu ze wspomnianej rady gabinetowej wynika, że Winston Churchill (ów-
czesny minister ds. kolonii) został zobowiązany do:

…sporządzenia w imieniu premiera i przesłania do premierów dominiów telegramu infor-
mującego o generalnych założeniach polityki [brytyjskiej – T.S.] w tej kwestii i sugerują-
cego, w szczególności Australii i Nowej Zelandii, udzielenie wsparcia poprzez wysłanie 
posiłków zbrojnych11.

7  W. Dobrzycki, Historia..., s. 338–340; Peace Treaty of Sèvres, 10 VIII 1920, The World War 
I Document Archive, Brigham Young University Library, http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Peace_
Treaty_of_S%C3%A8vres (12.12.2013).

8  Mustafa Kemal Pasza, zwany także Atatürkiem („ojcem Turków”) – naczelny wódz oporu przeciw 
traktatowi z Sèvres, którego militarne i dyplomatyczne działania doprowadziły do obalenia sułtanatu, 
rewizji traktatu z Sèvres i odzyskania przez Turcję suwerenności. W latach 1923–1938 prezydent 
Turcji. Wprowadził laicyzację państwa, alfabet łaciński i nacjonalizację gospodarki. Atatürk [w:] Mały 
oksfordzki słownik historii świata w XX wieku, P. Wieczorkiewicz, M. Urbański (red.), Warszawa: Świat 
Książki, 1995, s. 29.

9  W. Dobrzycki, Historia..., s. 339.
10  Ze względu na tę lokalizację spór brytyjsko-turecki o kontrolę strategicznych cieśnin określany 

jest przez historyków brytyjskich i kanadyjskich mianem kryzysu z Çanakkale (Chanak crisis). 
J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 43.

11  Conclusions of Cabinet, London, 15 IX 1922, za: C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, 
s. 18–19.
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Cytowany stenogram wskazywał jednoznacznie na fakt, że intencją rządu brytyj-
skiego było poproszenie o pomoc wojskową głównie tych dominiów, których inte-
resy gospodarcze i kontakt z Europą mogły zostać szczególnie narażone ze względu 
na przejęcie kontroli nad cieśniną Dardanele przez Turcję (Australii i Nowej Zelan-
dii). Pozostałym dominiom (m.in. Kanadzie) miała być przesłana jedynie informacja 
opisująca rozwój sytuacji i streszczająca brytyjskie plany działania12. Ten schemat 
komunikacji byłby zgodny z ustaleniami konferencji imperialnej z 1917 r., według 
których dominia brytyjskie miały posiadać większy wpływ na kształtowanie polityki 
zewnętrznej Imperium Brytyjskiego, a przedsięwzięcia brytyjskie w ramach impe-
rialnej polityki zagranicznej miały podlegać wcześniejszym konsultacjom z rządami 
dominiów.

Jeszcze tego samego dnia (15 września 1922 r.), wbrew ustaleniom rady gabineto-
wej, Winston Churchill przesłał tajną i zaszyfrowaną depeszę, jednakową do wszyst-
kich rządów dominiów (Australii, Nowej Zelandii, Afryki Południowej i Kanady). 
Informował w niej o podjętych już przez Londyn planach działań militarnych wokół 
cieśniny Dardanele, gorąco zachęcając wszystkie dominia do udzielenia wsparcia 
wojskowego. Churchill pisał w tej depeszy:

Gabinet zdecydował dziś, że przeciwstawi się tureckiej agresji na Europę […]. Impera-
tywem jest przedsięwzięcie szybkich środków zaradczych. […] Rad byłbym wiedzieć, 
czy Rząd Dominium zamierza współuczestniczyć w akcji, którą przedsięwzięliśmy i czy 
pragnie być reprezentowany przez kontyngent wojskowy. […] Deklaracja, że wszystkie 
lub którekolwiek z dominiów są przygotowane do wysłania nawet niewielkich oddziałów, 
będzie miała sama w sobie niewątpliwie ogromny wpływ na rozwój sytuacji i może uchro-
nić przed dalszym wzrostem napięć13.

Nieznane są motywy, dla których Winston Churchill nie zastosował się do precy-
zyjnych ustaleń z posiedzenia rządu brytyjskiego14. Historycy są jednak zgodni, że 
forma komunikatu i sposób wysłania depeszy wyraźnie stały w sprzeczności z za-
sadami współpracy wewnątrzimperialnej ustalonymi podczas konferencji imperial-
nej w 1917 r.15 Prawie wszystkie rządy dominiów (oprócz rządu nowozelandzkiego) 

12  Wersja ta potwierdzona jest także w relacji z rozmowy premiera Mackenzie Kinga z Winstonem 
Churchillem, której opis Mackenzie King zawarł w swoich pamiętnikach. Podczas rozmowy Churchill 
miał przyznać, że prośba o wsparcie militarne „miała być przesłana do Australii i Nowej Zelandii, a nie 
do Kanady”. WLMK Diaries, 18 X 1926, s. 6.

13  Secretary of State for Colonies to Gov.-General, 15 IX 1922, LAC, William Lyon Mackenzie 
King Fonds (dalej WLMK), Primary series correspondence (MG26-J1), vol. 81, s. 68678. Obszerny cytat 
w: C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 19–20.

14  Mackenzie King w pamiętnikach – powołując się na swoją późniejszą rozmowę z lordem 
Birkenhead, uczestnikiem posiedzenia rządu brytyjskiego – uznał decyzję o wysłaniu telegramu do 
Kanady za pomyłkę wynikającą z faktu, że obrady rządu brytyjskiego były suto zakrapiane alkoholem: 
„Churchill, Lloyd George i lord Birkenhead solidnie popijali tamtego wieczora i w takich właśnie 
okolicznościach podjęli decyzję o walce przeciw Turkom i o wysłaniu apelu do dominiów. […] Należy 
ubolewać nad wpływem, jaki ma alkohol na ludzi sterujących sprawami kraju i jak w wyniku tego 
bolesnego wpływu życie całych narodów może zostać narażone na niebezpieczeństwo”. WLMK Diaries, 
19 V 1944, s. 5.

15  J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 43.
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oprotestowały brak konsultacji i jednostronne podjęcie decyzji przez gabinet Lloyda 
George’a w sprawie działań militarnych przeciw Turkom16.

Oburzenie rządu kanadyjskiego wzmocnił fakt, że Winston Churchill kilka go-
dzin po przesłaniu telegramu przekazał prasie brytyjskiej emocjonalny w tonie, ofi -
cjalny komunikat, w którym w skrócie wyjaśniał brytyjskie plany działania w cieś-
ninach tureckich, informując jednocześnie prasę, że „rząd Jego Królewskiej Mości 
skontaktował się już z rządami dominiów […] zachęcając je do przesłania oddziałów 
wojskowych w imię obrony interesów, w których budowę dominia włożyły tak wiele 
starań”17. Informacja szybko dotarła do Kanady i ukazała się na pierwszych stronach 
kanadyjskich gazet zanim odpowiednie służby w kanadyjskim Departamencie Spraw 
Zewnętrznych zdążyły odszyfrować tajną depeszę od Churchilla. Sam premier Ma-
ckenzie King, który w dniu nadejścia telegramu z Londynu był poza Ottawą, wizytu-
jąc swój okręg wyborczy w Toronto, dowiedział się o planach brytyjskich w momen-
cie, kiedy został poproszony przez reportera dziennika „Toronto Star” o komentarz 
w tej sprawie. Swoje zaskoczenie tą wiadomością zrelacjonował w następujący spo-
sób w pamiętnikach: 

Reporter „Toronto Star” przekazał mi komunikat, według którego Wielka Brytania za-
prosiła Kanadę do uczestnictwa w ataku przeciw Turkom w celu utrzymania kontroli nad 
cieśniną Dardanele. Odpowiedziałem, że nie mam w tej sprawie nic do powiedzenia poza 
tym, że w poniedziałek [18 września 1922 r. – T.S.] zbiera się Rada Gabinetowa, na której 
prośba brytyjska zostanie rozważona18.

Dalsze zapisy w pamiętnikach Mackenzie Kinga dowodzą, że zdawał on sobie 
sprawę ze skomplikowanej sytuacji, w jakiej znalazł się jako premier, i że presja 
ze strony środowisk proimperialnych w anglojęzycznej Kanadzie może zmusić go 
do podjęcia decyzji o udzieleniu Brytyjczykom kanadyjskiego wsparcia militarnego 
w konfl ikcie z Turcją. Jednakże niechęć wobec centralistycznego sterowania polity-
ką zewnętrzną Imperium z Londynu i sposobu komunikowania decyzji brytyjskich 
dominiom, a także osobiste uprzedzenia do premiera Lloyda George’a nakazywa-
ły Mackenzie Kingowi szukać dyplomatycznych rozwiązań, które pozwolą uniknąć 
Kanadzie zaangażowania się w konfl ikt brytyjsko-turecki, a jednocześnie nie przy-
sporzą Kingowi i Partii Liberalnej wrogów w anglojęzycznej i wciąż w dużej mierze 
probrytyjskiej Kanadzie. Irytacja sposobem prowadzenia polityki zagranicznej przez 
Londyn przeważyła szalę. Premier Mackenzie King zdecydował o zastosowaniu za-
biegu dyplomatycznego, który pozwoli Kanadzie uchylić się od udziału w sporze 
o cieśniny tureckie. Swoje przemyślenia i plan działania w tej sprawie po raz kolejny 
zawarł w pamiętnikach:

Po przybyciu do Ottawy […] otrzymałem telegram od Churchilla sugerujący kanadyjską 
interwencję i wysłanie kontyngentu. Muszę wyznać, że mnie [telegram – T.S.] zdener-

16  Pomimo krytycznego stosunku do sposobu przekazania informacji, Australia, podobnie jak Nowa 
Zelandia, zgodziła się wysłać kontyngent wojskowy w rejon cieśnin tureckich. Zob. Australian House of 
Representatives Debates, 24, 30 VII 1923 [w:] The Development of Dominion..., s. 246–251.

17  L. Broad, op.cit., s. 317.
18  WLMK Diaries, 16 IX 1922, s. 1.
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wował. To jest celowa gra imperialna testująca, co jest silniejsze w odniesieniu do euro-
pejskich wojen: centralizacja czy nasza autonomia. […] Przemyślałem plany […]. Żaden 
kontyngent nie wyjedzie bez zgody parlamentu. […] Nie wierzę, że parlament zgodzi się 
na wysłanie kontyngentu. Sprzeciwią się temu Frankokanadyjczycy. […] Nadszedł czas, 
aby podkreślić, że najważniejsze jest przeciwstawienie Kanady imperializmowi […]. 
Jestem pewien, że ludność Kanady jest przeciwko udziałowi w tej europejskiej wojnie. 
[…]. Jestem przekonany, że nie można angażować tego kraju w kolejną europejską wojnę 
i sprzeciwiać się temu będę do ostatka sił. To oznacza, że przede mną ciężki czas próby, ale 
mam przeczucie, iż […] cała ta sprawa to polityczna gra Lloyda George’a19.

Posiedzenie rządu, które odbyło się 18 września 1922 r., zakończyło się konklu-
zjami niewiele się różniącymi od planów omawianych w cytowanych powyżej pa-
miętnikach. Wszyscy obecni podczas obrad ministrowie zgodzili się, że nie ma moż-
liwości praktycznego wsparcia Brytyjczyków bez uprzedniej zgody kanadyjskiego 
parlamentu20. W takim też tonie utrzymana została ofi cjalna odpowiedź kanadyjskie-
go rządu przesłana do Londynu. Stwierdzono w niej, że „rząd kanadyjski wyraża 
pogląd, iż opinia publiczna w Kanadzie domaga się wstępnej autoryzacji przez par-
lament, niezbędnej przed podjęciem decyzji o wysłaniu kontyngentu”21. Odpowiedź 
z Ottawy okazała się dalece niewystarczająca dla władz w Londynie. W kolejnych 
telegramach Winston Churchill i sam premier Lloyd George bezskutecznie starali 
się namówić rząd kanadyjski do bardziej stanowczego poparcia Wielkiej Brytanii 
w konfl ikcie z Turcją. Z treści depesz wynikało, że Brytyjczykom „nie zależało na 
natychmiastowej decyzji o wysłaniu oddziałów wojskowych”, ale bardziej na sym-
bolicznej deklaracji ze strony rządu Mackenzie Kinga, iż „Kanada wesprze Impe-
rium Brytyjskie w przypadku złamania zawieszenia broni” przez Turków, wysyłając 
tym samym „cichy, lecz zdecydowany sygnał, że Imperium Brytyjskiego nie da się 
ani zastraszyć ani oszukać”22. Odpowiedź, która nadeszła z Ottawy, była równie la-
koniczna, jak wyrazista i nie pozostawiała żadnych złudzeń. Kanada pod rządami 
Mackenzie Kinga nie zamierzała udzielić żadnego, nawet symbolicznego, poparcia 
dla brytyjskich wojen w Europie. „Nie uznajemy potrzeby kolejnego potwierdza-
nia lojalności Kanady względem Imperium Brytyjskiego”23 – napisał w depeszy do 
Londynu Mackenzie King. Był to ostatni ofi cjalny telegram wysłany z Ottawy w tej 
sprawie; konsultacje pomiędzy Londynem a Ottawą dotyczące kryzysu w Çanakkale 
zakończyły się bez ustaleń. 

Zręczny manewr dyplomatyczny zastosowany przez administrację Kinga cedo-
wał obowiązek podjęcia decyzji w tej kontrowersyjnej sprawie na parlament, który 
zebrał się dopiero pod koniec stycznia następnego roku – cztery miesiące po wybu-
chu kryzysu i otrzymaniu depeszy z Londynu oraz trzy miesiące po tym, jak kry-

19  Ibidem, 17 IX 1922, s. 1–2.
20  Ibidem, 18 IX 1922, s. 2.
21  Governor General to Secret. of State for Colonies, 18 IX 1922, LAC, WLMK, MG26-J1, vol. 

81, s. 68680.
22  Secret. of State for Colonies to Governor General, 19 IX 1922, LAC, WLMK, MG26-J1, vol. 81, 

s. 68687–68688.
23  Governor General to Secretary of State for Colonies, 20 IX 1922, LAC, WLMK, MG26-J1, vol. 

81, s. 68692.
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zys udało się pokojowo rozwiązać bez jakiegokolwiek udziału Kanady. Wydaje się, 
że odwołanie się do decyzji parlamentu kanadyjskiego było celowym działaniem 
ze strony Mackenzie Kinga, nakierowanym na przeczekanie kryzysu i na poznanie 
oczekiwań opinii publicznej w tej sprawie. Działanie takie wynikało zarówno z nie-
chęci premiera do brytyjskiego sposobu prowadzenia polityki zagranicznej i do mi-
litarnych rozwiązań, jak i z głębokiego przekonania Mackenzie Kinga, że Kanada, 
aspirująca do roli niepodległego państwa, powinna być traktowana przez Brytyjczy-
ków jako równoprawny decydent w sprawach polityki imperialnej. W związku z tym 
nie mogła dać się zepchnąć do roli bezkrytycznego poplecznika brytyjskich działań 
na arenie międzynarodowej. W liście do swojego przyjaciela, jednego z dziennikarzy 
kanadyjskich pracujących w Londynie, Mackenzie King napisał:

Wszystko, co do tej pory powiedziano o równości statusu i suwerenności narodów w ra-
mach Imperium, jest bez znaczenia, jeśli w jakimś szczególnym momencie, bez żadnego 
namysłu, od samorządnych dominiów oczekuje się przejęcia odpowiedzialności [uczest-
nictwa w konfl iktach zbrojnych – T.S.] […] wyłącznie pod wpływem depeszy przesłanej 
z Downing Street24.

Jeszcze bardziej stanowcze stanowisko zajął Mackenzie w liście do jednej ze 
swoich bliskich przyjaciółek, Violet Markham25, w którym napisał, że „jeśli członko-
stwo w Imperium Brytyjskim oznacza udział dominiów w każdej brytyjskiej wojnie, 
bez jakichkolwiek uprzednich konsultacji, konferencji lub umów, to nie ma nadziei 
na przetrwanie Imperium”26.

Chociaż opinia publiczna w Kanadzie (szczególnie w części francuskojęzycznej) 
w większości popierała stanowisko premiera i Partii Liberalnej w sprawie kryzysu 
tureckiego, Mackenzie King nie uniknął krytyki, zwłaszcza ze strony prasy związa-
nej z anglojęzycznymi środowiskami nacjonalistów i konserwatystów27. Najbardziej 
dosadna krytyka popłynęła ze strony opozycji parlamentarnej i byłego premiera Ar-
thura Meighena. Określił on w jednej ze swoich publicznych wypowiedzi działania 
Kinga w związku z kryzysem tureckim mianem „samolubnej i kulawej demonstracji 
kunktatorstwa oraz impotencji”. Zarzucił Kingowi, że ten zachowuje się tak, jakby 
„Wielka Brytania nie była dobrym partnerem i przyjacielem [Kanady – T.S.], ale naj-
większym przeciwnikiem”. W depeszy z Londynu, twierdził dalej Meighen:

…nie było żadnej sugestii, że powinniśmy wysłać oddziały zbrojne. Wielka Brytania je-
dynie oczekiwała deklaracji solidarności ze strony Dominium. […] Kiedy nadeszła depe-

24  W.L.M.King to Sir Campbell Stuart, 22 IX 1922, LAC, WLMK, MG26-J1, vol. 82, s. 69395. 
Obszerne fragmenty korespondencji ws. kryzysu w cieśniniach tureckich przywoływane są również w: 
C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 17–31; Historical Documents..., s. 418–423. 

25  Więcej o związku W.L.M. Kinga z V. Markham zob. L. Reynolds, op.cit., s. 71–73.
26  W.L.M. King to Violet Markham, 29 IX 1922 [w:] W. Manchester, The Last Lion: Winston Spencer 

Churchill: Visions of Glory, 1874–1932, New York: Bantam Doubleday Dell Publishing Group, 1989, 
s. 666.

27  „Toronto Globe” z 19 IX 1922 r. na pierwszej stronie pochwalił decyzję australijskiego 
i nowozelandzkiego rządu o wysłaniu kontyngentów wojskowych do Turcji. W ostrych słowach jednak 
zganił premiera Mackenzie Kinga za zaniechania w tej sprawie. R.M. Dawson, op.cit., s. 414.
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sza brytyjska, Kanada powinna była odpowiedzieć „tak jest, jesteśmy gotowi, popieramy 
Was!”28.

Odmienny stosunek Meighena i Kinga do kryzysu tureckiego uwidocznił róż-
nice dzielące konserwatystów i liberałów kanadyjskich w postrzeganiu roli Kana-
dy w strukturach Imperium Brytyjskiego. Mackenzie King wyszedł zwycięsko z tej 
potyczki. Opinia publiczna uświadomiła sobie, że „premier posiadał wystarczająco 
odwagi i zdrowego rozsądku, aby pod wpływem impulsu nie wciągać pospiesznie 
Kanady w błędną politykę”29.

Z pozoru błahy incydent w Çanakkale okazał się niezwykle ważnym wydarzeniem 
w rozwoju relacji wewnątrzimperialnych. Brak reakcji ze strony Kanady na kryzyso-
wą sytuację w cieśninach tureckich uwidocznił nieefektywność systemu konsultacji 
imperialnych wobec zewnętrznych zagrożeń i zasygnalizował rodzące się trudności 
w wypracowywaniu wspólnej polityki międzynarodowej Imperium Brytyjskiego. 
Działania Kanady podważyły jedność Imperium i dobitnie ukazały rosnące rozbież-
ności interesów pomiędzy Wielką Brytanią a dominiami. Przetrwanie Imperium Bry-
tyjskiego jako jednolitego i wpływowego organizmu politycznego wymagało głębo-
kich reform, wykraczających poza zasady wzajemnego komunikowania się Londynu 
z rządami dominiów. Kanada podczas kryzysu tureckiego dała jasno do zrozumienia, 
że wspólna polityka Imperium powinna opierać się nie tylko na kolektywnej odpo-
wiedzialności, lecz także na kolektywnym procesie decyzyjnym w odniesieniu do 
kształtowania kierunków działania Imperium i kolektywnej kontroli tych działań. 
Model centralistycznego sterowania sprawami Imperium z Londynu po raz pierwszy 
okazał się błędny i nieefektywny. Logicznym wnioskiem płynącym z kryzysu w Ça-
nakkale wydawała się stopniowa decentralizacja struktur imperialnych.

W odniesieniu do kryzysu tureckiego Mackenzie King po raz pierwszy zastoso-
wał strategię parliament will decide. Bez żadnego uzasadnienia prawnoustrojowego 
odwołał się do decyzji parlamentu, odwlekając tym samym podjęcie trudnych i kon-
trowersyjnych decyzji. Była to sprytna strategia polityczna, wielokrotnie z sukcesem 
powtarzana w późniejszym okresie rządów Mackenzie Kinga, obliczona na prze-
czekanie kryzysów światowych i uniknięcie międzynarodowych zobowiązań. Sama 
idea odwołania się do decyzji parlamentu nie była nowa. Mackenzie King nie był jej 
autorem ani prekursorem30, choć jej realizację doprowadził do perfekcji. Miało to 
dużo szersze implikacje dla zmiany wizerunku Imperium Brytyjskiego na zewnątrz. 
Reakcja Kanady na kryzys w cieśninach tureckich – a raczej jej brak – podważała 
jedność Imperium i zasadę wewnątrzimperialnej solidarności, w myśl której domi-
nia automatycznie opowiadały się po stronie Wielkiej Brytanii w przypadku kon-
fl iktów zbrojnych. Sygnał wysłany przez Kanadę do społeczności międzynarodowej 

28  Cyt. za: R. Graham, Arthur Meighen: A Biography, vol. 2: And Fortune Fled, Toronto: Clarke, 
Irwin & Company, 1963, s. 209–210.

29  R.M. Dawson, op.cit., s. 415.
30  Premier Wilfrid Laurier, godząc się na wysłanie kontyngentu ochotników kanadyjskich 

wspierających wojska brytyjskie w 1899 r. w wojnach burskich, zastrzegł prawo Kanady do przyszłej 
odmowy udziału wojsk kanadyjskich w wojnach prowadzonych przez Wielką Brytanię (zob. rozdział 
I.5.3).
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wskazywał na wyraźny brak jednomyślności Imperium w sprawach zagranicznych. 
Wyraźnie zarysowywała się też możliwość rozbieżności destabilizujących i rozluź-
niających struktury imperialne. 

Sugestia ograniczenia wpływów Londynu na kształtowanie polityki Imperium 
i stopniowa emancypacja dominiów w tym zakresie wydawała się wielu politykom 
brytyjskim nie do przyjęcia i nie była warta poważnych dyskusji. Opisane dalej 
wydarzenia pokazały jednak krótkowzroczność takiego myślenia. Strategia margi-
nalizowania politycznych żądań dominiów przez brytyjski rząd, zamiast prowadzić 
do większej konsolidacji Imperium, przyczyniła się paradoksalnie do gwałtowne-
go przyspieszenia autonomizacji działań dominiów i de facto stworzyła warunki 
umożliwiające powołanie Brytyjskiej Wspólnoty Narodów już cztery lata po kryzy-
sie w Çanakkale. Sam kryzys rozwiązany został środkami pozamilitarnymi, a stro-
ny konfl iktu zobowiązały się do jego zakończenia przez konsultacje konferencyjne. 
W dniu 11 października 1922 r. doszło do ugody turecko-brytyjskiej w Mudanii, pod-
pisanej przez brytyjskiego generała Sir Charlesa Haringtona i Kemala Mustafę Paszę, 
na mocy której wojska brytyjskie wycofały się z rejonu cieśniny Dardanele i obydwie 
strony zobowiązały się w przyszłości do udziału w konferencji pokojowej rewidu-
jącej zapisy traktatu z Sèvres. Wspomniana konferencja odbyła się w Lozannie na 
przełomie 1922 i 1923 r. W rezultacie podpisanego tam traktatu (24 lipca 1923 r.) 
Turcja odzyskała pełną suwerenność i integralność terytorialną na większości obsza-
rów utraconych na mocy traktatu z Sèvres31.

III.3. KONFERENCJA W LOZANNIE (1922–1923) 

Rokowania pokojowe z Turcją rozpoczęły się w Lozannie w październiku 1922 r. bez 
udziału dominiów brytyjskich. Taka decyzja została podjęta w Londynie w celu unik-
nięcia kłopotliwej sytuacji, w której przedstawiciele Kanady mogliby prezentować 
poglądy sprzeczne z brytyjską wizją prowadzenia polityki zagranicznej Imperium. 
Mogło to doprowadzić do dalszego psucia – i tak już nadwątlonego – wizerunku Im-
perium Brytyjskiego na arenie międzynarodowej. Te obawy sprawiły, że Imperium 
Brytyjskie reprezentowane było na tej konferencji tylko przez brytyjskiego ministra 
spraw zagranicznych, George’a Curzona, i ambasadora Wielkiej Brytanii w Turcji, 
Horace’a Rumbolda32, którzy „nie chcieli mieć rąk związanych przez grupę niedo-
świadczonych w dyplomacji polityków z dominiów”33. 

Zapisy z pamiętników Mackenzie Kinga i jego korespondencja z członkami rządu 
kanadyjskiego dowodzą, że Ottawa przyjęła z radością brak zaproszenia Kanady do 
udziału w konferencji. Rząd kanadyjski, podobnie jak w przypadku kryzysu w Ça-

31  M. Kent, Great Britain and the End of the Ottoman Empire, 1900–23 [w:] The Great Powers and 
the End of the Ottoman Empire, M. Kent (red.), London: Frank Cass, 1996, s. 193–195.

32  R.M. Dawson, op.cit., s. 423.
33  J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 45.
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nakkale, nie przejawiał większego zainteresowania kwestią negocjacji pokojowych 
z Turcją, a sam Mackenzie King był przekonany, że Kanada nie powinna przyjąć 
zaproszenia do udziału w konferencji pokojowej nawet w przypadku, gdyby takie na-
deszło z Londynu34. Chociaż sytuacja wydawała się zdecydowanie po myśli premiera 
Kanady, Mackenzie King nie zrezygnował z szansy wyrażenia, po raz kolejny, kry-
tycznych uwag wobec polityki brytyjskiej. Ugruntowując swoje wewnętrzne przeko-
nanie o słuszności kanadyjskiej polityki izolacjonizmu w odniesieniu do Imperium 
Brytyjskiego i spraw międzynarodowych, Mackenzie King napisał w pamiętniku:

Żadne zaproszenie nie nadeszło, ani nawet nie byliśmy konsultowani w kwestiach pro-
ceduralnych. Podobnie jak inne dominia, które traktuje się tak samo, bez wyjątku. […] 
Australia i Nowa Zelandia postawiły się w bardzo niekorzystnym świetle [popierając 
działania brytyjskie w cieśninach – T.S.]. […] Australia dziś nie znaczy nawet tyle [dla 
Londynu – T.S.], żeby być zaproszona na konferencję35.

Brak konsultacji Londynu z Ottawą w sprawie ustaleń podjętych w Lozannie miał 
spore znaczenie symboliczne. Poza zwykłą ekspresją osobistych niechęci premiera 
do działań brytyjskich i wzmocnieniem izolacjonistycznych trendów w kanadyjskiej 
polityce, wydarzenia z Lozanny dowiodły, że dominia nie są efektywnie reprezen-
towane przez dyplomatów brytyjskich. Polityka Mackenzie Kinga okazała się za to 
niezwykle skuteczna także w dłuższej perspektywie. Kanada bowiem nie tylko nie 
nalegała na obecność swoich przedstawicieli w Lozannie, ale także nie oczekiwała, 
że traktat zawarty w Lozannie zostanie jej przesłany do ratyfi kacji lub aprobaty. Co 
najważniejsze, rząd kanadyjski, nie będąc sygnatariuszem traktatu, nie czuł się w ża-
den sposób zobligowany jego zapisami. Dowodzi tego odpowiedź Ottawy na brytyj-
skie nalegania, aby Kanada ratyfi kowała warunki pokojowe wynegocjowane przez 
przedstawicieli brytyjskich. Mackenzie King w depeszy do rządu brytyjskiego, którą 
sam w swoich pamiętnikach określił jako „historyczną i przełomową w dziejach re-
lacji wewnątrzimperialnych i międzynarodowych”36, napisał iż rząd kanadyjski nie 
widzi możliwości podpisania przyjętego w Lozannie traktatu z Turcją. Premier Ka-
nady ponownie zastosował strategię parliament will decide:

Skoro przedstawiciel Kanady nie został zaproszony na konferencję w Lozannie, ani po-
średnio lub bezpośrednio nie uczestniczył w jej obradach i z tego też powodu nie był 
sygnatariuszem traktatu, to rząd [Kanady – T.S.] nie poczuwa się do obowiązku rekomen-
dowania [kanadyjskiemu – T.S.] parlamentowi ratyfi kacji traktatu pokojowego z Turcją, 
a bez ratyfi kacji przez parlament rząd nie czuje się stroną traktatu37.

W wyniku takiego nastawienia traktat z Lozanny nie został przez Kanadę podpisa-
ny, a kwestia ewentualnej ratyfi kacji nie stała się nigdy przedmiotem obrad kanadyj-
skiego parlamentu. Działania kanadyjskiego rządu udowodniły, jak to ujął dobitnie 

34  Mackenzie King miał prawo oczekiwać zaproszenia, uwzględniając precedens niezależnego 
przedstawicielstwa Kanady przy Lidze Narodów i wcześniejszego udziału Kanady jako osobnego 
sygnatariusza traktatu wersalskiego.

35  WLMK Diaries, 28 X 1922, s. 2.
36  Ibidem, 29 X 1922, s. 1.
37  Cyt. za: CHCD, vol. 160, 2 IV 1924, s. 948.
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Mackenzie King w pamiętnikach, że Kanada zamierza w przyszłości uczestniczyć 
tylko w tych aspektach polityki imperialnej, w których będzie „występował wyraźny 
i bezpośredni kanadyjski interes”38. Podobnie jak w przypadku kryzysu w Çanakkale, 
stanowisko Kanady wobec traktatu podpisanego w Lozannie zostało zignorowane 
i zbagatelizowane przez administrację brytyjską. Premier brytyjski w przesłanym do 
prasy lakonicznym komunikacie komentującym stanowisko Kanady stwierdził, że 
kraj ten „zgadza się na działania rządu brytyjskiego”, pomimo że Kanada „podniosła 
jedną lub dwie kwestie natury ustrojowej, niemające większego znaczenia, stanowią-
ce raczej swego rodzaju symboliczne zabezpieczenie […] i pragnienie pozyskania 
pewnych praw w decydowaniu o sprawach Imperium”39. O nietrafności tej analizy 
premier i administracja brytyjska przekonali się podczas obrad konferencji imperial-
nej w Londynie w 1923 r.

III.4. UPADEK IDEI SCENTRALIZOWANEGO IMPERIUM

Konferencja imperialna, której obrady zaczęły się w październiku 1923 r., uchodzi za 
szczyt kanadyjskiego izolacjonizmu w relacjach wewnątrzimperialnych. Można ją też 
uznać za moment przełomowy dla reform ustrojowych Imperium Brytyjskiego. Ich 
rezultatem była głęboka transformacja scentralizowanego modelu zarządzania spra-
wami imperialnymi przez rząd w Londynie. Mackenzie King wydawał się traktować 
swój udział w obradach najważniejszych polityków Imperium Brytyjskiego przede 
wszystkim jako niewdzięczny obowiązek. Pisząc w pamiętnikach o przygotowaniach 
do konferencji, premier Kanady skomentował swe uczestnictwo w obradach jako 
walkę i „okropną mękę”. Dodał jednocześnie, że „imperialistyczno-szowinistyczna 
arena” nie jest jego „ulubionym otoczeniem”. Zważywszy jednak na fakt, że miała 
to być pierwsza tego rodzaju konferencja, w której Mackenzie Kingowi przyszło 
wziąć udział, premier Kanady postanowił „stanąć twarzą w twarz z nowym wyzwa-
niem i osiągnąć tak dużo, jak to tylko możliwe”, wykorzystując obrady konferencji 
do zaprezentowania sceptycyzmu rządu kanadyjskiego wobec spraw imperialnych40. 

Delegacja kanadyjska została celowo dobrana przez premiera tak, aby rząd ka-
nadyjski reprezentowany był przez polityków niechętnych lub przynajmniej scep-
tycznych wobec działań Imperium Brytyjskiego. Obok samego premiera Macken-
zie Kinga na szczególną uwagę zasługuje obecność wśród przedstawicieli Kanady 
Oskara Douglasa Skeltona, wówczas ekonomisty i dydaktyka uniwersytetu Queen’s 
w Kingston. Konferencja imperialna w 1923 r. była początkiem jego kariery poli-
tycznej. Powodem zaproszenia O.D. Skeltona do udziału w konferencji londyńskiej 

38  WLMK Diaries, 30 XII 1922, s. 1.
39  Cyt. za: CHCD, vol. 160, 2 IV 1924, s. 945. Zob też Treaty of Lausanne, 29 VII 1923, The 

World War I Document Archive, Brigham Young University Library, http://wwi.lib.byu.edu/index.php/
Treaty_of_Lausanne (12.11.2013).

40  WLMK Diaries, 9 IX 1923, s. 1.
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w charakterze Specjalnego Doradcy Prawnego Kanadyjskiego Rządu na Konferencji 
Imperialnej41 był jego artykuł zatytułowany Canada and the Control of Foreign Po-
licy, który zafascynował Mackenzie Kinga. W artykule tym autor bezpardonowo za-
atakował ideę wspólnej polityki zagranicznej Imperium Brytyjskiego. Polityka taka, 
pisał Skelton: 

…zamiast zwiększać wpływ i siłę dominiów, oferowała im maksimum odpowiedzialności 
i minimum kontroli, zmuszając dominia do poparcia polityki, o której kursie niewiele 
wiedziały […] lub nie widziały w niej swojego interesu42.

Autor artykułu, poprzez prezentowanie jednostronnych, wybiórczych i w wielu 
miejscach niesprawiedliwych dla administracji brytyjskiej opinii, zaprzeczał istnie-
niu jakiejkolwiek ewolucji w relacjach wewnątrzimperialnych43. Mackenzie King 
przyjął jednak tezy w nim zawarte bezkrytycznie. Określił artykuł mianem „świetnie 
przygotowanej notatki na temat polityki zagranicznej, w której każde słowo oraz 
każda linijka mają moje najgłębsze i najszczersze poparcie”44. Tezy zawarte w arty-
kule Skeltona stały się główną inspiracją i najważniejszymi elementami wystąpień 
Mackenzie Kinga podczas obrad w Londynie.

Antybrytyjska retoryka Mackenzie Kinga zaskoczyła uczestników obrad konfe-
rencji imperialnej już podczas jego pierwszego przemówienia, będącego przeglądem 
kanadyjskiej polityki zagranicznej. Premier Kanady ze szczególną pasją opowiadał 
o relacjach łączących jego kraj ze Stanami Zjednoczonymi, podkreślając geogra-
fi czne, kulturowe i polityczne związki między obydwoma państwami. Dało to Ma-
ckenzie Kingowi okazję do przeciwstawienia relacji kanadyjsko-amerykańskich sto-
sunkom panującym w Europie i do zaprezentowania rodzących się w kanadyjskich 
kręgach rządowych antywojennych idei izolacjonistycznych, opartych na ówczes-
nych trendach w polityce amerykańskiej. Kanada i USA zostały przedstawione przez 
Mackenzie Kinga jako państwa „podzielające w większym stopniu niż Europejczycy 
te same wartości, te same standardy i po części te same tradycje”. Premier Kanady 
uznał Amerykanów i Kanadyjczyków za „szczęśliwszych w porównaniu z narodami 
Europy, za posiadających mniej historii, a więcej geografi i, rzadziej odwołujących 
się do przeszłych konfl iktów i wyposażonych w więcej przestrzeni do rozwoju”45. 
Mackenzie King tym samym wyraźnie zarysował priorytety kanadyjskiej aktywności 
międzynarodowej, uznając relacje Ottawy z Waszyngtonem za kluczowy i de facto 

41  Zob. Order in Council, 14 VIII 1923 [w:] DCER, vol. 3, s. 223–224.
42  O.D. Skelton, Extracts from Memorandum „Canada and the Control of Foreign Policy” [w:] 

Historical Documents..., s. 434.
43  Wielu historyków zarzuca Skeltonowi celowe pominięcie faktów i wydarzeń wskazujących na 

oznaki stopniowej decentralizacji Imperium Brytyjskiego: ustaleń konferencji imperialnych z 1917 
i 1921 r. oraz faktu uczestnictwa osobnej kanadyjskiej delegacji w negocjacjach pokojowych w Wersalu 
w 1919 r. i ustanowienia niezależnego kanadyjskiego przedstawicielstwa przy Lidze Narodów (zob. 
rozdz. II.2). Braki te sprawiają, zdaniem niektórych historyków, że artykuł Skeltona był „być może cenny 
politycznie, ale bardzo fatalny od strony historycznej i w rezultacie kłamliwy”. Zob. C.P. Stacey, Canada 
and the Age..., vol. 2, s. 67.

44  Cyt. za: ibidem, s. 66.
45  Extracts from Minutes of Proceedings of Imperial Conference, 1923 (dalej: Imperial Conference, 

1923), 8 X 1923 [w:] DCER, vol. 3, s. 227.
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jedyny element strategii w kanadyjskiej polityce zagranicznej. Biorąc pod uwagę 
bliskość geografi czną i polityczną USA i Kanady, Mackenzie King oczekiwał, że 
Wielka Brytania w większym stopniu będzie skłonna wykorzystywać doświadczenie 
Kanadyjczyków w kontaktach z Amerykanami, czyniąc w ten sposób z Kanady naj-
ważniejsze spoiwo łączące interesy Imperium Brytyjskiego i Stanów Zjednoczonych:

Nie ma innego sposobu, w jaki Kanada mogłaby się przyczynić do wzmocnienia Impe-
rium Brytyjskiego i rozwoju pokojowych relacji międzynarodowych poza ustanowieniem 
takich relacji ze Stanami Zjednoczonymi, które doprowadzą do zbudowania fundamentów 
dobrej woli i wzajemnego zrozumienia pomiędzy anglojęzycznymi narodami. Na długi 
czas to pozostanie naszym podstawowym zadaniem […], przypisanym nam ze względu 
na naszą bliskość [z USA – T.S.], ciągły wzajemny dialog i naszą znajomość specyfi ki 
amerykańskiej46.

Sam fakt poświęcenia tak wielu słów relacjom kanadyjsko-amerykańskim na 
konferencji dotyczącej spraw Imperium Brytyjskiego można uznać za symboliczny 
sygnał nadchodzących zmian w priorytetach kanadyjskiej polityki zagranicznej. Tym 
fragmentem wystąpienia Mackenzie King dał pośrednio do zrozumienia, że Kanada 
jest przede wszystkim państwem północnoamerykańskim, a dopiero później częścią 
Imperium Brytyjskiego i że to zobowiązania kontynentalne, nawet kosztem relacji 
wewnątrz Imperium, będą głównym wyznacznikiem kursu kanadyjskich działań po-
litycznych. 

Dużo ważniejsza była jednak druga część wystąpienia Mackenzie Kinga, doty-
cząca bezpośrednio spraw imperialnych i krytykująca relacje wewnątrz Imperium 
oparte na centralistycznym modelu zarządzania z Londynu. Sposób prowadzenia 
przez Londyn polityki zewnętrznej w imieniu całego Imperium Brytyjskiego, szcze-
gólnie wobec USA, był z perspektywy rządu kanadyjskiego dalece niesatysfakcjonu-
jący. Pomijał bowiem kluczowe dla Kanady kwestie i nie brał pod uwagę ani głosu 
kanadyjskiego rządu, ani opinii publicznej. Klucz do rozwiązania problemu nieefek-
tywności działań Imperium na arenie międzynarodowej tkwił, zdaniem Kinga, w do-
puszczeniu dominiów brytyjskich do większej niezależności politycznej. Dotyczyć to 
miało szczególnie sfery polityki zagranicznej. Kanada, według jej premiera, „w spra-
wach międzynarodowych musiała prowadzić w większym zakresie swoją własną po-
litykę zagraniczną” i uzyskać „autonomię nie tylko w sprawach o charakterze czysto 
wewnętrznym”, lecz powinna mieć także zagwarantowaną „wolność w negocjacjach 
i podpisywaniu umów w sprawach zewnętrznych, w których bezpośredni interes Ka-
nady był bezsporny”47.

Taką właśnie wizję, odpowiadającą szerszej koncepcji rozwoju Imperium, przed-
stawił Mackenzie King w trakcie omawianej konferencji. Premier Kanady zdefi nio-
wał Imperium Brytyjskie jako „ligę wielu narodów” skoncentrowaną wokół wielu 
„niejednorodnych, niehomogenicznych problemów i potrzeb”. Mackenzie King pod-
kreślał, że każdy z narodów tworzących tę ligę ma „odmienne interesy w sprawach 
zewnętrznych i wewnętrznych, różną świadomość własnej tożsamości i oddzielny 

46  Ibidem.
47  Ibidem, s. 235.
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parlament oraz rząd”. W takich warunkach, zdaniem Kinga, „nieuniknione było 
dążenie każdego z dominiów do samostanowienia o własnej polityce wewnętrznej 
i zagranicznej”48.

Niemożliwym i niepożądanym jest [mówił kanadyjski premier – T.S.], aby Wielka Bry-
tania lub jakiekolwiek dominia sprawowały kontrolę nad polityką zagraniczną i sprawa-
mi dotyczącymi konkretnych interesów tylko jednego z dominiów. Równie niemożliwy 
i niepożądany powinien być udział dominiów w wydarzeniach politycznych dotyczących 
wyłącznie Wielkiej Brytanii […], w których dominia nie mają bezpośredniego interesu, 
o których nie mają żadnej wiedzy i za których wywołanie nie są odpowiedzialne49.

Ostatnia część cytowanej wypowiedzi była wyraźną aluzją do polityki brytyjskiej 
wobec kryzysu w cieśninach tureckich oraz kolejnym dowodem na coraz wyraźniej-
sze wpływy amerykańskiej polityki izolacjonizmu na działania kanadyjskiego rządu. 
Mackenzie King co prawda dodał w swym wystąpieniu lakonicznie, że w sprawach 
o podstawowym znaczeniu dla całego Imperium konieczna jest wspólna polityka im-
perialna, wypracowywana przez konsultacje50. Nie wymienił jednak żadnych płasz-
czyzn, na których porozumienie takie byłoby potrzebne. Wydaje się więc, że wypo-
wiedź ta miała na celu jedynie częściowe złagodzenie antybrytyjskiej retoryki i nie 
powinna być traktowana dosłownie.

Uczestnicy konferencji z nieukrywaną konsternacją i dezaprobatą przyjęli wystą-
pienie premiera Kanady, wyraźnie dystansując się od wygłoszonej w nim ostrej kry-
tyki wobec stanu relacji wewnątrzimperialnych i brytyjskiej polityki zagranicznej51. 
Pierwsze przemówienie Mackenzie Kinga było jednak jedynie zapowiedzią kolej-
nych, utrzymanych w podobnie ostrym tonie i opartych na znanej już argumentacji. 
W każdym ze swoich wystąpień konferencyjnych Mackenzie King starał się zawrzeć 
krytyczne uwagi dotyczące centralistycznej struktury Imperium i podkreślał prawa 
dominiów brytyjskich do autonomizacji swoich działań. Emancypacja ta dotyczyć 
miała szczególnie polityki zagranicznej i obronnej. Mackenzie King skrytykował 
w ostrych słowach brytyjskie plany wprowadzenia wspólnego, koordynowanego 
przez Londyn, imperialnego systemu obrony morskiej oraz przeciwlotniczej. Uznał 
prawo każdego z dominiów do samostanowienia i określenia własnych kierunków 
w tym zakresie. „Dominia w sprawach obronnych oczekują współpracy, a nie centra-
lizacji” – powiedział. Jego zdaniem, „nie istniała możliwość, aby dominia zgodziły 
się na politykę, która nosi znamiona wysokiego scentralizowania”52. 

Nawiązując do kryzysu w cieśninach tureckich, premier Kanady w sposób kla-
rowny zarysował nowy kierunek działań Ottawy w sferze polityki zewnętrznej. 

48  Ibidem, s. 241. 
49  Ibidem, s. 243.
50  Ibidem.
51  Premierzy Australii i Nowej Zelandii stanowczo odcięli się od stanowiska kanadyjskiego, 

a Maurice Hankey, przewodniczący Komitetu Obrony Imperium, miał poprosić nieofi cjalnie O.D. 
Skeltona, aby ten określił, „po czyjej stronie stoi Kanada” i czy nadal wspiera Imperium jako wspólnotę 
interesów. Skelton miał w odpowiedzi określić stosunki panujące wewnątrz Imperium jako „aberrację, 
którą należy usunąć”. Zob. C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 68.

52  Imperial Conference, 1923, 17 X 1923 [w:] DCER, vol. 3, s. 252.
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Wykluczał on automatyczne i bezwarunkowe kanadyjskie poparcie dla brytyjskiej 
polityki zagranicznej oraz podważał tożsamość kanadyjskich interesów politycz-
nych z brytyjskimi. Takie stanowisko otwierało przed Kanadą możliwość odmowy 
współdziałania z Londynem w zakresie polityki zewnętrznej i wewnątrzimperialnej. 
Mackenzie King stwierdził, że w przyszłości „o zakresie zaangażowania się Kanady 
w konfl ikty międzynarodowe decydować będzie zawsze jej własny parlament”. Dał 
też jasno do zrozumienia, że w relacjach międzynarodowych okres dominacji Wiel-
kiej Brytanii nad swoimi dominiami i koloniami stopniowo dobiega końca. Uznał 
ponadto, że system zarządzania Imperium Brytyjskim zdezawuował się, gdyż opiera 
się na kolonialnych zależnościach pomiędzy Londynem a dominiami, nieprzystają-
cych do nowej, powojennej rzeczywistości oraz deprecjonujących rozwój polityczny 
i ekonomiczny dominiów. Anachronizm relacji wewnątrz Imperium Mackenzie King 
dostrzegał przede wszystkim w polityce zagranicznej Londynu, prowadzonej w imie-
niu całego Imperium oraz podporządkowującej interesy dominiów doraźnym i krót-
kowzrocznym celom. Londyn, zdaniem Kinga, zachowywał się tak, jakby „dominia 
wystawiły każdemu [brytyjskiemu – T.S.] resortowi rządowemu zgodę in blanco na 
podjęcie dowolnych działań politycznych w odniesieniu do każdej potencjalnej sy-
tuacji w przyszłości”53. Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii lub jakiegokolwiek 
dominium brytyjskiego nie powinna stanowić przedmiotu obrad konferencji impe-
rialnej ani być tematem wspólnych konsultacji, lecz stać się domeną parlamentów 
i rządów poszczególnych dominiów. „Im więcej położymy nacisku na rozwój włas-
nej państwowości, tym łatwiej osiągniemy zaplanowane cele”54 – mówił Mackenzie 
King.

Odrzucając potrzebę wspólnych ustaleń i dyskusji wewnątrzimperialnych, Ma-
ckenzie King pośrednio podważał polityczny sens istnienia Imperium Brytyjskiego. 
W wielu swoich wypowiedziach podczas omawianej konferencji dobitnie i z nie-
skrywaną szczerością prezentował ambiwalentny stosunek rządu kanadyjskiego do 
spraw imperialnych oraz problemów politycznych Wielkiej Brytanii i innych domi-
niów brytyjskich. Przysporzył sobie tym adwersarzy i oponentów, głównie w oso-
bach premierów Australii (Stanleya Bruce’a) i Nowej Zelandii (Williama Masseya)55. 
Tym drugim, ze względu na położenie geografi czne ich krajów i dominującą rolę 
japońskiej fl oty morskiej na wodach zachodniego Pacyfi ku, szczególnie zależało na 
zbudowaniu wspólnej dla całego Imperium marynarki wojennej. Postulowali wdro-
żenie systemu kolektywnej odpowiedzialności wszystkich dominiów za obronę wód 
terytorialnych Imperium Brytyjskiego. Mackenzie King nie krył swojego sprzeciwu 
dla australijskich i nowozelandzkich postulatów.

Gdybym był mieszkańcem Wysp Brytyjskich [mówił premier] lub Australii czy Nowej 
Zelandii, to być może byłbym żywo zainteresowany sytuacją fl oty morskiej, ale mało 
prawdopodobnym jest, aby takie zainteresowanie okazywali Kanadyjczycy, którzy za-
mieszkują połowę wielkiego kontynentu, żyjąc często z dala od oceanu56.

53  Ibidem, 22 X 1923, s. 259.
54  Ibidem, 17 X 1923, s. 252–253.
55  Zob. J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 47.
56  Imperial Conference, 1923, 17 X 1923 [w:] DCER, vol. 3, s. 254.
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Premier Kanady w szczególnie ostrym tonie skrytykował tezę o potrzebie „jed-
ności i niepodzielności Imperium Brytyjskiego” wygłoszoną w jednym z przemówień 
Stanleya Bruce’a. Mackenzie King zarzucił australijskiemu premierowi używanie 
niebezpiecznej frazeologii i uznał, że w wielu aspektach relacji na forum imperial-
nym różnice pomiędzy poszczególnymi częściami Imperium muszą być brane pod 
uwagę. „Nieprawdą jest [mówił Mackenzie King – T.S.], że we wszystkich szczegó-
łach Imperium jest niepodzielne. Jest podzielne i jest bardzo różnorodne geografi cz-
nie, rasowo, politycznie i na tysiąc innych sposobów”57. 

Negatywne stanowisko kanadyjskiej delegacji w odniesieniu do większości waż-
niejszych kwestii będących przedmiotem obrad konferencji skutecznie sparaliżowało 
możliwość ustalenia jednolitego stanowiska dominiów, które z zewnątrz mogłoby 
zostać uznane za symbol jedności i potęgi Imperium Brytyjskiego. Przemówienia 
Mackenzie Kinga podczas konferencji dowodzą, że kanadyjskiej delegacji zależało 
głównie na zaprezentowaniu własnego stanowiska. Wypracowanie konsensusu czy 
osiągnięcie konstruktywnych konkluzji stanowiły kwestię dalszoplanową. Można 
zaryzykować tezę, że w ogóle nie były brane pod uwagę. Mackenzie King od same-
go początku obrad podważał formułę samej konferencji. Kwestionował także mandat 
uczestników spotkania do podejmowania wiążących decyzji politycznych w imie-
niu całego Imperium Brytyjskiego. Premier Kanady już w swoim inauguracyjnym 
wystąpieniu skrytykował George’a Curzona, brytyjskiego ministra spraw zagranicz-
nych, za określenie w jednym z przemówień spotkania konferencyjnego premiera 
Wielkiej Brytanii wraz z premierami dominiów mianem „rządu imperialnego” (Im-
perial Cabinet). Mackenzie King traktował obrady jedynie jako „konferencję rzą-
dów”, nie poczuwając się „do prawa i mocy bycia członkiem rządu imperialnego”. 
Po raz kolejny zwrócił uwagę na stosowanie nieprecyzyjnej terminologii. Podkreślił, 
że w brytyjskim systemie politycznym słowo cabinet odnosi się do „politycznego 
ciała odpowiedzialnego przed parlamentem i wyborcami”58. W związku z brakiem 
istnienia parlamentu imperialnego, wyłanianego z woli wyborców całego Imperium, 
w którym zasiadaliby posłowie wszystkich dominiów, określenie spotkania londyń-
skiego mianem obrad rządu imperialnego było, zdaniem Kinga, nadużyciem. 

Jesteśmy przedstawicielami różnych rządów [mówił King – T.S.] i tylko do tego ogra-
niczają się nasze kompetencje. Nie mamy prawa uważać się za władnych decydować 
o kształcie polityki całego Imperium Brytyjskiego. […] Moim obowiązkiem jest reprezen-
towanie i prezentowanie kanadyjskiego punktu widzenia oraz zapoznanie się z opiniami 
innych [dominiów – T.S.], a nie dyskutowanie o wspólnocie interesów i pragnieniach jej 
zacieśniania59.

Zgodnie z tą tezą Mackenzie King próbował za wszelką cenę nie dopuścić do 
umieszczenia w raporcie końcowym z konferencji imperialnej jakichkolwiek de-
klaratywnych konkluzji, które w przyszłości mogłyby, nawet w znikomym stopniu, 
zwiększyć zaangażowanie Kanady w sprawy imperialne i rozszerzyć wpływ Im-

57  Ibidem, s. 256. 
58  Ibidem, 3 X 1923, s. 225.
59  Ibidem, 17 X 1923, s. 254–255.
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perium na politykę prowadzoną przez rząd w Ottawie. W rezultacie memorandum 
konferencyjne stało się dokumentem w przeważającej części nieprecyzyjnym, lako-
nicznym i niezobowiązującym. Na wyraźne żądanie premiera Kanady z raportu koń-
cowego usunięto większość odwołań do politycznych wydarzeń na arenie między-
narodowej. Brak tego elementu stanowił wyraźny symbol nadchodzącego zmierzchu 
wspólnej imperialnej polityki zewnętrznej. W zamian w rezolucji podsumowującej 
obrady konferencyjne znalazły się postanowienia dotyczące polityki zagranicznej 
niezwykle korzystne z kanadyjskiego punktu widzenia. Sam Mackenzie King nazwał 
je zapisami, których jego „własny umysł lepiej by wyrazić nie potrafi ł”60. Treść tych 
zapisów uderzająco przypominała retorykę wcześniejszych wystąpień konferencyj-
nych Mackenzie Kinga i stanowiła milowy krok w decentralizacji struktury imperial-
nej. Najważniejszy z nich gwarantował poszczególnym dominiom prawo do zawie-
rania dwustronnych traktatów międzynarodowych, pod warunkiem, że treść umowy 
dotyczyła tylko interesów zainteresowanego rządu, a nie całego Imperium61. Ponadto 
w memorandum określono konferencję mianem „konferencji przedstawicieli rządów 
Imperium [Brytyjskiego – T.S.], której ustalenia i poglądy koniecznie podlegać miały 
aprobacie tych rządów i parlamentów [poszczególnych dominiów – T.S.]”62. Premier 
Kanady mógł mieć poczucie odniesionego sukcesu. W drodze Kanady do niezależ-
ności w polityce zagranicznej został poczyniony postęp dużo większy niż na której-
kolwiek z poprzednich konferencji imperialnych. Nic zatem dziwnego, że W.L. Ma-
ckenzie King, podsumowując rezultaty obrad konferencyjnych, określił je mianem 
„wyraźnego triumfu, który stanie się przełomem dla rozwoju i ewolucji ustrojowej 
Imperium”63.

Konferencja imperialna z 1923 r. rzeczywiście przeszła do historii jako jeden 
z najbardziej przełomowych momentów w transformacji centralistycznego modelu 
zarządzania Imperium Brytyjskim. Kluczowa dla końcowych ustaleń konferencji 
okazała się zmiana brytyjskiego spojrzenia na stosunki wewnątrz Imperium. Jesz-
cze na początku obrad lord Curzon popierał, propagowaną przez premierów Au-
stralii i Nowej Zelandii, wizję polityki zagranicznej wspólnej dla całego Imperium. 
W końcowej fazie dyskusji konferencyjnych stanowisko rządu brytyjskiego coraz 
wyraźniej jednak ewoluowało w stronę rozwiązań proponowanych przez Mackenzie 
Kinga. Źródeł tej zmiany poglądów nie należy jednak szukać w sile samych argu-
mentów Mackenzie Kinga. Te raczej delegatów brytyjskich irytowały, gdyż opierały 
się zazwyczaj na antybrytyjskiej retoryce. Sam lord Curzon zresztą w liście do swojej 
żony określił premiera Kinga mianem „uporczywego i irytującego głupca” i widział 
w osobie kanadyjskiego premiera „największą przeszkodę” w negocjacjach konfe-

60  Cyt. za: C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 69.
61  Zob. Resolution IX of the Imperial Conference, 1923, art. 2 (a) [w:] DCER, vol. 3, s. 283. Zapis 

ten stanowił de facto ofi cjalne usankcjonowanie precedensu, jakim było podpisanie przez Kanadę 
dwustronnego traktatu ze Stanami Zjednoczonymi o połowach halibuta (Halibut Treaty) kilka miesięcy 
przed konferencją w Londynie.

62  Report of the Imperial Conference, 1923 [w:] The Development of Dominion..., s. 275.
63  Cyt. za: C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 70.
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rencyjnych64. Tymczasem tenże właśnie upór i bezkompromisowość kanadyjskiego 
premiera, zarówno podczas konferencji imperialnej w 1923 r., jak i wobec wcześ-
niejszych wydarzeń (kryzysu w cieśninach tureckich i ustaleń z Lozanny), dobitnie 
pokazały kruchość fundamentów, na jakich opierała się solidarność wewnątrzimpe-
rialna. Linia politycznych podziałów w Imperium była nie tylko linią oddzielającą 
oczekiwania Londynu i dominiów, ale przede wszystkim linią rozdzielającą interesy 
poszczególnych dominiów. Paradoksalnie przecież, to nie przedstawiciele Wielkiej 
Brytanii, lecz premierzy tzw. Pacifi c dominions: Australii i Nowej Zelandii, najgor-
liwiej oponowali przeciw postulowanej przez premiera Kanady niezależności dy-
plomatycznej dominiów. Ich wizja zakładała, że Brytyjczycy będą nadal sprawować 
pieczę nad polityką zagraniczną i obronną całego Imperium. Wykazywali oni szcze-
gólną wrażliwość na kwestie wspólnych konsultacji i kolektywnej odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo Imperium Brytyjskiego. Innymi słowy, premierzy Stanley Bruce 
i William Massey opowiadali się za utrzymaniem status quo, gdyż dla nich jedynie 
silne i zjednoczone Imperium było gwarantem bezpieczeństwa ich krajów. Austra-
lia i Nowa Zelandia nie sąsiadowały bowiem – w odróżnieniu od Kanady – ze sto-
sunkowo przyjaznym supermocarstwem, które mogło zastąpić Imperium w tej roli. 
Premierzy tych dominiów reprezentowali zatem poglądy zbliżone do głoszonych na 
wcześniejszych konferencjach imperialnych przez byłego premiera Kanady Roberta 
Bordena. Podobnie zresztą jak on domagali się jednak na przyszłość od Londynu 
szerszych konsultacji politycznych z rządami dominiów.

Brytyjski rząd z kolei był pochłonięty przede wszystkim działaniami na rzecz 
pokoju i bezpieczeństwa na kontynencie europejskim65. Kryzys w Çanakkale i kon-
ferencja w Lozannie pokazały, że część dominiów (z Kanadą na czele) nie była 
w ogóle zainteresowana europejską polityką Wielkiej Brytanii i nie zamierzały one 
uczestniczyć w realizacji tej polityki. Już w kontekście tych wydarzeń idea polityki 
zagranicznej wspólnej dla całego Imperium stała się nierealna. Dopiero jednak obra-
dy konferencji imperialnej z 1923 r. uświadomiły Brytyjczykom skalę rozbieżności 
istniejących pomiędzy poszczególnymi częściami Imperium. Dysonans pomiędzy 
poglądami poszczególnych premierów na kształt relacji w ramach Imperium stał się 
tak wyraźny, że w brytyjskich kręgach rządowych uświadomiono sobie pilną potrze-
bę zmian dotychczasowego modelu stosunków wewnątrzimperialnych. Za reformą 
przemawiało nie tylko bezkompromisowe stanowisko Mackenzie Kinga, który wy-
korzystywał każdą możliwość, by podkreślić kanadyjski indywidualizm, kwestio-
nując tym samym wizję Imperium jako organizacji kolektywnej, połączonej wspól-
notą interesów. Brytyjskiej wizji zarządzania Imperium nie odpowiadały również 
australijskie i nowozelandzkie żądania dotyczące zwiększenia wpływu dominiów na 
kształt polityki prowadzonej przez Londyn. Z perspektywy Londynu system kon-
sultowania brytyjskiej polityki z dominiami jawił się jako procedura komplikująca, 
dyplomatycznie niepraktyczna i opóźniająca66. Pokazały to wydarzenia w cieśninach 

64  Zob. R.M. Dawson, op.cit., s. 477.
65  Zob. rokowania z Turcją w Lozannie (poprzedni podrozdział) czy porozumienia z Locarno 

(rozdz. III.5).
66  C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 70–71. 
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tureckich w 1922 r. Rząd brytyjski gotów był zatem upierać się przy wspólnej dla 
całego Imperium polityce zagranicznej pod warunkiem, że o jej kursie sam będzie 
decydował. Gdy w grę wchodziło zwiększenie odpowiedzialności dominiów za po-
litykę całego Imperium, Wielka Brytania wolała zmniejszyć swój wpływ na politykę 
zagraniczną poszczególnych dominiów i pozostawić sobie większą swobodę dzia-
łania na arenie międzynarodowej. Z tego też powodu, w ostatecznym rozrachunku, 
brytyjskiemu MSZ bardziej odpowiadała jednak wizja Imperium zaprezentowana 
przez Mackenzie Kinga niż rozwiązania proponowane przez premierów Australii 
i Nowej Zelandii. King pośrednio postulował rezygnację ze wspólnej, imperialnej 
polityki zewnętrznej. Proponował indywidualizację działań poszczególnych domi-
niów na arenie międzynarodowej, ale pozostawiał jednocześnie Brytyjczykom swo-
bodę w prowadzeniu ich własnej polityki zagranicznej. Z brytyjskiego punktu widze-
nia wizja Imperium przedstawiona przez Mackenzie Kinga stanowiła mniejsze zło. 
Był to model Imperium, w którym, cytując lorda Curzona, „żaden niechciany nos 
dominium nie będzie wtrącał się w sprawy [brytyjskiego – T.S.] ministerstwa spraw 
zagranicznych”67.

Sukces, jakim dla Mackenzie Kinga zakończyła się konferencja imperialna 
w 1923 r., nie byłby zatem możliwy bez cichego przyzwolenia Brytyjczyków. Po-
mimo osobistych animozji pomiędzy Mackenzie Kingiem a lordem Curzonem, ka-
nadyjskie i brytyjskie poglądy na przyszłość Imperium Brytyjskiego okazały się na 
wielu płaszczyznach zbieżne. Każda ze stron przede wszystkim próbowała zapewnić 
sobie jak największą swobodę działania w polityce zagranicznej. Brak ich współ-
działania wynikał przede wszystkim ze złego odczytania wzajemnych intencji. Ma-
ckenzie King prawie w każdym posunięciu brytyjskim widział ruch zmierzający do 
większej centralizacji struktur imperialnych. Brytyjczycy błędnie tłumaczyli sobie 
obecność antyimperialnych elementów w przemówieniach Kinga jego osobistymi 
interesami i chęcią zbicia kapitału politycznego. Nie zmienia to jednak faktu, że ob-
rady konferencji imperialnej z 1923 r. były ostatnimi, podczas których debatowano 
nad kwestią polityki zagranicznej wspólnej dla całego Imperium. Po 1923 r. dominia 
brytyjskie, z Kanadą na czele, zaczęły coraz częściej mówić na arenie międzyna-
rodowej własnym głosem, niekoniecznie podzielając stanowisko brytyjskie. Wielka 
Brytania natomiast, szczególnie w sprawach europejskich, stopniowo przestawała 
zasięgać opinii swoich dominiów. Rozdział ten szczególnie uwidocznił się podczas 
negocjacji traktatu z Locarno w 1925 r.

III.5. KONFERENCJA W LOCARNO (1925)

W październiku 1925 r. w szwajcarskiej miejscowości Locarno rozpoczęła obrady 
międzynarodowa konferencja, w której wzięli udział przedstawiciele Wielkiej Bry-
tanii, Francji, Niemiec, Belgii oraz Włoch, a także nieofi cjalnie (nie brali udziału 

67  Cyt. za: J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 47. 
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w obradach przy głównym stole) delegacje Polski i Czechosłowacji. Konferencja 
odbyła się dzięki inicjatywie francusko-brytyjskiej, a jej celem było ustanowienie 
pokojowych relacji w Europie poprzez normalizację stosunków pomiędzy Niemcami 
i ich sąsiadami. Wydarzenia z Locarno stanowiły próbę wciągnięcia Niemiec, izo-
lowanych wskutek postanowień wersalskich, w struktury międzynarodowe i prze-
szły do historii jako symbol łagodzenia brytyjskiej oraz francuskiej polityki wobec 
Berlina. Główną część umów zawartych w Locarno stanowił Pakt reński, przyjęty 
16 października 1925 r. (ofi cjalnie podpisany w Londynie 1 grudnia 1925 r.) po-
między Wielką Brytanią, Francją, Niemcami, Włochami i Belgią68. Dokument ten 
sankcjonował utrzymanie nienaruszalności ustalonej w Wersalu granicy niemiecko-
-francuskiej i niemiecko-belgijskiej, dając Francji i Belgii wszechstronne gwarancje 
bezpieczeństwa (z brytyjskim wsparciem militarnym włącznie). Polskiej i czecho-
słowackiej granicy z Niemcami nie zapewniono gwarancji expressis verbis, a jedy-
nie zawarto ogólną formułę o pokojowym rozwiązywaniu konfl iktów69. Porozumie-
nia z Locarno umożliwiły Niemcom przystąpienie do Ligi Narodów w 1926 r., co 
tylko pozornie tę organizację wzmacniało. W rzeczywistości układy lokarneńskie 
podważały rolę Ligi jako organizacji strzegącej europejskiego porządku. Okazało 
się bowiem, że sama Liga nie była wystarczającym gwarantem bezpieczeństwa i po-
trzebowano dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa, właśnie w postaci porozumień 
lokarneńskich. 

Brytyjski rząd samodzielnie uczestniczył w negocjacjach poprzedzających pod-
pisanie tego traktatu. Informował wprawdzie rządy dominiów brytyjskich o szczegó-
łach ustaleń, nie oferował jednak żadnemu z nich zaproszenia do udziału w obradach 
lokarneńskich. Zachowanie takie wynikało bezpośrednio z ustaleń konferencji im-
perialnej w Londynie w 1923 r. Londyn cenił przede wszystkim swobodę własnych 
działań na arenie międzynarodowej i nie zamierzał konsultować prowadzonej przez 
siebie polityki z dominiami. Sir Austen Chamberlain, ówczesny szef brytyjskiego 
MSZ, w listopadzie 1925 r. tak tłumaczył posłom brytyjskiej Izby Gmin przyczyny 
braku kontaktu z dominiami w sprawie traktatów z Locarno: 

Sprawy tego świata nie stoją w miejscu. Nie mogę jeździć, jako reprezentant rządu Jego 
Królewskiej Mości, od spotkania do spotkania […], od konferencji do konferencji i mó-
wić przedstawicielom obcych państw: „Wielka Brytania nie ma określonej polityki. Nie 
zdążyliśmy naradzić się ze wszystkimi rządami w Imperium, więc nie możemy podjąć 
żadnych działań”70. 

Austen Chamberlain wyraźnie określił tym samym priorytety brytyjskiej polityki, 
którymi stać się odtąd miały sprawy europejskie, a nie imperialne. Serce Imperium 

68  Pełny tekst traktatu zob. Pakt reński pomiędzy Belgią, Francją, W. Brytanią, Włochami i Niemcami, 
1 VII 1925 [w:] Źródła do historii powszechnej, 1870–1939. Wybór dokumentów i materiałów, 
J. Piłatowicz (red.), Siedlce: Instytut Historii Akademii Podlaskiej, 2002, vol. 2, s. 95–98.

69  Polska uzyskała jedynie francuskie gwarancje, które w przypadku ewentualnego ataku 
niemieckiego i tak podlegać miały skomplikowanej procedurze rozjemczej Ligi Narodów. Traktat nie 
zmuszał zatem Niemiec do rezygnacji z rewizji swoich wschodnich granic w przyszłości. Więcej na 
temat traktatu z Locarno i o jego implikacjach pisze: W. Dobrzycki, Historia..., s. 372–378.

70  Cyt. za: N. Mansergh, Survey of British Commonwealth Affairs: Problems of External..., s. 65.
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leżało bowiem, jak powiedział sam minister, „nie na jakiejś innej półkuli, ale właśnie 
w Europie”71. Polityka zagraniczna Zjednoczonego Królestwa miała przybrać bar-
dziej zindywidualizowany wymiar. Działania brytyjskiej dyplomacji miały realizo-
wać interesy Londynu, a nie opierać się na reprezentowaniu formalnie uzgodnionych 
poglądów wszystkich państw Imperium Brytyjskiego. W zamian za swobodę włas-
nych działań na arenie międzynarodowej, Londyn był jednak gotów przyznać domi-
niom pewien zakres autonomii w polityce zagranicznej.

Zmiany zapowiedziane w wystąpieniu parlamentarnym Chamberlaina po raz 
pierwszy przybrały praktyczny wymiar w zapisach końcowych traktatu z Locarno. 
Na wyraźną prośbę brytyjskiego ministra spraw zagranicznych do traktatu dodano 
klauzulę, zgodnie z którą „traktat nie nakładał żadnego zobowiązania na żadne z Do-
miniów brytyjskich ani na Indie, chyba że rząd tego Dominium lub Indii oznajmi, 
że przyjmuje te zobowiązania”72. Po raz pierwszy Wielka Brytania podpisała umo-
wę międzynarodową, która nie obejmowała automatycznie jej dominiów i w kwestii 
przystąpienia do umowy dawała im wolny wybór. Polityka taka zbieżna była z ocze-
kiwaniami i postulatami głoszonymi przez Mackenzie Kinga podczas konferencji 
imperialnej w 1923 r. Rząd kanadyjski, podobnie jak w przypadku konferencji w Lo-
zannie w 1922 r., nie nalegał na obecność swoich przedstawicieli w Locarno. Nie 
oczekiwał też od Brytyjczyków konsultacji ani nie rościł sobie prawa do doradzania 
Londynowi w sprawie traktatu lokarneńskiego. Klauzula zawarta w końcowym pro-
tokole lokarneńskiego dokumentu wymagała jednak od Ottawy ustosunkowania się 
do zapisów trakta  tu. 

Posiedzenie gabinetu premiera Mackenzie Kinga, na którym dyskutowano moż-
liwość ratyfi kowania przez Kanadę dokumentu lokareńskiego odbyło się 6 stycz-
nia 1926 r. Przebieg obrad rządu stanowił kolejny dowód sceptycyzmu większości 
ministrów kanadyjskich wobec brytyjskich działań na arenie światowej. Elementy 
wyraźnie antybrytyjskiej retoryki szczególnie mocno zaznaczyły się w wystąpieniu 
Oscara Douglasa Skeltona, wówczas już kanadyjskiego podsekretarza stanu w De-
partamencie Spraw Zewnętrznych. Skelton, odnosząc się do traktatu lokarneńskiego, 
nazwał go owocem brytyjskich „staroświeckich teorii imperialistycznych, przez lata 
usiłujących podporządkować [Kanadę – T.S.] doktrynie jedności imperialnej”73. Bry-
tyjskie gwarancje bezpieczeństwa dla sygnatariuszy traktatu z Locarno i polityka 
prowadzona przez Londyn, dowodził O.D. Skelton, nie miały nic wspólnego z inte-
resami i zobowiązaniami Kanady:

Wielka Brytania jest częścią Europy. Kanadę dzieli od niej trzy tysiące mil morskich i nie-
zliczona liczba różnic w kulturze, problemach i spojrzeniu. My jesteśmy Brytyjską Ame-
ryką Północną, a Brytyjczycy – Brytyjską Europą Zachodnią74.

Skelton proponował przekazać Brytyjczykom klarowną, odmowną decyzję Ot-
tawy w sprawie ratyfi kacji traktatu. Stanowczość Kanady miała według niego zmu-

71  Ibidem.
72  Pakt reński..., art. 9, s. 98. 
73  H.B. Neatby, WLMK: The Lonely..., s. 179.
74  Cyt. za: C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 79.
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sić Londyn do przemyślenia i zrewidowania strategii politycznej wobec dominiów. 
Zdaniem podsekretarza stanu, „Brytyjczycy obiorą rozważniejszy kurs [polityczny 
– T.S.], jeśli uzmysłowią sobie, że nie mogą liczyć na automatyczną pomoc [Kanady 
– T.S.]”75. Antybrytyjski ton wypowiedzi Skeltona może dziwić w kontekście ustaleń 
podjętych podczas konferencji imperialnej w 1923 r. Działania brytyjskie opierały 
się na koncepcji rozdziału polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii i jej dominiów. 
Koncepcja ta narodziła się podczas konferencji londyńskiej i za nią właśnie tak go-
rąco orędowali Mackenzie King i sam Skelton. Antybrytyjską „zaciekłość” Skeltona 
należałoby raczej tłumaczyć albo złym odczytaniem przez niego brytyjskich zamia-
rów lub, co bardziej prawdopodobne, założeniem a priori, że za każdym działaniem 
brytyjskim kryje się intencja jeszcze większego podporządkowania dominiów Lon-
dynowi. Tę spiskową wizję Skeltona podzielał także Mackenzie King76.

Ofi cjalna nota odmowna, przesłana przez Mackenzie Kinga do Londynu, zgodnie 
z zaleceniami Skeltona, była stanowcza i brzmiała jednoznacznie, chociaż sformuło-
wana została w języku odpowiadającym wymogom parlamentaryzmu i dyplomacji. 
Mackenzie King w depeszy ze szczególną dumą odnotował brytyjskie „nieustające 
dążenia do zapewnienia pokoju i pojednania”. Zapewnił także premiera brytyjskiego, 
Stanleya Baldwina, iż Ottawa rozumie „decyzję brytyjskiego rządu, aby ten określał 
swoją politykę [zagraniczną – T.S.] bez konsultacji z dominiami”. Przyjazny ton de-
peszy nie pozostawiał jednak wątpliwości: rząd kanadyjski nie zamierzał zaangażo-
wać się w sprawy europejskie ani ratyfi kować traktatu z Locarno. W telegramie do 
Londynu Mackenzie King napisał: 

Rząd Kanady nie czuje się w mocy, aby rekomendować parlamentowi [kanadyjskiemu 
– T.S.] ratyfi kację tego europejskiego porozumienia. Te same okoliczności, które skłoni-
ły rząd brytyjski do nieobejmowania swoimi gwarancjami wschodniej granicy Niemiec 
[z Polską i Czechosłowacją – T.S.]77, powstrzymują Kanadę od wzięcia odpowiedzialności 
za którąkolwiek z granic. Zamiast podejmować już teraz decyzję, po czyjej stronie: Francji 
czy Niemiec, będziemy walczyć w przyszłym konfl ikcie, wolimy tę decyzję odłożyć na 
przyszłość i podjąć ją uwzględniwszy sytuację międzynarodową i wewnętrzną78.

Mackenzie King przedstawił informację o zamiarach rządu kanadyjskiego 
w sprawie ratyfi kacji traktatu z Locarno swemu parlamentowi dopiero po sześciu 
miesiącach od wysłania cytowanej powyżej depeszy. W lakonicznym komunikacie 
przekazanym posłom premier Kanady oświadczył, iż „rząd kanadyjski sugeruje od-
łożenie ostatecznej decyzji w tej materii do zakończenia obrad kolejnej konferencji 
imperialnej”79. Spryt polityczny Mackenzie Kinga pozwolił mu uniknąć długiej de-

75  Ibidem.
76  W pamiętnikach określił on wystąpienie Skeltona mianem „wspaniałej przemowy”. WLMK 

Diaries, 6 I 1926, s. 1.
77  Podpis brytyjski pod traktatem w Locarno zapewniał jedynie brytyjską ochronę militarną 

w przypadku naruszenia przez Niemcy granicy z Belgią i Francją, a nie odnosił się do ochrony granicy 
niemiecko-polskiej czy niemiecko-czechosłowackiej. W. Dobrzycki, Historia..., s. 374–375.

78  Governor General to Dominion Secretary, Ottawa, 8 I 1926 [w:] DCER, vol. 4, s. 679–680.
79  Podczas konferencji imperialnej w październiku 1926 r. kwestie reformy ustrojowej Imperium 

Brytyjskiego przyćmiły dyskusje na temat traktatu z Locarno. W rezultacie żadne dominium brytyjskie 
nie przyłączyło się do gwarancji bezpieczeństwa granic Francji i Belgii z Niemcami. Dyskusja zakończyła 
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baty parlamentarnej i niewygodnych pytań opozycji. W swojej wypowiedzi przed 
Izbą Gmin premier nie skupił się bowiem na samej kwestii ratyfi kacji traktatu, lecz 
ujął zagadnienie w szerszym kontekście. Przypomniał ustalenia konferencji imperial-
nej z 1923 r., cytując z największym naciskiem zapisy rezolucji końcowej, odnoszące 
się do autonomii dominiów w kwestiach podpisywania traktatów dwustronnych. Na 
prośbę Mackenzie Kinga przegłosowano wówczas wniosek, w którym kanadyjska 
Izba Gmin zaaprobowała procedurę negocjacyjną ustaloną na konferencji w 1923 r. 
i „zobowiązała ministrów kanadyjskich do uzyskania zgody parlamentu kanadyjskie-
go przed sygnowaniem w imieniu Kanady jakiegokolwiek traktatu, konwencji lub 
porozumienia o charakterze gospodarczym lub wojskowym”80. Strategia parliament 
will decide, którą tak chętnie wcześniej stosował Mackenzie King w relacjach Kana-
dy z Imperium Brytyjskim, zyskała zatem podwójne umocowanie prawne. Po pierw-
sze, zasadność jej stosowania częściowo potwierdzał raport końcowy z konferencji 
imperialnej z 1923 r. Po drugie, parlament kanadyjski expressis verbis uznał swoją 
naczelną rolę w procesie negocjacyjnym i ratyfi kacyjnym umów międzynarodowych. 
Argumenty te stanowiły silną broń w ręku premiera Kanady podczas obrad kolejnej 
konferencji imperialnej, która odbyła się w październiku 1926 r. w Londynie. 

III.6. SKANDAL KING – BYNG (1926) I KRYZYS 
KONSTYTUCYJNY

W 1926 r., podczas konferencji imperialnej w Londynie, doszło do spotkania premie-
ra Mackenzie Kinga z przywódcami innych dominiów i premierem Wielkiej Bryta-
nii. Wcześniej jednak w kanadyjskiej polityce wewnętrznej nastąpiło kilka ważnych 
wydarzeń, które nie pozostały bez wpływu na polityczne relacje Ottawy z Londy-
nem. Pierwszym zwiastunem politycznych problemów Mackenzie Kinga i Partii 
Liberalnej okazały się wybory parlamentarne w 1925 r. W wyborach tych liberało-
wie utracili większość (zdobywając jedynie 101 z 241 miejsc w kanadyjskiej Izbie 
Gmin) na rzecz konserwatystów Arthura Meighena (którzy zdobyli 116 mandatów). 
Mackenzie King zdołał się utrzymać u władzy i stworzyć rząd mniejszościowy wy-
łącznie dzięki nieofi cjalnemu wsparciu socjalizującej i populistycznej Progressive 
Party (PP), reprezentującej interesy farmerów z kanadyjskich prerii81. Prawdziwe 
kłopoty pojawiły się jednak wraz z wybuchem ogromnego skandalu korupcyjnego 

się przyjęciem przez premierów dominiów zdawkowej wspólnej deklaracji (notabene autorstwa 
Mackenzie Kinga), w której pogratulowano rządowi brytyjskiemu „udanego wkładu w promowanie 
pokoju na świecie”. Extracts from Minutes of Commitee of Inter-Imperial Relations (dalej: Commitee of 
Inter-Imperial Relations, 1926), London, 8 XI 1926 [w:] DCER, vol. 4, s. 137.

80  Cyt. za: C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 79; zob. CHCD, vol. 170, 21 VI 1926, 
s. 4758–4800.

81  Założenia programowe socjalistów kanadyjskich opisane zostały w rozdz. II.4.1. W wyborach 
w 1925 r. PP zdobyła 24 mandaty. W.L. Morton, The Progressive..., s. 245.
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w kręgach rządowych, który zagroził wycofaniem poparcia Progressive Party dla 
liberałów i utratą władzy przez Mackenzie Kinga.

Skandal ujawnił i szczegółowo opisał w wystąpieniu przed Izbą Gmin opozycyj-
ny poseł Partii Konserwatywnej Harry Stevens. Informacje były porażające. Najwyż-
si urzędnicy Departamentu ds. Taryf Celnych i Akcyz (Department of Customs and 
Excise), z ministrem Jacques’em Bureau na czele, mieli być od dłuższego czasu zaan-
gażowani w nielegalny proceder korupcyjny. Stevens zarzucał czołowym politykom 
Partii Liberalnej, że przymykali oko lub osobiście brali udział w przemycie alkoholu 
do Stanów Zjednoczonych82 oraz zezwalali na nielegalny import części samochodo-
wych, tytoniu, odzieży i odbiorników radiowych na ogólną wartość przekraczającą 
50 milionów dolarów kanadyjskich83. Przedstawione przez Stevensa dowody były 
tak silne, że liberałowie musieli zgodzić się na powołanie specjalnej komisji śledczej 
w celu wyjaśnienia sprawy. Zapisy w pamiętnikach Mackenzie Kinga potwierdzały 
słuszność zarzutów Stevensa. Premier Kanady zdawał sobie sprawę z istniejących nie-
prawidłowości i nieszczelności kanadyjskiej polityki celnej na kilka miesięcy przed 
ujawnieniem skandalu. W jednym ze swoich komentarzy nazwał on nawet ministra 
Jacques’a Bureau „niewolnikiem alkoholu, [który – T.S,] zarządza resortem celnym 
w sposób skandaliczny, haniebny i oburzający”. Kierowane przez J. Bureau minister-
stwo Mackenzie King określił bardzo dosadnie mianem „szamba niegodziwości”84. 
Należy przypuszczać, że powodem braku stanowczych działań ze strony premiera 
wobec nadużyć w departamencie celnym były obawy przed skutkami politycznymi 
w przypadku nagłośnienia sprawy85. W rezultacie J. Bureau został zwolniony we 
wrześniu 1925 r. z funkcji ministra i mianowany przez Kinga senatorem86. 

Odejście z ministerstwa Jacques’a Bureau tylko na kilka miesięcy uciszyło skan-
dal. Sprawa ponownie nabrała rozgłosu, gdy komisja śledcza zakończyła docho-
dzenie i 18 czerwca 1926 r. przedstawiła przed Izbą Gmin raport ze swoich prac. 
W najważniejszym punkcie raportu komisja stwierdziła, że „od dłuższego czasu 
efektywność Departamentu ds. Taryf Celnych i Akcyz ulegała stopniowemu pogor-
szeniu”. Jedynymi osobami wymienionymi w raporcie z nazwiska byli były minister 
J. Bureau oraz sprawujący tę funkcję Georges Boivin. Pierwszy, zdaniem komisji, 
„nie potrafi ł należycie ocenić i prawidłowo rozdzielić obowiązków wewnątrz mini-
sterstwa, co w rezultacie doprowadziło do braku efektywnej, ciągłej i zdecydowanej 
kontroli podwładnych”87. Drugi nie tylko nie oczyścił ministerstwa z urzędników 

82  W USA lata 1919–1933 to okres tzw. prohibicji – całkowitego zakazu sprzedaży i spożywania 
alkoholu.

83  J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 121. 
84  Zob. WLMK Diaries, 17 VIII 1925, s. 1; 19 VIII 1925, s. 2.
85  Przypuszczenia te potwierdzają pośrednio wpisy w pamiętnikach premiera Kanady. Obawiał się 

on, że usunięcie z partii ministra J. Bureau doprowadzi do utraty poparcia dla Partii Liberalnej w Quebecu, 
skąd minister pochodził i gdzie był popularny. Zob. ibidem, 17 VIII 1925, s. 1.

86  Zastąpił go Georges Boivin, polityk, który okazał się w szybkim czasie równie podatnym na 
korupcję jak jego poprzednik. J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 121; BUREAU, The Hon. Jac-
ques, P.C., ParlInfo, Parliament of Canada, http://www2.parl.gc.ca/parlinfo/Files/Parliamentarian.
aspx?Item=61c189fb-d551-49ed-82da-cc777b86b056&Language=E&Section=ALL (08.02.2014).

87  CHCD, vol. 170, 18 VI 1926, s. 4695.
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zamieszanych w proceder przemytniczy, ale także miał zaaranżować zwolnienie 
z aresztu jednego ze skazanych już wcześniej szmuglerów w zamian za jego pomoc 
w kampanii politycznej na rzecz Partii Liberalnej88. Raport nie poruszał kwestii zaan-
gażowania innych urzędników państwowych w przestępcze działania ministerstwa. 
Stosunkowo łagodnie, zważywszy na powagę i skalę wcześniejszych zarzutów, po-
traktował rolę premiera w tej sprawie, całkowicie pomijając kwestię jego osobistej 
odpowiedzialności za politykę kadrową w departamencie celnym.

Bezpretensjonalny w stosunku do głównych ofi cjeli rządowych ton raportu nie 
zyskał aprobaty opozycyjnej Partii Konserwatywnej. Ostrzejszych sformułowań do-
magał się przede wszystkim Harry Stevens, autor wystąpienia parlamentarnego ujaw-
niającego skandal korupcyjny deputowanym Izby Gmin i opinii publicznej. Zgłosił 
on propozycję poprawki do raportu komisji śledczej, w której domagał się jasno 
sprecyzowanego potępienia nie tylko odpowiedzialnych za politykę celną ministrów, 
lecz także ostrego skrytykowania całego rządu, z premierem Mackenzie Kingiem na 
czele. Poprawka autorstwa H. Stevensa opierała się na mocnej tezie, według której 
„premier i rząd od dłuższego czasu posiadali wiedzę o istniejących nieprawidłowoś-
ciach w Departamencie ds. Taryf Celnych i Akcyz, a zaniechanie bezzwłocznych 
i skutecznych działań naprawczych z ich strony było całkowicie niewybaczalne”. 
W tekście proponowanej poprawki Stevens oskarżał cały rząd o politykę „godzącą 
w interes państwa i szkodliwą dla przyszłych praktyk zarządzania ministerstwami”89.

Przyjęcie przez Izbę Gmin poprawki w proponowanym przez Stevensa kształ-
cie de facto oznaczałoby wyrażenie przez parlament wotum nieufności wobec rządu 
Mackenzie Kinga. Premier starał się zapobiec takiemu obrotowi spraw za wszelką 
cenę, choć poparcie oskarżeń wobec jego ministrów mocnymi dowodami komisji nie 
pozostawiało mu szerokiego pola manewru. W przemówieniu przed Izbą Gmin W.L. 
Mackenzie King potwierdził, że rząd wiedział o skandalu w departamencie celnym 
i podjął działania „mające na celu wyczyszczenie tej stajni Augiasza, podczas gdy 
konserwatyści wykradli tajne informacje rządowe po to, żeby rozpocząć swoją tanią 
polityczną grę”. Swoje wystąpienie przed parlamentem Mackenzie King zakończył 
oskarżeniem wobec Partii Konserwatywnej i jej lidera Arthura Meighena, któremu 
zarzucił wykorzystywanie skandalu do nieuczciwego przejęcia i uzurpowania sobie 
władzy90. Emocjonalny ton wypowiedzi niewiele jednak pomógł Kingowi i Partii 
Liberalnej. Deputowani Progressive Party, dotychczas nieofi cjalnie wspierający rząd 
Mackenzie Kinga, zaczęli go otwarcie krytykować, deklarując poparcie dla poprawki 
Stevensa jako „jedynej nadziei na oczyszczenie życia publicznego i polepszenie sta-
nu spraw państwowych”91. Dowodem na istniejący rozłam w Progressive Party było 
głosowanie nad kontrpropozycją do poprawki Stevensa, zgłoszoną przez posła tej 
partii Jamesa Woodswortha. Ostre sformułowania dotyczące roli rządu Kanady i oso-

88  Report of the Select Committee on the Department of Customs and Excise, Ottawa, VI 1926 [w:] 
The King-Byng Affair, 1926. A Question of Responsible Government, R. Graham (red.), Toronto: The 
Copp Clark Publishing Company, 1967, s. 19.

89  Ibidem.
90  B. Hutchison, Mr. Prime Minister, 1867–1964, Don Mills, Ont.: Longmans Canada, 1964, s. 223.
91  Cyt. za: J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 122. 
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biście premiera w skandalu korupcyjnym James Woodsworth zastąpił zdawkowymi 
opiniami o odpowiedzialności całej klasy politycznej za proceder przemytniczy92. 
Poprawka jednak przepadła w głosowaniu, i to głosami części posłów Progressive 
Party, co równocześnie zapowiadać mogło przegłosowanie wotum nieufności w po-
staci poprawki Stevensa i kompromitację Mackenzie Kinga oraz Partii Liberalnej. 
Zapowiadało to bowiem pierwszy przypadek w historii Kanady, kiedy rząd zostałby 
zmuszony do podania się do dymisji wskutek głosowania parlamentarnego93. 

Mackenzie King, wykorzystując przerwę w obradach parlamentu, za wszelką 
cenę próbował podjąć działania na rzecz uniknięcia wielkiego historycznego blama-
żu. Postanowił wybrać mniejsze zło i zwrócić się do gubernatora generalnego z proś-
bą o rozwiązanie parlamentu i rozpisanie nowych wyborów. Utrata władzy według 
takich zasad sprawiałaby wrażenie mniej wymuszonej i pozostawiałaby przy władzy 
Partię Liberalną aż do nowych wyborów i do zaprzysiężenia nowej ekipy rządowej. 

Funkcję gubernatora generalnego Dominium Kanady od 1921 r. pełnił polityk 
brytyjski i były marszałek polny w armii brytyjskiej – lord Byng94. W momencie poja-
wienia się kryzysu parlamentarnego pięcioletni okres sprawowania przez niego urzę-
du dobiegał końca95. Przed powołaniem na funkcję gubernatora lord Byng, jako jeden 
z dowódców brytyjskich, brał czynny udział w wojnach burskich (1899–1902 r.), 
a także walczył na frontach I wojny światowej, gdzie dowodził wojskami kanadyj-
skimi. Ten ostatni fakt stanowił prawdopodobnie główny powód, dla którego nie-
doświadczony politycznie generał został mianowany gubernatorem generalnym 
Kanady96. Wielu historyków uważało, że Byng bardziej nadawał się na żołnierza 
niż polityka, gdyż w swej politycznej aktywności przesadnie kierował się zasada-
mi wyniesionymi z wojska97. Mackenzie King jednak, pomimo charakterystycznego 

92  Tekst poprawki J. Woodswortha w stenogramach z posiedzeń kanadyjskiej Izby Gmin. Zob. 
CHCD, vol. 170, 26 VI 1926, s. 4933.

93  Zgodnie z obowiązującą do dziś praktyką polityczną państw opierających swoje podstawy ustro-
jowe na brytyjskim modelu parlamentarnym (modelu westminsterskim), przegłosowanie przez parlament 
w ważnej sprawie wniosku opozycji, pomimo alternatywnej propozycji rządowej, równoznaczne jest 
z wyrażeniem przez parlament wotum nieufności do ekipy rządowej i skutkuje dymisją rządu. Zob. Vote 
of no confi dence (want-of-confi dence motion) [w:] J. Mcmenemy, The Language of Canadian Politics: 
A Guide to Important Terms and Concepts, Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 2001, s. 310.

94  Lord Byng to skrótowa forma, jaką w historiografi i brytyjskiej i kanadyjskiej określany jest Julian 
Hedworth George Byng, wicehrabia Byng of Vimy – brytyjski żołnierz i polityk, gubernator generalny 
Kanady w latach 1921–1926. Field Marshal, The Viscount Byng of Vimy, Governor General of Canada, 
http://archive.gg.ca/gg/fgg/bios/01/byng_e.asp (08.02.2014).

95  Pięcioletni okres sprawowania funkcji przez gubernatora jest okresem umownym, wynikającym 
z konwenansu politycznego, który ukształtował się tuż po powstaniu Dominium Kanady w 1867 r. 
Ofi cjalnie żaden skodyfi kowany dokument nie stanowi o długości kadencji gubernatora generalnego. 
Decyzja pozostawiona jest woli monarchy (w rzeczywistości premiera doradzającego monarsze), którego 
reprezentantem jest gubernator. Zob. Governor-General of Canada, Offi ce of [w:] W. Kaufman, H.S. 
MacPherson, Britain and the Americas: Culture, Politics and History, Santa Barbara: ABC-CLIO, 2005, 
s. 421–423.

96  Zob. biografi ę lorda Bynga: J. Williams, Byng of Vimy. General and Governor General, Toronto: 
UTP, 1985. 

97  J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 122. Znanym przykładem bezkompromisowości Bynga 
w kwestii stosowania surowych zasad był jego konfl ikt z księciem Walii i późniejszym królem Wielkiej 
Brytanii, Edwardem VIII. Słynący z licznych romansów książę, podczas wizyty w Kanadzie w 1924 r., 
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dla niego sceptycyzmu wobec urzędników brytyjskich, wielokrotnie w pamiętnikach 
i korespondencji ofi cjalnej z rządem brytyjskim dawał wyrazy swojej aprobaty dla 
sposobu sprawowania funkcji gubernatorskiej przez lorda Bynga. W jednym z li-
stów do brytyjskiego premiera Stanleya Baldwina napisał nawet, że „system rządów 
odpowiedzialnych przed parlamentem w Kanadzie nigdy w historii nie osiągnął tak 
satysfakcjonującego poziomu, jak za czasów lorda Bynga”98. Tę pozytywną opinię 
Mackenzie Kinga o Byngu diametralnie zmieniła nieofi cjalna rozmowa pomiędzy 
premierem a gubernatorem generalnym, która odbyła się 26 czerwca 1926 r., po za-
kończeniu burzliwych obrad w Izbie Gmin. W wyniku tej rozmowy Mackenzie King 
musiał całkowicie zrewidować chytrze zaplanowaną taktykę polityczną. 

Swoją wizytę w siedzibie gubernatora Mackenzie King szczegółowo zrelacjo-
nował w pamiętnikach99. Spotkanie to, mimo nieformalnego charakteru, wymaga 
wnikliwego omówienia, gdyż było motorem rozwoju dalszych burzliwych wyda-
rzeń politycznych i jest kluczem dla poznania stanowisk obydwu polityków wobec 
kryzysu konstytucyjnego, który został wówczas zapoczątkowany. Według relacji 
Mackenzie Kinga, rozmowa rozpoczęła się od szczegółowego przedstawienia jego 
własnych przemyśleń i interpretacji wydarzeń parlamentarnych. Premier Kanady 
starał się przekonać gubernatora, że poprawka Wordswortha, odrzucona przez Izbę 
Gmin, nie powinna być traktowana jako poprawka rządowa, gdyż Progressive Party, 
którą Woodsworth reprezentował, ofi cjalnie nie była częścią koalicji rządowej. Tym 
sposobem Mackenzie King chciał udowodnić, że to nie rząd przegrał głosowanie 
w Izbie Gmin. Nie było zatem podstaw, by sądzić, że odrzucenie poprawki sygnali-
zowało utratę poparcia parlamentarnego dla gabinetu Mackenzie Kinga i stanowiło 
zapowiedź przegłosowania wotum nieufności wobec rządu Partii Liberalnej. Siły 
w parlamencie były wyrównane do tego stopnia, że – zdaniem Kinga – nie dało się 
ocenić poziomu poparcia dla jakiejkolwiek kwestii przedłożonej pod obrady100. Przy 
braku wyraźnej przewagi głosów partii rządzącej jedynym rozsądnym wyjściem, 
proponowanym przez Mackenzie Kinga, było rozwiązanie parlamentu i rozpisanie 
nowych wyborów, co leżało w zakresie kompetencji gubernatora generalnego. Za 
tym, zdaniem premiera, przemawiał także brak zdolności opozycji do uzyskania wy-
raźnego poparcia parlamentarnego, które umożliwiłoby podjęcie próby sformowania 
gabinetu. 

Antycypując trudności przy przekonaniu lorda Bynga do swoich racji, Macken-
zie King powołał się na istniejący już precedens w parlamentaryzmie brytyjskim, 
uzasadniający rozwiązanie parlamentu w podobnych sytuacjach101. Ponadto premier 

rzekomo gorszył opinię publiczną niestosownym ubiorem i nocnym imprezowaniem. Lord Byng, jako 
gubernator generalny, miał w sposób stanowczy zabronić Edwardowi ponownych wizyt w Kanadzie 
w trakcie jego kadencji. J. Williams, op.cit., s. 296–297.

98  Mackenzie King to Baldwin, Ottawa, 16 IV 1926, za: H.B. Neatby, WLMK: The Lonely..., s. 146.
99  WLMK Diaries, 26 VI 1926, s. 4–10.
100  Ibidem, s. 5.
101  Mackenzie King odwołał się do kryzysu politycznego w Wielkiej Brytanii z 1924 r. Wówczas 

pierwszy w brytyjskiej historii rząd laburzystowski (1919–1924) pod przywództwem Ramsaya 
Macdonalda znalazł się pod podobnym pręgierzem zarzutów politycznych jak rząd Mackenzie Kinga. 
Opozycyjni liberałowie i konserwatyści oskarżali Macdonalda o polityczne sterowanie śledztwami wobec 
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słusznie podkreślił, że historia Dominium Kanady nie zna przypadku, w którym gu-
bernator generalny odmówiłby rozwiązania parlamentu na prośbę premiera, oraz że 
w Wielkiej Brytanii taka sytuacja nie zdarzyła się od prawie stu lat102. Lord Byng nie 
uznał jednak tych argumentów za przekonujące i wydaje się, że racja w tej materii 
leżała po stronie gubernatora. Precedens cytowany przez premiera Kanady nie doty-
czył bowiem konkretnej sytuacji politycznej, w której znalazł się gabinet Mackenzie 
Kinga. Premier Kanady domagał się od lorda Bynga bezprecedensowego rozwią-
zania parlamentu bez konsultacji z liderem opozycyjnej partii, Arthurem Meighe-
nem oraz, co ważniejsze, użycia tego instrumentu zanim poprawka Stevensa zostanie 
poddana pod głosowanie. Nigdy w historii Imperium Brytyjskiego nie zdarzyło się 
bowiem, aby premier brytyjski lub jakiegokolwiek dominium brytyjskiego uzyskał 
zgodę monarchy (lub gubernatora generalnego jako królewskiego przedstawiciela 
w dominiach) na rozwiązanie parlamentu zanim wniosek parlamentarny opozycji 
zostanie poddany pod głosowanie. Jeśli się weźmie pod uwagę wojskowy życiorys 
gubernatora generalnego, takie rozwiązanie, stojące w sprzeczności z tradycją parla-
mentaryzmu brytyjskiego, dobitnie wykazywało tchórzostwo premiera Kanady i na-
ruszało „wojskowy ideał honorowego, dostojnego i sportowego zachowania”103. Naj-
trafniej stosunek Bynga do propozycji premiera przedstawił J.L. Granatstein, według 
którego: „King desperacko próbował uniknąć parlamentarnego wotum nieufności dla 
swojego rządu i wyraźnie naigrawał się z tradycji oraz praktyk systemu parlamentar-
nego, aby to osiągnąć”. Rozwiązanie parlamentu gubernator generalny dopuszczał 
„jedynie po, a nie przed głosowaniem nad wotum nieufności”104. 

Prośba Mackenzie Kinga o rozwiązanie parlamentu stała również w sprzeczności 
z wcześniejszymi honorowymi ustaleniami pomiędzy Byngiem a premierem Kana-
dy. Po wyborach parlamentarnych w 1925 r. lord Byng zdecydował się powierzyć 
misję tworzenia rządu Mackenzie Kingowi, pomimo że jego Partia Liberalna zajęła 
drugie miejsce w wyborach. Przeważyć o tej decyzji miał fakt, że zwycięzcy kon-
serwatyści pod wodzą A. Meighena nie uzyskali większości parlamentarnej, którą 
posiadali liberałowie Kinga przy wsparciu Progressive Party. Mackenzie King miał 
się wówczas zobowiązać, że stojąc na czele rządu mniejszościowego, „nigdy nie po-
prosi o rozwiązanie parlamentu dopóki Meighen nie dostanie szansy udowodnienia, 

dziennikarzy krytycznie wypowiadających się o polityce społecznej rządu (tzw. Sprawa Campbella). 
W tej sytuacji król Jerzy V, na prośbę premiera R. Macdonalda, rozwiązał parlament i rozpisał wybory. 
Przed wydaniem ostatecznej decyzji Jerzy V skonsultował się jednak z liderami opozycji, którzy nie 
wyrazili chęci podjęcia się misji tworzenia rządu. Decyzja zapadła również po wyraźnie przegranym 
przez rządzącą Partię Pracy głosowaniu nad wotum nieufności. H. Nicolson, op.cit., s. 382–403.

102  Mackenzie King miał na myśli wydarzenia z 1834 r. Wówczas król Wilhelm IV odmówił 
rozwiązania parlamentu na prośbę premiera (Williama Lamba) i zlecił misję tworzenia rządu 
opozycyjnemu kandydatowi Robertowi Peelowi, pomimo faktu, że konserwatyści Peela nie posiadali 
większości w Izbie Gmin. Ze względu na brak odpowiedniego poparcia parlamentarnego R. Peel po 
kilku dniach zrezygnował z tworzenia rządu i poprosił Wilhelma IV o rozwiązanie parlamentu, na co tym 
razem monarcha się zgodził. Zob. V. Bogdanor, The Monarchy and the Constitution, Oxford: Clarendon 
Press, 1997, s. 17–19.

103  J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 123.
104  J.L. Granatstein, Mackenzie..., s. 46.
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że jest gotów rządzić”105. Ta obietnica miała ostatecznie przekonać lorda Bynga106, 
który domagał się zatem od Mackenzie Kinga jedynie spełnienia złożonej obietni-
cy i dania szansy rządzenia konserwatystom. Gubernator podkreślił, że prerogatywa 
dotycząca rozwiązania parlamentu jest bezsprzecznym prawem monarchy i on jako 
jego reprezentant ma prawo ją zastosować. Fakt, że do sytuacji, w których wbrew 
prośbom ekipy rządzącej monarcha odmawia rozwiązania parlamentu dochodziło do 
tej pory sporadycznie, w opinii Bynga, należało przypisać „dotychczasowej zdrowo-
rozsądkowej ocenie rzeczywistości politycznej przez premierów i powstrzymaniu się 
przez nich od forsowania nieprzyzwoitych, maniakalnych rozwiązań”107.

Mackenzie King, poirytowany ironiczno-aluzyjnym tonem wypowiedzi guber-
natora, próbował szantażem przekonać Bynga do swoich racji. Premier zagroził, że 
w przypadku ofi cjalnej odmowy rozwiązania parlamentu nie cofnie się przed wyko-
rzystaniem sporu z gubernatorem w najbliższej kampanii wyborczej. To, zdaniem 
Mackenzie Kinga, nie tylko przyniosłoby szkodę samemu gubernatorowi, ale od-
biłoby się także negatywnie na wizerunku Korony Brytyjskiej i Imperium Brytyj-
skiego w Kanadzie108. Widząc nieugiętą postawę lorda Bynga, Mackenzie King użył 
ostatniego argumentu. Zarzucił Byngowi zamiar sprzeniewierzenia się tradycji parla-
mentaryzmu brytyjskiego i zażądał od gubernatora konsultacji z rządem w Londynie 
przed podjęciem ostatecznej decyzji. Rząd brytyjski, zdaniem premiera Kanady, był 
ostatnią instancją, która mogła wyłuszczyć gubernatorowi generalnemu jego kon-
stytucyjne prerogatywy oraz „uchronić go od poważnego błędu i złamania zasad 
konstytucyjnych”109. 

Ten sposób argumentacji stał w zupełnej sprzeczności z poprzednimi działaniami 
Mackenzie Kinga na rzecz autonomizacji polityki kanadyjskiej od wpływów bry-
tyjskich. Premier Kanady niespodziewanie zapragnął arbitrażu rządu brytyjskiego 
w kwestii dotyczącej kanadyjskich, stricte wewnętrznych sporów politycznych. Żą-
dając interwencji władz w Londynie, premier proponował zasięgnięcie opinii u Leo 
Amery’ego, brytyjskiego ministra ds. dominiów i kolonii110. Ze względu na samą 
nazwę ministerstwa, na którego czele stał Amery, była to ze strony premiera Kanady 
sugestia dosyć niefortunna. Sugerować bowiem mogła powrót Kanady do roli kolonii 
brytyjskiej, zobowiązanej do konsultowania swoich spraw wewnętrznych z metro-
polią. Część historyków do tej pory uznaje propozycję złożoną gubernatorowi przez 
Mackenzie Kinga za symbol braku wiarygodności premiera Kanady i dobitny przy-

105  Cyt. za: J. Williams, op.cit., s. 305.
106  Wiele niezależnych źródeł historycznych potwierdza zobowiązanie podjęte tuż po wyborach 

przez Mackenzie Kinga, chociaż na próżno szukać w samych pamiętnikach premiera śladów 
relacjonujących rozmowę, podczas której miała paść cytowana obietnica (zob. WLMK Diaries, 30 X 
1925, s. 1–4). Mackenzie King nie zaprzeczył jednak ofi cjalnemu oświadczeniu gubernatora generalnego 
po tej rozmowie. Lord Byng napisał w nim, że obydwaj politycy zgodzili się, iż „wszystkie alternatywne 
formy rządu muszą być wykorzystane zanim zostaną rozpisane nowe wybory”. Zob. J. Williams, op.cit., 
s. 305. 

107  Ibidem, s. 316.
108  WLMK Diaries, 26 VI 1926, s. 6.
109  J. Williams, op.cit., s. 316.
110  WLMK Diaries, 26 VI 1926, s. 8.
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kład sprzeniewierzenia się zasadom przez niego samego głoszonym111. Poprzez ten 
jeden gest Mackenzie King uznawany jest często za politycznego oportunistę, który 
kierował się głównie żądzą władzy i chęcią pozostania przy sterach kraju za wszelką 
cenę, z łamaniem wprowadzonych przez siebie zasad włącznie112. Bliższa prawdy 
wydaje się jednak interpretacja tego wydarzenia jako krótkotrwałego załamania po-
litycznej wizji premiera i desperackiej próby uniknięcia historycznej kompromita-
cji113. Wcześniejsze i późniejsze działania Kinga jako premiera Kanady, a także zapi-
sy w jego pamiętnikach dowodzą, że był on oddanym zwolennikiem autonomizacji 
kanadyjskich działań politycznych i uwolnienia Ottawy od wpływów brytyjskich.

Argumentacja Kinga nie znalazła jednak gubernatorskiego zrozumienia. Lord 
Byng odmówił konsultacji z Londynem, sugerując, że wciąganie władz brytyjskich 
w wewnętrzne spory kanadyjskie naruszałoby ukształtowane od dziesięcioleci funda-
menty, na których opierały się relacje rządu brytyjskiego z dominiami. Paradoksalnie 
zatem w tym konkretnym przypadku to gubernator generalny, przedstawiciel Korony 
Brytyjskiej, stanął w obronie niezależności kanadyjskiej polityki wewnętrznej, którą 
to Mackenzie King, dotychczas nieprzejednany zwolennik autonomii Kanady, prag-
nął pośrednio poświęcić dla osiągnięcia doraźnych celów politycznych114. Rozmowa 
zakończyła się dość ostrymi słowami wypowiedzianymi przez obydwu polityków. 
Mackenzie King nazwał lorda Bynga „autokratą minionych dni [i – T.S.] dżentel-
menem, który przyjechał z Anglii, przebywa w Kanadzie od pięciu lat i uważa, że 
wie więcej o pragnieniach i prawach obywateli Kanady niż konstytucyjnie wybrany 
premier”. Lord Byng miał natomiast powiedzieć premierowi, że „prędzej pozwoli 
na to, by mu obcięto głowę, niż uczyni cokolwiek wbrew swoim przekonaniom”115.

Pomimo stanowczych zapowiedzi, lord Byng wysłał jednak zaszyfrowany tele-
gram do Londynu, w którym poinformował ministra ds. kolonii i dominiów o złoże-
niu przez Mackenzie Kinga wniosku o rozwiązanie parlamentu i rozpisanie nowych 
wyborów. Zakomunikował także Leo Amery’emu o swojej odmowie. Rząd brytyjski, 
wbrew cichym nadziejom Mackenzie Kinga, od początku w tym sporze wspierał 
gubernatora generalnego. Propozycję konsultacji z rządem w Londynie, jaką do gu-
bernatora skierował premier Kanady, sam konsultowany, Leo Amery, nazwał w liście 
prywatnym do Bynga „niedorzeczną sugestią”116. W ofi cjalnym komunikacie rząd 
brytyjski napisał, że spór gubernatora z premierem jest „sprawą dotyczącą ściśle we-
wnętrznych spraw Kanady, w której ministrowie [rządu brytyjskiego – T.S.] nie po-

111  D. Creighton, op.cit., s. 188–189.
112  Pojawiły się nawet opinie, że argumentując swoje racje w sporze z gubernatorem, Mackenzie 

King „próbował cytować precedensy konstytucyjne w taki sam sposób, jak diabeł cytuje Pismo Święte”. 
H.B. Neatby, WLMK: The Lonely..., s. 148.

113  Taką opinię wyraził m.in. cytowany powyżej J.L. Granatstein. J.L. Granatstein, Mackenzie..., 
s. 46–47.

114  Lord Byng, według relacji w pamiętnikach Mackenzie Kinga, miał powiedzieć premierowi 
Kanady, że propozycja konsultacji z Londynem jest bezsensowna, gdyż „Brytyjczycy nie rozumieją 
Kanady i nie byliby w stanie pojąć obecnej sytuacji politycznej”. WLMK Diaries, 26 VI 1926, s. 9.

115  Ibidem, s. 8–9.
116  The Secretary of State for Dominion Affairs (Mr. L.S. Amery) to Lord Byng, London, 3 VII 1926 

[w:] Historical Documents..., s. 6.
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winni interweniować, [a – T.S.] instruowanie gubernatora generalnego przez ministra 
w zakresie uprawnień konstytucyjnych nie byłoby właściwe”117.

Przy braku poparcia wniosku ze strony gubernatora generalnego i rządu brytyj-
skiego, Mackenzie Kingowi pozostawało albo czekać na rozwój wydarzeń w Izbie 
Gmin, albo podać się do dymisji. Pierwsza droga, w obliczu braku większości par-
lamentarnej popierającej rząd, niechybnie zakończyłaby się odwołaniem gabinetu 
przez parlament. Mackenzie King wybrał drugą opcję, mniej kompromitującą, wy-
przedzającą głosowanie nad wotum nieufności przez parlament. W ofi cjalnym piśmie 
do gubernatora generalnego, składając swoją rezygnację z urzędu premiera, napisał:

Biorąc pod uwagę obecne warunki polityczne we wszystkich częściach Imperium Bry-
tyjskiego, odmowa zaaprobowania rady premiera przez gubernatora generalnego jest nie-
zwykle istotnym krokiem […], który wzbudzi poważny kryzys konstytucyjny, bez pre-
cedensu w historii Wielkiej Brytanii od ponad stu lat i w dziejach Kanady od czasów 
ustanowienia Konfederacji [w 1867 r. – T.S.]118. 

O ile kwestia racji Mackenzie Kinga w sporze z Byngiem budzi wiele wątpli-
wości, o tyle proroctwo zawarte w powyższym cytacie, dotyczące znaczenia tego 
konfl iktu dla zdefi niowania przyszłych relacji pomiędzy gubernatorem generalnym 
a premierem, okazało się niezwykle trafne. Obydwaj oponenci zdawali sobie spra-
wę, że uczestniczą w kształtowaniu nowego precedensu. Obaj bardzo stanowczy 
w prezentacji własnych stanowisk w rozmowach bezpośrednich i korespondencji li-
stownej, nieofi cjalnie nie do końca byli przekonani o słuszności swoich argumentów. 
Lord Byng w liście do Leo Amery’ego pisał asekuracyjnie:

Ten konstytucyjny, bądź niekonstytucyjny akt mojej woli […] to bardzo niebezpieczna 
decyzja. […] W dziewięciu na dziesięć takich przypadków gubernator generalny powinien 
spełnić prośbę premiera, w podobnych lub odmiennych od tej sprawach, ale nie jeśli proś-
ba ta jest niewłaściwa, nieuczciwa i nie służy dobru narodu119. 

Mackenzie King ujawnił opinii publicznej swoją decyzję o rezygnacji, występu-
jąc przed Izbą Gmin 28 czerwca 1926 r. Według relacji historyków, było to najbar-
dziej emocjonalne wystąpienie premiera w długiej historii sprawowania przez niego 
urzędu. Ustępujący premier ze łzami w oczach120 ogłosił, że gubernator generalny 
odmówił rozwiązania parlamentu na jego prośbę, do czego „zgodnie z brytyjską tra-
dycją nie miał prawa”. Kilkukrotnie powtórzył, że Kanada od tego momentu pozo-
staje bez premiera i bez rządu, a on sam z chwilą rezygnacji ma prawo wypowiadać 
się jedynie jako „jeden z wielu skromnych deputowanych w Izbie Gmin”121. Incy-
dent ten jest o tyle znamienny, że ustępujący premier, zarzucając Byngowi łamanie 
tradycji brytyjskiego parlamentaryzmu, swoją natychmiastową rezygnacją z urzędu, 

117  Dominions Secretary to Governor General, London, 1 VII 1926 [w:] DCER, vol. 4, s. 11–12.
118  Mr. King to Lord Byng, Ottawa, 26 VI 1926 [w:] Historical Documents..., s. 3.
119  Cypher telegram to the Secretary of State for the Dominions from the Governor General, Ottawa, 

30 VI 1926 [w:] King – Byng..., s. 23.
120  B. Hutchison, Mr. Prime..., s. 224.
121  Pełny tekst wystąpienia Mackenzie Kinga dostępny w stenogramach z posiedzeń Izby Gmin: 

CHCD, vol. 170, 28 VI 1926, s. 5096–5097.
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sam naruszył podstawową zasadę przyświecającą każdej demokracji parlamentarnej 
– a mianowicie zasadę kontynuacji władzy. Mackenzie King ustąpił bowiem z urzędu 
i odmówił dalszego sprawowania funkcji premiera do czasu zaprzysiężenia nowego 
rządu. 

Zgodnie z zapowiedziami lord Byng powierzył misję tworzenia rządu liderowi 
konserwatystów Arthurowi Meghenowi. Podejmując się tego zadania, jak się w nie-
dalekiej perspektywie miało okazać, Meighen popełnił swój największy polityczny 
błąd, który zakończył jego karierę polityczną. Był on świadom trudności i ryzyka, 
jakie rodziła napięta sytuacja polityczna (konfl ikt Kinga z gubernatorem, brak zde-
cydowanej większości parlamentarnej gotowej poprzeć jego rząd)122. Jednakże entu-
zjazm konserwatywnych wyborców oraz „wewnętrzne przekonanie, że oszustwem 
pozbawiono go zwycięstwa w poprzednich wyborach w 1925 r.”, nie pozwalały mu 
odrzucić stojącej przed nim szansy123. Według wielu źródeł, w tym zapisów samego 
Meighena, głównym powodem objęcia przez niego fotela premiera była troska i od-
powiedzialność za wizerunek monarchii oraz parlamentaryzmu w Kanadzie, a także 
nalegania samego lorda Bynga. Odmowa dyskredytowałaby gubernatora Bynga, któ-
ry nie mógłby ponownie mianować Mackenzie Kinga na premiera, musiałby rozpisać 
wybory – czyli spełnić żądanie Mackenzie Kinga i okazać się politycznym awantur-
nikiem124. Zdaniem Meighena, „monarchia zostałaby w ten sposób upokorzona, co 
dla wiernego poddanego brytyjskiego było niewyobrażalne”125. Meighen liczył także 
na rozsądek wyborców. „Żaden elektorat…” – twierdził nowy premier Kanady – „…
nie jest tak głupi, żeby sądzić, że King jest upoważniony do dalszego rządzenia, 
po tym jak utracił kontrolę w parlamencie i jest uznawany za winnego w skandalu 
korupcyjnym”126.

Początkowo diagnozy Meighena się sprawdzały. Część posłów Progressive Par-
ty wsparła jego gabinet, co umożliwiło przegłosowanie kilku rządowych wniosków 
oraz poprawki Stevensa, oskarżającej rząd Mackenzie Kinga o tolerowanie praktyk 
korupcyjnych w departamencie celnym127. Meighen nie przewidział jednak trudności 
wynikających z ówczesnych uwarunkowań prawnych, co w rezultacie doprowadziło 
do całkowitego paraliżu życia politycznego w Kanadzie. Zgodnie z obowiązującym 
wówczas prawem, zmienionym w Kanadzie dopiero w 1931 r., każdy parlamentarzy-
sta obejmujący funkcję ministra lub premiera i pobierający z tego tytułu wynagrodze-
nie musiał zrezygnować z mandatu parlamentarnego i starać się o jego odzyskanie 

122  Wielu parlamentarzystów z Partii Konserwatywnej namawiało Meighena, aby zrezygnował 
z tworzenia rządu i zgodził się na wcześniejsze wybory, w których jako lider opozycji, wobec oskarżanego 
o korupcję i ośmieszonego rządu Kinga, byłby niemal pewnym zwycięzcą. Zob. B. Hutchison,
Mr. Prime..., s. 225.

123  J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 124.
124  Lord Byng miał poprosić Meighena, aby ten przed podjęciem ostatecznej decyzji „uwzględnił 

pozycję, w jakiej znalazł się teraz gubernator generalny”. Meighen odczytał tę uwagę jako sugestię, że 
ewentualna odmowa będzie jednocześnie „potępieniem działań Bynga”. Zob. J. Williams, op.cit., s. 320.

125  Cyt. za: B. Hutchison, Mr. Prime..., s. 225.
126  Ibidem, s. 226.
127  J. Williams, op.cit., s. 320.
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w wyborach uzupełniających128. W przypadku gabinetu Meighena oznaczało to cał-
kowitą utratę i tak wątłej większości parlamentarnej, gdyż on sam i powołani przez 
niego ministrowie do czasu wyborów uzupełniających nie zasiadaliby w parlamen-
cie. Arthur Meighen, opierając się na doświadczeniach swoich poprzedników129, pró-
bował ominąć ten zapis, powołując rząd składający się wyłącznie z osób pełniących 
obowiązki ministrów niepobierających wynagrodzeń. Takie rozwiązanie zapewniało 
zachowanie potrzebnego do efektywnego rządzenia zaplecza parlamentarnego. Jed-
nocześnie stwarzało dziwaczną sytuację, w której w składzie powołanego gabinetu 
formalnie znajdowała się jedna osoba (sam premier), a pozostali jego członkowie 
posiadali status ministrów bez teki.

Dla Mackenzie Kinga sytuacja taka stanowiła ostatnią szansę, której nie omiesz-
kał wykorzystać, aby przesłonić ciążące na jego gabinecie zarzuty korupcyjne. Kil-
kanaście godzin po uformowaniu się rządu Meighena, Mackenzie King, tym razem 
jako lider opozycji, wygłosił przed Izbą Gmin przemówienie, które odwróciło bieg 
wydarzeń. Zarzucił w nim Meighenowi, że członkowie jego gabinetu nie złożyli ofi -
cjalnej przysięgi i formalnie nie objęli swoich urzędów, co było działaniem niele-
galnym, przeczącym dotychczasowej tradycji politycznej i szyderstwem z konstytu-
cji130. Mackenzie King z trybuny parlamentarnej kreował się na obrońcę brytyjskiego 
dziedzictwa politycznego i porządku prawnego. Meighen, zdaniem Kinga, niszczył 
wielowiekową tradycję parlamentaryzmu brytyjskiego. „Nigdy wcześniej nie czułem 
się równie dumny jak dziś, gdy stoję tu przed parlamentem i w imieniu brytyjskich 
instytucji parlamentarnych publicznie oskarżam ten rząd o nieodpowiedzialność”131 
– krzyczał Mackenzie King z mównicy. Sposób powołania rządu Meighena, w opi-
nii lidera liberałów, stanowił „bezprzykładne wydarzenie w historii całego świata 
[…], zagrażające konstytucyjnym wolnościom, swobodom obywatelskim i prawo-
rządności we wszystkich częściach globu”132. Urzędnicy w gabinecie Meighena, 
pełniąc jedynie obowiązki ministrów, nie byli – zdaniem Mackenzie Kinga – mi-
nistrami, lecz zwykłymi parlamentarzystami, bez prawa do podejmowania decyzji 
w imieniu wyborców. Stanowili zaledwie „grupę dżentelmenów bez jakiejkolwiek 
odpowiedzialności”133. Sam fakt, że Meighen podjął się misji tworzenia rządu po 

128  Zapis ten był reliktem prawa brytyjskiego z 1705 r., które obowiązywało we wszystkich państwach 
Imperium Brytyjskiego. W Wielkiej Brytanii częściowo zostało zniesione w 1919 r., całkowicie w 1926 r. 
Act of Settlement [w:] N. Wilding, P. Laundy, An Encyclopedia of Parliament, London: Cassell, 1972, 
s. 5.

129  Wykorzystał m.in. doświadczenia pierwszego premiera Kanady Johna A. Macdonalda. Więcej 
na temat podobnych precedensów i kwestii rozdziału władzy wykonawczej i ustawodawczej w Kanadzie 
oraz Wielkiej Brytanii zob. N. Ward, The Canadian House of Commons: Representation, Toronto: UTP, 
1950, s. 83–97.

130  CHCD, vol. 170, 30 VI 1926, s. 5211–5215.
131  Ibidem, s. 5220.
132  Ibidem, s. 5221.
133  Ibidem, s. 5216. Ernest Lapointe, poseł Partii Liberalnej i minister sprawiedliwości w gabinecie 

Mackenzie Kinga, zażądał nawet, aby uznano wszystkich ministrów w rządzie Meighena za „nielegalnie 
zasiadających w parlamencie” i aby pozbawiono ich automatycznie mandatów. Chciał anulowania ich 
głosów w poprzednich głosowaniach. To spowodowałoby, że wotum nieufności wobec Kinga w postaci 
poprawki Stevensa uznane by zostało za nieważne. Zob. ibidem, 1 VII 1926, s. 5238.
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tym, jak gubernator Byng odmówił rozpisania nowych wyborów, czynił go współ-
odpowiedzialnym za bezprawne postępowanie gubernatora i uwłaczał „honorowi 
i godności instytucji parlamentu”. Meighen i Byng swoimi „skrajnie niekonstytucyj-
nymi i nieodpowiedzialnymi” działaniami zdegradowali Kanadę ponownie do po-
zycji niewiele znaczącej kolonii brytyjskiej. Mackenzie King sprawnie, w krótkim 
czasie, przeistoczył się z piewcy i obrońcy dziedzictwa brytyjskiego w propagatora 
kanadyjskiej niezależności politycznej od Londynu. Zarzucił gubernatorowi gene-
ralnemu, że ten „sprawuje władzę autorytarną zgodnie z instrukcjami [brytyjskiego 
– T.S.] Ministerstwa ds. Kolonii” i powołuje urzędników według własnego uznania. 
Takie praktyki nawiązywały do warunków politycznych sprzed ponad wieku i depre-
cjonowały „wyraźną ewolucję polityczną, jaka w tym czasie nastąpiła we wszystkich 
częściach Imperium Brytyjskiego”. W opinii Mackenzie Kinga:

…Kanada jako samorządne dominium miała takie samo prawo zarządzać swoimi spra-
wami krajowymi jak rząd brytyjski sprawami wewnętrznymi swojego kraju. […] Różnica 
pomiędzy kolonią a samorządnym dominium polega na tym, że gubernator generalny sa-
morządnego dominium działa zgodnie z radą rządu tego właśnie dominium134.

Meighen, w związku z „brakiem należytego autorytetu i prawa do rządzenia”, 
zdaniem Kinga, powinien „udać się bezzwłocznie do gubernatora generalnego i wy-
jaśnić Jego Ekscelencji, że nie jest w stanie sprawować urzędu z poszanowaniem 
godności i powagi parlamentu”135. 

Zarzuty, które formułował Mackenzie King z trybuny parlamentarnej, miały 
o wiele większą wagę niż te, które ciążyły na nim samym w związku z aferą korupcyj-
ną. Sprawa nie dotyczyła bowiem przemytu kilkudziesięciu tysięcy litrów alkoholu, 
lecz bezprawnego sprawowania funkcji państwowych, uzurpacji władzy, „przemytu 
nielegalnego rządu do kanadyjskiego parlamentu”136. Ekspertyzy prawne zamówione 
naprędce przez premiera Meighena dowodziły, że zarzuty stawiane przez Mackenzie 
Kinga były bezpodstawne. W podobny sposób, bez przysięgi, od ponad trzech dzie-
sięcioleci na okres tymczasowy mianowano ministrów w większości wcześniejszych 
gabinetów w Kanadzie, w tym w gabinecie samego Kinga137. Jednakże ostra retoryka 
Mackenzie Kinga przekonała kilku posłów Progressive Party, którzy wrócili na stro-
nę liberałów. Poparli oni wniosek zgłoszony naprędce przez Partię Liberalną uznają-
cy tryb powołania gabinetu Meighena za nielegalny. Głosowany tekst opierał się na 
prostym założeniu: ministrowie sprawujący urząd zgodnie z prawem powinni byli 
zrzec się mandatu parlamentarnego, a jeśli tego nie uczynili, to rządzili bezprawnie. 
Ponadto autor wniosku – poseł Partii Liberalnej James Robb – oskarżał członków 
rządu Meighena o „pogwałcenie przywilejów Izby Gmin”. Wniosek poddano pod 
głosowanie i przyjęto większością jednego głosu138. Jego poparcie przez Izbę Gmin 

134  Ibidem, s. 5224.
135  Ibidem, s. 5225.
136  Cyt. za: G. Donaldson, op.cit., s. 112.
137  Zob. Opinions of the Clerk of the Privy Council and the Deputy Minister of Justice, 1 VII 1926 

[w:] The King – Byng..., s. 46–47.
138  Tekst wniosku Jamesa Robba (tzw. Robb Motion) zob. CHCD, vol. 170, 1 VII 1926, s. 5285–

–5286, 5310–5311.
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było równoznaczne z wyrażeniem przez parlament wotum nieufności dla gabinetu 
Meighena. Pokonany Meighen nie miał innej możliwości, jak tylko złożyć rezygna-
cję na ręce gubernatora generalnego oraz poprosić o rozwiązanie parlamentu i rozpi-
sanie nowych wyborów. Lord Byng, wobec braku innego kandydata na premiera, był 
zmuszony prośbę Meighena spełnić139. Musiał dać Meighenowi to, czego Kingowi 
odmówił kilkadziesiąt godzin wcześniej.

Mackenzie King, dzięki sprytowi i politycznemu szczęściu, zdołał odwrócić sy-
tuację niekorzystną dla siebie i swojej partii oraz skompromitować gubernatora ge-
neralnego, a także konkurentów politycznych w oczach wyborców. Rząd Meighena 
przegrał głosowanie nad wotum nieufności zaledwie po trzech dniach urzędowania 
– najszybciej w dotychczasowej historii Kanady. Był to też pierwszy przypadek, gdy 
gabinet rządowy został pokonany przewagą zaledwie jednego głosu140. Mackenzie 
King, zgodnie z przestrogą daną gubernatorowi generalnemu, uczynił kryzys par-
lamentarny centralnym punktem swojej kampanii wyborczej. Zręcznie wykorzystał 
napiętą sytuację polityczną, by przedstawić siebie jako ogniwo łączące dwa pozornie 
sprzeczne z sobą światy. Z jednej strony jawił się jako obrońca kanadyjskiej autono-
mii i wolności politycznych, a z drugiej stał na straży porządku konstytucyjnego i ho-
noru monarchii, chroniąc brytyjskie tradycje parlamentarne. Meighen i lord Byng, 
„samozwańczy dyktatorzy”141, symbolizowali w jego kampanii autorytaryzm, nad-
użycia władzy, despekt dla brytyjskiej tradycji parlamentarnej, a przede wszystkim 
dążyli do wasalizacji Kanady względem Londynu. Zdaniem Mackenzie Kinga, oby-
dwaj politycy naruszyli swoimi działaniami fundamenty kanadyjskiej niezależności, 
a równocześnie zagrozili historycznym związkom z Wielką Brytanią, podważając 
pryncypia westminsterskiego porządku prawnego. Tą retoryką Mackenzie King 
przemawiał zarówno do tradycjonalistów, którym bliskie były ideały imperialne, jak 
i antyimperialistów. Jak pisał jeden z komentatorów, King „obudził demony kana-
dyjskiej niepodległości oraz brytyjskiej nostalgii i przeciągnął je na swoją stronę”142. 

Były premier otrzymał wyrazy wsparcia z różnych, często odległych od siebie 
stron sceny politycznej. Antyimperialista i gorący orędownik autonomii kanadyj-
skiej, John Ewart, napisał w jednym z pamfl etów wyborczych, że ostre stanowisko, 
jakie zajął King w sporze z gubernatorem, było „niepodważalnym dowodem jego 
kanadyjskiego patriotyzmu”. Czołowy przedstawiciel nacjonalistów frankofońskich 
w Kanadzie, Henri Bourassa, krytykował z kolei gubernatora generalnego, nazywa-
jąc Bynga urzędnikiem „na usługach bezwstydnych polityków”, i oskarżył go o na-
ruszenie reguł konstytucyjnych. Nawet działający nielegalnie komuniści kanadyjscy 

139  Winston Churchill podczas prywatnej wizyty w Ottawie w 1932 r. skrytykował Bynga za 
rozwiązanie parlamentu na prośbę Meighena. Uznał, że powinien on był przyjąć rezygnację Meighena, 
lecz jeszcze raz zaprosić Mackenzie Kinga i jemu wręczyć zgodę na rozwiązanie parlamentu. Meighen 
w ciągu trzech dni nie zyskał, zdaniem Churchilla, wystarczającej większości parlamentarnej, by móc 
żądać rozpisania nowych wyborów. Zob. Lord Bessborough’s Memorandum of a Conversation with 
Winston Churchill, March, 1932 [w:] The King – Byng..., s. 57–58. 

140  Faktem dodatkowo ośmieszającym było przyznanie się jednego z posłów Progressive Party do 
pomyłki w głosowaniu. Zob. B. Hutchison. Mr. Prime..., s. 231.

141  Cyt. za: B. Hutchison, The Incredible..., s. 143.
142  B. Hutchison, Mr. Prime..., s. 233.
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deklarowali na swoich zebraniach „pomoc z całych sił w dążeniach do pełnej nieza-
leżności od Downing Street”143.

Meighen popełnił błąd w kampanii, ignorując agresywne ataki Kinga i skupiając 
się głównie na skandalu korupcyjnym w obozie liberałów. Taką strategią zniechęcił 
do Partii Konserwatywnej i tak nielicznych wyborców w Quebecu144. W normalnych 
warunkach korupcja na tak wielką skalę odsunęłaby liberałów i każdą inną partię 
od władzy na długie lata. Spryt polityczny Kinga i przemyślana strategia wyborcza 
uchroniły jednak liberałów od sromotnej porażki. Meighen dał sobie narzucić styl 
kampanii swojego przeciwnika. Mackenzie King niemalże na każdym wiecu nawią-
zywał do kryzysu konstytucyjnego, jaki – jego zdaniem – wywołało przekroczenie 
uprawnień przez gubernatora Bynga i premiera Meighena. Nikt z Partii Konserwa-
tywnej nie próbował podjąć rzeczowej debaty, wyjaśnić wyborcom złożoności sytua-
cji politycznej i obalić zarzuty Mackenzie Kinga, które opierały się bardziej na popu-
listycznej retoryce niż na merytorycznych, konstytucyjnych podstawach. Zbywano 
raczej zarzuty podnoszone przez Mackenzie Kinga zdawkowymi ripostami sugeru-
jącymi, częściowo słusznie, że kryzys konstytucyjny to głównie wymysł „zranionej 
próżności” Mackenzie Kinga145. Sam premier A. Meighen określił Kinga mianem 
„najmroczniejszego szarlatana w annałach kanadyjskiej polityki”146, a kampanię wy-
borczą swojego konkurenta nazwał „dziełem przebiegłym, werbalnym krętactwem, 
złowieszczo podstępną sztuczką oszukującą ludzi nieznających się na prawie”147. 

Argumenty Mackenzie Kinga były rzeczywiście wątpliwej jakości prawnej. 
W sporze z Byngiem i Meighenem były premier nie miał racji, ale głęboko wierzył 
w siłę swoich argumentów, przypisując im niemalże boski wymiar. „Bóg naszych 
ojców wybrał mnie, abym […] siłą boskiej mocy i prawa walczył jak moi przodko-
wie o prawa ludzkie i wolę Boga na ziemi”148, pisał Mackenzie King w pamiętnikach 
z tego okresu. Kryzys konstytucyjny oraz rzekome przekroczenie uprawnień przez 
gubernatora Bynga i premiera Meighena przyćmiły wcześniejsze nadużycia obozu 
liberałów, odwróciły uwagę elektoratu od skandalu, który zaistniał w departamen-
cie celnym za rządów Kinga i ponownie zbliżyły liberałów do Progressive Party149. 
Mackenzie King okazał się dla elektoratu bardziej przekonujący i naturalny, co udo-

143  Cyt. za: J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 125.
144  Większość urzędników bezpośrednio zamieszanych w skandal korupcyjny (m.in. dwaj ministro-

wie Departamentu ds. Ceł i Akcyz, Jacques Bureau i Georges Boivin) stanowili politycy reprezentujący 
quebeckie okręgi wyborcze, bardzo popularni wśród swoich wyborców. Zob. J.H. Thompson, A. Seager, 
op.cit., s. 126.

145  D. Creighton, op.cit., s. 190.
146  Cyt. za: G. Donaldson, op.cit., s. 113.
147  Cyt. za: R. Graham, op.cit., vol. 2, s. 465. Por. przemówienie Meighena z kampanii wybor-

czej [Couburg, Ont., 13 IX 1926]: Unrevised and Unrepented: Debating Speeches and Others by the 
Right Honourable Arthur Meighen, M.G. O’Leary (red.), Toronto: Clark, Irwin & Company Ltd., 1949, 
s. 165–188.

148  WLMK Diaries, 2 VII 1926, s. 4.
149  Progressive Party poparła Mackenzie Kinga w oświadczeniu z 5 VII 1926 r. Napisano w nim, że 

rząd Meighena „ukonstytuował się nielegalnie”, a działania gubernatora Bynga uznano za „niekonstytu-
cyjne i zmierzające do zredukowania Kanady do roli kolonii”. Cyt. za: W.L. Morton, The Progressive..., 
s. 256.
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wodnił wynik wyborów z 14 września 1926 r. Partia Liberalna uzyskała większość 
parlamentarną, a Mackenzie King zwycięsko powrócił na fotel premiera. Biorąc pod 
uwagę trudną pozycję, w jakiej znalazł się Mackenzie King na początku kampanii 
wyborczej, było to osiągnięcie bez precedensu w kanadyjskiej polityce. Wyborcza 
taktyka Partii Liberalnej zepchnęła konserwatystów Meighena do defensywy i do-
prowadziła ich do niespodziewanej porażki. Największego upokorzenia doznał sam 
premier Arthur Meighen, który przegrał wybory w swoim okręgu. To przypieczęto-
wało koniec jego kariery jako czołowego kanadyjskiego polityka. Dwa tygodnie po 
wyborach zrezygnował z przewodzenia Partii Konserwatywnej i nigdy nie odzyskał 
już mandatu posła Izby Gmin150. Zaprzysiężenie zwycięskiego Mackenzie Kinga na 
premiera stanowiło kulminację triumfalnego powrotu liberałów do władzy. Poniżony 
w kampanii wyborczej gubernator generalny Byng, na którym spoczywał obowiązek 
zaprzysiężenia nowego premiera, tym smutnym dla siebie wydarzeniem zakończył 
swoją kadencję i tuż po powołaniu rządu Kinga wyjechał do Wielkiej Brytanii151. 

Specyfi ką systemu krajów anglosaskich jest to, że konwenanse w większym stop-
niu niż szczegółowe uregulowania prawne defi niują relacje pomiędzy poszczególny-
mi sferami władzy. Specyfi kę tę doskonale ilustruje kryzys konstytucyjny z 1926 r., 
który dotyczył kwestii związanych z podziałem kompetencji władz. Spór premiera 
z gubernatorem wyznaczył także pole do dyskusji o granicach wpływów urzędników 
brytyjskich na kanadyjską politykę wewnętrzną. Dyskusje te wywołały potrzebę pre-
cyzyjnego zdefi niowania roli gubernatora generalnego w dominiach i jasnego okre-
ślenia zakresu zależności dominiów brytyjskich od decyzji rządu w Londynie. Wy-
darzenia z 1926 r., ze względu na specyfi czną materię prawną, fascynowały i wciąż 
wzbudzają ogromne dyskusje, przede wszystkim wśród kanadyjskich i brytyjskich 
prawników, konstytucjonalistów, politologów oraz historyków. Do dzisiaj komenta-
torzy kanadyjskiej i brytyjskiej sceny politycznej starają się odpowiedzieć na szcze-
gółowe pytania dotyczące konstytucyjności działań gubernatora Bynga, a także pre-
mierów Meighena i Mackenzie Kinga. 

Analizując komentarze i wydarzenia z okresu międzywojennego, trudno oprzeć 
się wrażeniu, że zdecydowana większość uczestników kanadyjskiego życia politycz-
nego (jak choćby cytowani powyżej J.S. Ewart i H. Bourassa) wsparła w tym sporze 
prawnym premiera Mackenzie Kinga. Swoje argumenty opierali głównie na kon-
wenansie zakorzenionym od dziesięcioleci w brytyjskiej tradycji politycznej. Na-
kazywał on gubernatorom generalnym w dominiach brytyjskich powstrzymanie się 
od bezpośredniego zaangażowania w wewnętrzne spory polityczne tych dominiów. 
Żaden z ówczesnych i współczesnych komentatorów politycznych nie kwestionował 
zapisanego w konstytucji Kanady prawa gubernatora do rozwiązania parlamentu. 
Podkreślano natomiast, że w anglosaskiej rzeczywistości prawnej „trudne do wyob-
rażenia było, aby zapisane prawo przeważyło nad utartą konwencją polityczną”152. 
Arthur Keith, jeden z najbardziej znanych ówczesnych brytyjskich obserwatorów 

150  B. Hutchison, Mr. Prime..., s. 233.
151  J. Williams, op.cit., s. 320–321.
152  J.S. Ewart, The Constitutional Question 1926 [w:] J.S. Ewart, Independence Papers, Ottawa: 

[b. n. w.], 1930, vol. 2, no. 6, s. 188.
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sceny politycznej, w ocenie działań Bynga posunął się o krok dalej. Zarzucił guber-
natorowi nie tylko złamanie tradycji politycznej, lecz także relegowanie Kanady ze 
statusu dominium do statusu kolonii. Listy Keitha obwiniające Bynga o brak do-
świadczenia politycznego i sławiące „zdrowy rozsądek Kinga” cytowane były nawet 
przez samego przywódcę liberałów podczas obrad kanadyjskiej Izby Gmin153.

Nieliczni zwolennicy działań gubernatora skupiali się głównie wokół brytyjskich 
kręgów rządowych154. Prawo gubernatora do rozwiązania parlamentu wywodzili oni 
nie tylko z cytowanego powyżej zapisu konstytucji, ale również z przekonania, że 
prośba Kinga o rozwiązanie parlamentu przed ostatecznym głosowaniem wotum 
nieufności, stanowiła bezprecedensowy przykład cynizmu politycznego i nieuczci-
wości. Trafnym streszczeniem poglądów osób popierających Bynga w sporze z Ma-
ckenzie Kingiem były słowa samego gubernatora zawarte w liście do ministra ds. 
dominiów i kolonii, Leo Amery’ego: 

Gdyby gubernator generalny miał obowiązek zawsze działać w zgodzie z wolą premie-
rów, nawet jeśli uważałby, że jest to ze szkodą dla dobra społecznego, to kładłby na szali 
szacunek dla Tronu, a samego siebie stawiałby w pozycji tchórza moralnego. […] Całej 
winy należy doszukiwać się w niekonstytucyjnym działaniu premiera, który dla celów 
wyborczych zmusił gubernatora generalnego do posunięć z pogranicza [politycznej – T.S.] 
partyzantki155. 

Analiza współczesnych komentarzy wyraźnie pokazuje ewolucję opinii w spra-
wie kryzysu konstytucyjnego z 1926 r. Zdecydowana większość autorów ocenia, że 
decyzje gubernatora Bynga mieściły się w ramach ukształtowanego wówczas kon-
wenansu i były „bezsprzecznie zgodne z prerogatywami [jego – T.S.] urzędu”156. 
Zdaniem części komentatorów, lord Byng, jako konstytucyjny przedstawiciel króla 
w Kanadzie, „zachował się tak, jakby zachował się w podobnej sytuacji każdy brytyj-
ski monarcha”157. Z perspektywy czasu nawet autorzy biografi i premiera Mackenzie 
Kinga przyznają, że argumenty Bynga wykazywały większą racjonalność niż „chytry 
i pokrętny” plan Mackenzie Kinga158. Podstawowy błąd, zdaniem krytyków Bynga, 
tkwił nie w samej odmowie rozwiązania parlamentu, ale w jej uzasadnieniu. Guber-
nator powinien był stanąć na straży demokratycznych zasad i odmówić wyłącznie 
ze względu na fakt, że Mackenzie King starał się wymknąć spod oceny parlamentu 
i rozwiązać parlament przed głosowaniem wotum nieufności. Gubernator natomiast 
jawił się w tym sporze bardziej jako rzecznik Arthura Meighena niż strażnik demo-
kratycznych fundamentów konstytucyjnych. On sam był w znacznym stopniu zain-
teresowany tym, by zachować się uczciwie wobec opozycji parlamentarnej. Jak pisał 
Herbert Blair Neatby, autor biografi i Mackenzie Kinga, lord Byng:

153  CHCD, vol. 175, 29 III 1927, s. 1654.
154  Zob. The King – Byng..., s. 94.
155  Lord Byng to L.S. Amery, Ottawa, 17 VII 1926 [w:] ibidem, s. 56.
156  J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 123. 
157  C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 76
158  J.L. Granatstein, Mackenzie..., s. 46.
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…wykazał się aktywnością i nieustannym zaangażowaniem w budowaniu silnej pozycji 
Kanady […], lecz gdy granice jego kompetencji okazywały się niejasne, zachowywał się 
jak dżentelmen i żołnierz zamiast dokonać analizy zasad konstytucyjnych i precedensów 
odnoszących się do sytuacji. […] Politykę traktował w kategoriach manewrów wojsko-
wych […], dbając o to, by rywalizujący z sobą politycy nie łamali reguł gry159.

Spór o konstytucyjne prerogatywy pomiędzy gubernatorem generalnym a premie-
rem Kanady uważnie obserwowano na Wyspach Brytyjskich. W krótkiej perspekty-
wie wydarzenia kanadyjskie okazały się przyczynkiem do szczegółowych dyskusji 
dotyczących roli gubernatora generalnego nie tylko w Kanadzie, lecz także w po-
zostałych dominiach. Bardzo szybko temat ten stał się też motywem przewodnim 
debat politycznych na forum Imperium Brytyjskiego. Dzięki kanadyjskiemu kryzy-
sowi konstytucyjnemu z 1926 r., kwestia zależności dominiów od Wielkiej Brytanii 
i postulaty redefi nicji roli gubernatorów generalnych w dominiach kanadyjskich stały 
się głównymi punktami obrad przywódców państw wchodzących w skład Imperium 
Brytyjskiego. Konfl ikt pomiędzy premierem Kingiem a gubernatorem Byngiem do-
bitnie ukazał palącą potrzebę reformy struktur Imperium. Kształt tej reformy został 
uzgodniony już na przełomie 1926 i 1927 r. podczas obrad konferencji imperial-
nej w Londynie. Konferencja ta była głównym etapem prowadzącym do uchwale-
nia w 1931 r. przez parlament brytyjski Statutu westminsterskiego, likwidującego 
de facto centralistyczną strukturę Imperium Brytyjskiego. Same działania gubernato-
ra Bynga do dzisiaj przedstawiane są jako przykład jednego z najbardziej kontrower-
syjnych w dziejach monarchii brytyjskiej sposobów użycia prerogatyw królewskich 
w relacjach z władzą wykonawczą i ustawodawczą. Afera King – Byng znalazła 
się też na liście dziesięciu największych skandali politycznych w dziejach Kanady, 
opublikowanej w 2005 r. przez kanadyjską telewizję publiczną CBC160.

III.7. PODSUMOWANIE

Przedstawione wydarzenia i ich analiza ukazują wyraźnie, że w pierwszej połowie lat 
dwudziestych XX w. nastąpiła w Kanadzie zmiana priorytetów politycznych. Przy-
wódcy tego kraju nie obawiali się odważnie artykułować stanowiska odmiennego od 
prowadzonej w Londynie polityki imperialnej. W okresie rządów W.L. Mackenzie 
Kinga podjęta została, wydawałoby się karkołomna, próba zredefi niowania miejsca 
Kanady na arenie międzynarodowej. Dążenie do samodzielnego decydowania o kie-
runkach polityki zagranicznej Dominium stało w sprzeczności z prawem i praktyką 
funkcjonującą w Imperium. Kanada domagała się uprawnień będących wyłączną 
domeną działań dyplomacji brytyjskiej. Emancypacja Dominium Kanady musiała 
zatem odbywać się kosztem prerogatyw administracji brytyjskiej. Konfl ikt wewnątrz 

159  H.B. Neatby, WLMK: The Lonely..., s. 83–84.
160  Up the Skirt or in the Till: Top Ten Scandals in Canadian Political History, CBC News Online, 

10 II 2005, http://www.cbc.ca/news2/background/cdngovernment/scandals.html (08.02.2014).
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Imperium wydawał się więc nieunikniony. W tym kluczowym zarówno dla Impe-
rium, jak i dla Kanady okresie transformacji fi lozofi a polityczna Mackenzie Kinga 
oraz jego osobiste decyzje w dużej mierze wyznaczyły kurs zmian i przyspieszyły 
ten proces. Dzięki ryzykownym posunięciom politycznym premiera i jego stanow-
czym wystąpieniom na forum imperialnym, wypracowane zostały praktyczne ramy 
nowej, zdecentralizowanej struktury Imperium. Potrzebowały one jedynie ofi cjalne-
go, prawnoustrojowego usankcjonowania. 

Największym sukcesem Kinga wydaje się trafny dobór taktyki dyplomatycznej 
do osiągnięcia wyznaczonych celów. Premier Kanady, niejednokrotnie antybrytyjski 
w swych wypowiedziach, perfekcyjnie wykorzystał to, co typowe dla brytyjskiego 
modelu prawnego oraz jego rozwoju historycznego i kulturowego. Zmiany wprowa-
dzał stopniowo, stosując swoisty ewolucjonizm polityczny. Nie postulował nagłych 
ruchów politycznych. Nie proponował otwartej wojny dyplomatycznej z imperialną 
administracją brytyjską. Uciekał się raczej do sztuczek dyplomatycznych. Za takie 
należy uznać ustawiczne odwoływanie się Mackenzie Kinga do decyzji parlamentu 
(parlament will decide) i uporczywy opór premiera wobec zaangażowania się Kanady 
w sprawy imperialne (passive resistance). Proponowana przez Mackenzie Kinga droga 
do uzyskania przez Kanadę pełnej suwerenności w polityce zagranicznej wiodła przez 
wiele stopniowych zmian. Oparta była jednak na zdroworozsądkowym myśleniu poli-
tycznym. Premier brał pod uwagę zarówno zmieniającą się rzeczywistość zewnętrzną 
(wzrost znaczenia Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej), sytuację geo-
polityczną (malejącą rolę Wielkiej Brytanii jako światowego mocarstwa), jak i kana-
dyjskie problemy wewnętrzne (np. spór między imperialistami a antyimperialistami). 
Głównie te czynniki oraz doza politycznego szczęścia zadecydowały o skuteczności 
działań Kinga w kierunku autonomizacji kanadyjskiej polityki zagranicznej.

Drugim znaczącym czynnikiem, który przyczynił się do sukcesu polityki kanadyj-
skiej w pierwszej połowie lat dwudziestych XX w. była cicha, choć niechętna akcep-
tacja Londynu dla poczynań Mackenzie Kinga. Administracja brytyjska traktowała 
postulowane przez Mackenzie Kinga zmiany wewnątrz Imperium jako mniejsze zło 
i szansę dla zwiększenia swobody własnych działań na arenie międzynarodowej. Sy-
tuacja geopolityczna nie była w tym czasie korzystna dla Wielkiej Brytanii. Kraj ten 
przestał odgrywać czołową rolę w kształtowaniu polityki światowej i musiał coraz 
poważniej zacząć zwracać uwagę na pojawiającą się konkurencję i wzrost potęgi ta-
kich państw, jak USA, Japonia, a w krótkiej perspektywie także Niemcy. Intensywne 
zaangażowanie brytyjskie w sprawy ogólnoświatowe, a zwłaszcza europejskie, spy-
chało kwestie imperialne na dalszy plan. Coraz śmielsze żądania dominiów, a Kana-
da miała tu główną rolę, stawiały Brytyjczyków w jeszcze trudniejszej sytuacji. Aby 
wyjść z niej z godnością i zachować pozory imperialnej jedności, Londyn zgodził się 
na stopniową emancypację swoich dominiów na arenie międzynarodowej. Dominia 
(w szczególności Kanada i Południowa Afryka), zaczęły się jednak domagać ofi -
cjalnego usankcjonowania ich dyplomatycznej niezależności od Londynu. Kwestia 
ta stała się głównym tematem kolejnej konferencji imperialnej, która obradowała 
w Londynie na przełomie października i listopada 1926 r. Wydarzenie to okazało się 
decydujące dla wprowadzenia zmian w relacjach Londynu z dominiami.





UTWORZENIE BRYTYJSKIEJ WSPÓLNOTY 
NARODÓW

Żaden akt Parlamentu Zjednoczonego Królestwa, uchwalo-
ny po wydaniu niniejszego aktu, nie będzie rozciągał się, ani 
nie będzie uważany, iż rozciąga się na Dominium jako część 
systemu prawnego tego Dominium, o ile nie było w tym ak-
cie wyraźnie powiedziane, że to Dominium żądało uchwale-
nia tego aktu i zgodziło się nań.

Statut westminsterski, 1931 r.

Działania dyplomacji kanadyjskiej podejmowane na początku drugiej dekady XX w., 
szczególnie podczas obrad konferencji imperialnych (1921 i 1923 r.), znacznie przy-
czyniły się do zmian politycznych w Imperium Brytyjskim. Wpłynęły zarówno na 
wyznaczenie kierunku tych przeobrażeń, jak i na ich szybsze wprowadzenie. W wy-
niku tychże zmian brytyjskie dominia stały się autonomicznymi i pełnoprawnymi 
uczestnikami polityki światowej. Formalne usankcjonowanie nowej struktury orga-
nizacyjnej Imperium przypadło jednakże na drugą połowę lat dwudziestych XX w. 
Inspirowani działaniami kanadyjskiej dyplomacji przedstawiciele innych dominiów 
brytyjskich dołączyli wówczas swoje postulaty, domagając się – podobnie jak wcześ-
niej Kanada – prawnego usankcjonowania niezależności w polityce zagranicznej. 
Postulaty te przyczyniły się do zwołania pod koniec 1926 r. konferencji imperialnej, 
która okazała się kluczowym wydarzeniem w procesie transformacji Imperium. Dla 
zrozumienia przyczyn oraz znaczenia wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Im-
perium Brytyjskiego, które zapoczątkowała konferencja imperialna z 1926 r., warto 
przypomnieć ówczesną sytuację geopolityczną dominiów brytyjskich. Jest to tym 
istotniejsze, że polityka imperialna nie odgrywała jednolitej roli w kształtowaniu rea-
liów gospodarczych i politycznych w poszczególnych dominiach, a w związku z tym 
też postrzeganie Imperium i zależności politycznej od Londynu w każdym z domi-
niów było odmienne.

Australia i Nowa Zelandia, tzw. Pacifi c dominions, geografi cznie były najbardziej 
odległe od metropolii. O ich ścisłych związkach z Londynem na początku XX w. 

IV



Rola Kanady w transformacji Imperium Brytyjskiego138

świadczyły wskaźniki ekonomiczne. Według nich handel zagraniczny każdej z tych 
autonomicznych kolonii w ponad połowie opierał się na wymianie towarów z Wiel-
ką Brytanią, i to pomimo ogromnego oddalenia od Wysp Brytyjskich. Ówczesny 
potencjał demografi czny obydwu dominiów (w 1921 r. Australia liczyła zaledwie 
6 milionów mieszkańców, a Nowa Zelandia około 1,5 miliona)1 oraz brak w pobliżu 
alternatywnego do Wielkiej Brytanii sojuszniczego mocarstwa, skazywały Australię 
i Nową Zelandię na zależność ekonomiczną od Londynu i brytyjską protekcję mili-
tarną. Rosnąca rola gospodarcza i militarna Japonii oraz przeludniony region Azji 
Południowo-Wschodniej stanowiły duże wyzwanie polityczne i demografi czne dla 
obydwu dominiów. Dla władz obu dominiów kwestią kluczową stało się zatamo-
wanie ekspansji japońskiej w regionie Pacyfi ku i powstrzymanie imigracji Azjatów. 
Było to możliwe jedynie wspólnie z silnym Imperium Brytyjskim. Flota brytyjska, 
na której opierało się bezpieczeństwo w rejonie Pacyfi ku, gwarantowała stabilność 
polityczną i stanowiła skuteczną przeciwwagę dla potęgi militarnej Japonii. Impe-
rialne prawo imigracyjne, tzw. Empire Settlement Act z 1922 r., uprzywilejowywało 
napływ ludności brytyjskiej, ograniczając osadnictwo ludności kolorowej2. Nie dziwi 
zatem fakt, że propozycje decentralizacji Imperium Brytyjskiego budziły sprzeciw 
przedstawicieli Australii i Nowej Zelandii, ilekroć pojawiały się na forum obrad kon-
ferencji imperialnych. Nie inaczej było też podczas konferencji imperialnej w 1926 r., 
kiedy to premierzy Australii (Stanley Bruce) oraz Nowej Zelandii (Joseph Gordon 
Coates) zgodnie uznali, iż dotychczasowa decentralizacja Imperium Brytyjskiego 
osiągnęła już tak zaawansowany etap, że dalsze jej pogłębianie groziło całkowitym, 
katastrofalnym w skutkach dla obydwu dominiów, upadkiem Imperium3. 

Zupełnie inaczej na tym tle prezentowała się sytuacja polityczna Afryki Południo-
wej i Irlandii. W obydwu tych dominiach antybrytyjskie elementy nacjonalistyczne 
były najbardziej wyraziste i miały długą tradycję. Problemy narodowościowe i ra-
sowe szczególnie dawały o sobie znać w Afryce Południowej. W latach 1880–1881 
i 1899–1902 przybrały nawet formę konfl iktu zbrojnego określanego mianem wojen 
burskich. Po latach negocjacji w 1910 r. parlament brytyjski zgodził się na powołanie 
Związku Południowej Afryki (ZPA), który podobnie jak wcześniej Kanada (w 1867 r.), 
Australia (w 1901 r.) i Nowa Zelandia (w 1907 r.) uzyskał status samorządnego 
dominium4. Utworzenie ZPA w znacznym stopniu przyczyniło się do politycznej 

1  J. Williamson, A Short History of British Expansion: The Modern Empire and Commonwealth, 
London: Macmillan and Co. Ltd., vol. 2, 1956, s. 337.

2  Poparcie Australii dla probrytyjskiego prawa imigracyjnego wynikało raczej z pragmatyzmu i chęci 
uniknięcia napływu ludności z Azji Południowo-Wschodniej niż z przesadnej sympatii Australijczyków 
do ludności z Wysp Brytyjskich. W historii relacji australijsko-brytyjskich znane są kontrowersyjne 
przypadki ograniczania osadnictwa brytyjskiego, szczególnie na początku XX w. (zagrożenie imigracją 
Azjatów do Australii nie było wówczas tak ogromne), m.in. przez niedopuszczenie do osiedlenia się 
londyńskich kapeluszników w Melbourne w 1903 r. oraz prowadzenia polityki pod hasłem: „Australia 
dla Australijczyków”, zgodnie z którym „nie każdy Anglik musi być w Australii dobrze widziany tylko 
dlatego, że jest Anglikiem”. Zob. B. Bouffałł, Organizacja Imperium Brytyjskiego, Warszawa: Zakłady 
Grafi czno-Introligatorskie J. Dziewulski, 1930, s. 27.

3  W.D. Mcintyre, Australia, New Zealand, and the Pacifi c Islands [w:] The Oxford History..., 
vol. 4: The Twentieth Century, s. 673.

4  Więcej o rozwoju dominiów pisze R.M. Dawson: The Development of Dominion...
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emancypacji Burów i pojednania anglo-burskiego. Emancypacji dowodzi fakt, że 
od momentu powołania Unii aż do 1948 r. funkcję premierów Południowej Afryki 
sprawowali burscy generałowie, walczący przeciwko Brytyjczykom w wojnach bur-
skich. Dwaj pierwsi, gen. Louis Botha i Jan Smuts, prowadzili politykę jedności an-
glo-burskiej, a w wymiarze zewnętrznym strategię lojalności i współpracy w ramach 
Imperium Brytyjskiego5. Wyjątkowość Południowej Afryki na tle innych dominiów 
wynikała przede wszystkim ze składu etnicznego i rasowego społeczeństwa. ZPA był 
jedynym dominium brytyjskim, w którym ludność pochodzenia europejskiego sta-
nowiła wyraźną mniejszość6. Południowa Afryka, bardziej niż sprawami Imperium, 
pochłonięta była szukaniem rozwiązania problemów wynikających z koczowniczego 
trybu życia większości ludności rodzimej7. W sensie społecznym i politycznym dy-
stans dzielący Południową Afrykę od reszty Imperium zwiększył się jeszcze bardziej 
w momencie, gdy w 1924 r. wybory wygrała tam nacjonalistyczna Partia Narodowa 
generała Jamesa B. Hertzoga, która w relacjach z Wielką Brytanią i Imperium przyjęła 
kurs ostrzejszy od poprzednich rządów. Hertzog i nacjonaliści, którym przewodził, 
reprezentowali antybrytyjski odłam afrykanerskiej opinii publicznej, optujący za ode-
rwaniem Południowej Afryki od Imperium Brytyjskiego i utworzeniem niepodległego 
państwa opartego na ustroju republikańskim. Pełniąc urząd premiera (lata 1920–1921, 
1924–1939), J.B. Hertzog zapisał się jako gorący zwolennik wyzwolenia politycz-
nego i kulturowego Afrykanerów spod wpływów brytyjskich8. Jeśli się weźmie pod 
uwagę podłoże polityczne, na jakim wyrosła Partia Narodowa, to nie powinno dziwić, 
że gen. Hertzog w końcowym etapie reformy struktur Imperium Brytyjskiego wcielił 
się w rolę najaktywniejszego propagatora idei niezależności politycznej dominiów. 
W retoryce antyimperialnej daleko w tyle pozostawił, również sceptycznego w sto-
sunku do działań brytyjskich premiera Kanady – Mackenzie Kinga9.

Najmłodszym dominium brytyjskim, choć o najdłuższej tradycji politycznych 
i społecznych ruchów antybrytyjskich, była Irlandia, która uzyskała status dominium 
dopiero w 1922 r. Nie sposób w tym miejscu dokonać analizy całej historii skom-
plikowanych relacji angielsko-irlandzkich. Animozje pomiędzy obydwoma naroda-

5  Polityka lojalności wobec Imperium Brytyjskiego w Południowej Afryce prowadzona była raczej 
na użytek wewnętrzny w obawie przed ponownym wybuchem konfl iktów bursko-angielskich. Znane są 
przypadki, gdy premierzy południowoafrykańscy w kontaktach bezpośrednich z władzami brytyjskimi 
domagali się sprecyzowania kompetencji dominiów w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej. Taki 
postulat m.in. wysunął gen. Jan Smuts podczas obrad konferencji imperialnej w 1921 r. Został on jednak 
zignorowany przez Brytyjczyków i przedstawicieli pozostałych dominiów. C.P. Stacey, Canada and the 
Age..., vol. 2, s. 85. Por. W. Churchill, Myśli i przygody, tłum. J. Grzegorczyk, Poznań: Zysk i S-ka, 2003, 
s. 14–15.

6  Według szacunków z 1921 r. w Południowej Afryce, na ok. 8 mln mieszkańców 1,5 mln osób było 
pochodzenia europejskiego. Podobne proporcje występowały w Indiach. Te jednak, aż do 1947 r., nie 
uzyskały statusu dominium. J. Williamson, op.cit., s. 337.

7  Jeden z dziewiętnastowiecznych polityków brytyjskich wyraził opinię, że mieszkańcy tego 
jedynego dominium brytyjskiego w Afryce „ojczyznę swą postrzegali przede wszystkim w niebie, potem 
zaś szukali jej bezpośrednio w Afryce Południowej”, spraw imperialnych nie traktując z wielką atencją. 
Cyt. za: B. Bouffałł, op.cit., s. 34.

8  L. Marquard, The Peoples and Policies of South Africa, London: OUP, 1952, s. 22–29. 
9  Zob. T.O. Lloyd, The British Empire, 1558–1995, Oxford: OUP, 1996, s. 297–298.
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mi sięgają drugiej połowy XII w., kiedy to po raz pierwszy Irlandia musiała uznać 
zwierzchnictwo angielskiego króla, a w wyniku trwającego kilka stuleci angielskiego 
podboju stała się kolonią brytyjską, a później częścią Zjednoczonego Królestwa. Po 
zakończeniu I wojny światowej Irlandczycy coraz dobitniej zaczęli domagać się peł-
nej niezależności, co w 1919 r. doprowadziło do wybuchu irlandzkiej wojny o nie-
podległość. W 1922 r. strony konfl iktu zgodziły się podpisać traktat ugodowy, na 
mocy którego powstało Wolne Państwo Irlandzkie, będące brytyjskim dominium. 
Obejmowało ono jednak jedynie południową część Irlandii. Sześć hrabstw w Irlan-
dii Północnej do dziś pozostaje częścią terytorium Zjednoczonego Królestwa. Zmę-
czone wojną społeczeństwo irlandzkie w wyborach poparło zwolenników polityki 
ugodowej wobec Wielkiej Brytanii10. Wielu Irlandczyków nie było jednak usatysfak-
cjonowanych ani uzyskaniem jedynie statusu dominium, ani oddzieleniem północnej 
części wyspy od reszty kraju. Część bojowników o niezależność Irlandii, m.in. Ir-
landzka Armia Republikańska (IRA), przez długie lata kontynuowała zbrojną walkę 
o całkowicie niepodległą i zjednoczoną Irlandię11. W połowie drugiej dekady XX w. 
rząd irlandzki, chociaż koncyliacyjnie nastawiony do spraw Imperium, musiał brać 
zatem pod uwagę silne prądy separatystyczne w swoim kraju oraz wciąż świeże 
wspomnienia anglosaskiej okupacji i prześladowań. Irlandia Północna, w przeważa-
jącej części oranżystowska i lojalna wobec Brytyjczyków, wciąż pozostawała sym-
bolem brytyjskiej supremacji. Tak więc irlandzcy delegaci uczestniczący w obradach 
konferencji imperialnych w dużym stopniu zainteresowani byli procesem reform we-
wnątrz Imperium, które dawałyby Irlandii większą niezależność w sferze polityki za-
granicznej i w stanowieniu własnego prawa oraz były w stanie załagodzić radykalne 
antybrytyjskie nastroje sporej części społeczeństwa.

Odrębnego omówienia wymaga w tym miejscu także status Indii. Indie były swo-
istym wyjątkiem na tle innych tzw. kolorowych kolonii. Mieszkańcy Indii stanowili 
zdecydowaną większość populacji Imperium (prawie 3/4) i choćby z tej racji Indie 
nazywano „perłą w Koronie” Imperium12. Półwysep Indyjski ofi cjalnie pozostawał 
jednak pod kolonialną zwierzchnością Londynu, a jego administracją zajmowało się 
osobne ministerstwo – India Offi ce. Monarcha brytyjski tytułował się indyjskim ce-
sarzem, a w jego imieniu rządy aż do 1935 r. sprawował wicekról. Do końca XIX w. 
administrowanie subkontynentem prowadzone było w sposób niezwykle centrali-
styczny, uniemożliwiający społeczności w Indiach jakikolwiek wpływ na kształto-
wanie polityki. Dopiero powołanie Indyjskiego Kongresu Narodowego w 1885 r., 
wysuwającego żądania większej autonomii, poskutkowało stopniowym otwarciem 
„brytyjskiego” świata polityki dla mieszkańców Indii i mozolnym kształtowaniem 
się lokalnych ciał przedstawicielskich. Od 1917 r. przedstawiciele Indii, jako je-
dynej kolorowej kolonii, zapraszani byli na obrady konferencji imperialnych, a od 

10  S. Grzybowski, Historia Irlandii, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998, s. 268–
–288.

11  Irlandzką wojnę o niepodległość i ideologię irlandzkich ruchów niepodległościowych szczegółowo 
opisują prace: W. Konarski, op.cit., s. 110–176; O. Walsh, Ireland’s Independence, 1880–1923, London: 
Routledge, 2002, s. 42–73.

12  E. Grierson, op.cit., s. 77.
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1920 r. Indie niezależnie zasiadały w strukturach Ligi Narodów. Udział w struktu-
rach międzynarodowych i imperialnych nie przyniósł jednak wymiernych rezultatów 
w postaci rychłej autonomii13. Do 1947 r. Indie pozostały ofi cjalnie jedynie kolonią 
brytyjską, o znacznie ograniczonych w porównaniu z dominiami kompetencjach sa-
morządowych, a co za tym idzie – o bardziej ograniczonym wpływie na kształt spraw 
Imperium. 

IV.1. KONFERENCJA IMPERIALNA W 1926 ROKU

Skomplikowana sytuacja polityczna i coraz odważniejsze żądania zmian w sposo-
bie zarządzania oraz podejmowania decyzji w Imperium Brytyjskim, zaowocowały 
zwołaniem konferencji imperialnej w Londynie w październiku 1926 r. Dla premie-
ra Kanady Mackenzie Kinga początek tych obrad to kluczowy okres jego kariery 
politycznej. Konferencja imperialna rozpoczynała się bowiem niespełna miesiąc po 
kanadyjskich wyborach parlamentarnych, które zakończyły zwycięski dla Macken-
zie Kinga konfl ikt z gubernatorem generalnym, lordem Byngiem, i co ważniejsze 
– dały wyraźne zwycięstwo Partii Liberalnej oraz fotel premiera samemu Mackenzie 
Kingowi. To spowodowało, według oceny historyków kanadyjskich, że na spotka-
nie w Londynie premier Kanady po raz pierwszy przybył w „stosunkowo łagodnym 
nastroju”, bez wstępnych żądań i pretensji wobec polityki imperialnej Londynu14. 
Taka postawa wyraźnie kontrastowała z twardym stanowiskiem Kanady podczas po-
przednich konferencji imperialnych. Wcześniej premier Kanady podważał nie tylko 
prawo brytyjskiego rządu do decydowania o polityce zagranicznej dominiów, ale 
pośrednio kwestionował także istnienie więzi wspólnotowych wewnątrz Imperium 
Brytyjskiego. Czynnikiem, który w 1926 r. dodatkowo zadecydował o zmianie sta-
nowiska Kanady, był też fakt, że w krótkim okresie sprawowania rządów w Kanadzie 
Mackenzie Kingowi udało się w praktyce osiągnąć główny cel w odniesieniu do 
polityki imperialnej – Ottawa skutecznie podważyła jedność Imperium i rozszerzyła 
autonomię swoich działań w polityce zagranicznej oraz wojskowej. Udowodnił to 
przebieg wydarzeń z okresu kryzysu w cieśninach tureckich w 1922 r. czy nieraty-
fi kowanie przez Kanadę traktatu z Locarno. Zatem w momencie rozpoczęcia obrad 
konferencji imperialnej w 1926 r. pewne znamiona niezależności dyplomatycznej 
dominiów od Londynu stały się częścią praktyki politycznej, chociaż nie doczekały 
się jeszcze formalizacji w zapisach prawnoustrojowych. 

Taki stan stosunków wewnątrzimperialnych wydawał się w zupełności spełniać 
oczekiwania premiera Mackenzie Kinga15. Jedyną kwestią wartą, w opinii kanadyj-

13  Zob. P. Knaplund, The British Empire, 1815–1939, New York: Harper & Brothers, 1941, s. 768–
–787; S. Leacock, The British Empire: Its Structure, Its Unity, Its Strength, New York: Dodd, Mead 
& Company, 1940, s. 144–152.

14  C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 85.
15  Koncyliacyjne usposobienie premiera Kanady uwidoczniło się już w jego pierwszej przemowie, 

w której pochwalił ideę organizowania konferencji imperialnych jako forum ważnych dla świata debat. 
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skiego premiera, dogłębnych dyskusji było zredefi niowanie statusu gubernatora ge-
neralnego i pomniejszenie jego roli jako pośrednika pomiędzy rządem brytyjskim 
a kanadyjskim16. Postulat ten w bezpośredni sposób wiązał się z kryzysem konsty-
tucyjnym w Kanadzie wywołanym sporem pomiędzy Mackenzie Kingiem a lordem 
Byngiem kilka tygodni przed rozpoczęciem konferencji imperialnej. Z pozoru przy-
jazny stosunek premiera Kanady do spraw imperialnych nie oznaczał jednak jego 
nagłego odwrotu od dotychczasowych działań na rzecz decentralizacji struktur impe-
rialnych. Dowodem na to był apel Mackenzie Kinga wygłoszony podczas omawianej 
konferencji do przedstawicieli rządu brytyjskiego na początku obrad. Nie tylko od-
niósł się w nim do potrzeby autonomizacji działań politycznych poszczególnych do-
miniów, ale także zakwestionował w wyraźny sposób terminologię stosowaną przez 
administrację brytyjską w odniesieniu do pozostałych części Imperium. Zarzucił on 
brytyjskim urzędnikom bezrefl eksyjne określanie wszystkich autonomicznych kolo-
nii brytyjskich biorących udział w obradach konferencji imperialnej zbiorowym ter-
minem „dominia”. W ten sposób, zdaniem kanadyjskiego premiera, pomijano istotne 
różnice historyczne, polityczne i społeczne pomiędzy poszczególnymi częściami Im-
perium. Londyn, przekonywał podczas konferencji Mackenzie King, traktował do-
minia: „tak jakby nie były one osobnymi państwami, lecz raczej przedstawicielami 
bliżej nieokreślonego typu, a różnice między nimi były nieważne w porównaniu z od-
miennością, która dzieli je wszystkie od metropolii”17. Tak uproszczona terminologia 
nie tylko była, zdaniem Mackenzie Kinga, odzwierciedleniem ignorancji urzędników 
w Londynie wobec sytuacji politycznej w poszczególnych dominiach, ale także de-
precjonowała pozycję dominiów w strukturach Imperium oraz na arenie międzynaro-
dowej. Skutecznie blokowała też rządom poszczególnych dominiów pełną realizację 
ich własnych interesów państwowych. W ogólnym bilansie ustaleń konferencyjnych 
wypowiedź ta – choć niezwykle istotna dla dalszych dyskusji konferencyjnych – 
pozostała jednak bez echa. Stało się tak zapewne częściowo ze względu na niezwy-
kle dyplomatyczny, jak na premiera Kanady, sposób przedstawienia swoich racji. 
Krytyczną opinię o centralistycznym modelu zarządzania Imperium Mackenzie King 
zawoalował w miłe dla delegacji brytyjskiej stwierdzenia o jedności Imperium oraz 
gwarancjach pokoju i przyjaźni, jakie niesie samo jego istnienie. Przede wszystkim 
jednak wypowiedź tę przysłoniły dużo ostrzejsze w formie i dalej idące w żądaniach 
wypowiedzi przedstawicieli Południowej Afryki i Irlandii.

Najbardziej radykalnym dyskutantem okazał się południowoafrykański premier, 
gen. James Hertzog. W swoim pierwszym wystąpieniu dał jasno do zrozumienia, że 
władze południowoafrykańskie nie były usatysfakcjonowane stanem wewnętrznych 

Imperium Brytyjskie premier Kanady określił nawet mianem „bezprecedensowego eksperymentu 
w organizacji świata, […] który jednoczy jedną czwartą światowej populacji w pokoju i przyjaźni”. 
Z inicjatywy premiera Kanady pierwszą deklaracją, którą przyjęto podczas obrad, był hołd oddany 
królowi Jerzemu V. Wyrażono w nim „głęboką nadzieję, że Jego Wysokość będzie długo cieszył się 
siłą wzmacniającą więzy sympatii i oddania jednoczącą mieszkańców Brytyjskiej Wspólnoty pod 
królewskim berłem”. Extracts from Minutes of Imperial Conference, 1926 (dalej: Imperial Conference, 
1926), London, 19 X 1926 [w:] DCER, vol. 4, s. 86–88.

16  WLMK Diaries, 25 X 1926, s. 3.
17  Imperial Conference, 1926, 19 X 1926 [w:] DCER, vol. 4, s. 87.
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relacji w Imperium, opierających się w jego opinii na całkowitej podrzędności intere-
sów dominiów wobec polityki wewnętrznej i zewnętrznej Londynu. Dalsze poparcie 
Południowej Afryki dla spraw imperialnych Hertzog uzależniał od przeprowadzenia 
gruntownej reformy relacji pomiędzy Wielką Brytanią a jej dominiami i zredefi nio-
wania roli oraz wpływu dominiów na politykę Imperium. Powiedział między innymi:

Imperium zawsze będzie miało nasze głębokie poparcie […], pod warunkiem, że będzie 
wspólnotą wolnych i niepodległych narodów […]. Fundamentem Imperium jest dobra 
wola tych, którzy to Imperium tworzą. Bez niej Imperium musi upaść. […] Południowa 
Afryka jest skłonna tę wolę wyrażać na równi z innymi, ale w przyszłości zapewnić ją 
może jedynie poczucie bezgranicznej wiary w pełną i wolną państwowość, zbudowaną na 
zasadzie równouprawnienia każdego członka Wspólnoty. Tej bezgranicznej wiary Połu-
dniowa Afryka dziś nie posiada, ale posiądzie ją w momencie, kiedy jej niezależność prze-
stanie być przedmiotem dyskusji i zostanie przez społeczność międzynarodową uznana18.

Przytoczony fragment wypowiedzi był w istocie zawoalowanym szantażem wo-
bec rządu brytyjskiego. Mówca uzależniał pozostanie Południowej Afryki w Impe-
rium od zgody administracji brytyjskiej na zmianę jej statusu. Wypowiedź gen. Her-
tzoga sprawiła, że kwestia reformy relacji wewnątrz Imperium zdominowała przebieg 
debat konferencyjnych. Kontrowersje, jakie wzbudziła dyskusja na temat przyszłości 
Imperium Brytyjskiego, spowodowały powołanie podczas obrad konferencji osobnej 
Komisji ds. Relacji Wewnątrz Imperium, złożonej z premierów oraz ministrów spraw 
zagranicznych dominiów i Wielkiej Brytanii. Zadaniem komisji było opracowanie 
projektu zmian dotyczących funkcjonowania struktur Imperium Brytyjskiego. Naj-
częściej – od nazwiska jej przewodniczącego – określana była ona mianem komisji 
Balfoura19. Komisja sporządziła dokument, który stał się zapowiedzią i drogowska-
zem dla późniejszych reform politycznych w Imperium, a w dłuższej perspektywie 
doprowadził do rozluźnienia więzów pomiędzy dominiami a metropolią w Londynie. 
Znacznie przyczynił się też do całkowitego upadku Imperium. Ostateczny raport tej 
komisji został wypracowany w trakcie gorących dyskusji, które dobitnie odzwier-
ciedlały coraz większe rozbieżności interesów i oczekiwań poszczególnych domi-
niów wobec Londynu. Jest on określany przez historyków Raportem lub Deklaracją 
Balfoura. Nazwa ta mylnie przypisuje autorstwo tego dokumentu przewodniczące-
mu Komisji ds. Relacji Wewnątrz Imperium. W rzeczywistości głównym trzonem 
ostatecznej wersji Raportu komisji stał się wstępny projekt memorandum konferen-
cyjnego przedstawiony przez południowoafrykańskiego premiera, gen. Hertzoga. 
W swym projekcie, defi niując relacje w ramach Imperium Brytyjskiego, nazwał on 
Wielką Brytanię i jej dominia: 

18  Opening Speech of the Prime Minister of South Africa, London, 1926 [w:] The Development of 
Dominion..., s. 329–330.

19  Arthur Balfour w latach 1905–1908 był premierem Wielkiej Brytanii z ramienia Partii 
Konserwatywnej. W późniejszych latach pełnił także funkcję pierwszego lorda admiralicji i ministra 
spraw zagranicznych. Lord Balfour znany jest w historiografi i jako autor dwóch dokumentów określanych 
mianem Deklaracji Balfoura. Pierwszy z nich (z 1917 r.) dotyczył poparcia brytyjskiego dla stworzenia 
państwa żydowskiego w Palestynie, drugi był podsumowaniem ustaleń z omawianej konferencji 
imperialnej z 1926 r. Balfour, Arthur James [w:] Britannica Concise Encyclopedia, H. Dale et al. (red.), 
Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2003, s. 152.
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…niepodległymi państwami, równymi statusem i osobno uprawnionymi do uznania przez 
społeczność międzynarodową, z niezależnymi od siebie rządami i parlamentami, zjedno-
czonymi wspólnymi więzami lojalności wobec Korony i swobodnie z sobą powiązanymi 
w ramach członkostwa w Brytyjskiej Wspólnocie Narodów20.

Kilkukrotne użycie w proponowanym przez południowoafrykańskiego premiera 
projekcie słów „niepodległe” i „niezależne” wzbudziło ogromne kontrowersje wśród 
delegatów brytyjskich, australijskich i nowozelandzkich, zatroskanych o jedność 
i trwałość struktur Imperium. Zaskoczeniem była zwłaszcza reakcja premiera Ka-
nady, który do 1926 r. był czołowym propagatorem idei decentralizacji Imperium 
i ograniczenia brytyjskich wpływów na politykę dominiów. Podczas omawianej kon-
ferencji imperialnej Mackenzie King, bardziej stanowczo niż Brytyjczycy i Austra-
lijczycy, sprzeciwił się inkorporowaniu do ostatecznego tekstu memorandum kon-
ferencyjnego wzmianki o niezależności i niepodległości dominiów. Poprosił nawet 
generała Hertzoga i ministra spraw zagranicznych Irlandii Kevina O’Higginsa na 
prywatną rozmowę, w której przekonywał rozmówców do swoich racji. Spotkanie to 
Mackenzie King szczegółowo zrelacjonował w swoich pamiętnikach:

Hertzog usilnie nalegał, by ogłosić swoistą deklarację niepodległości dominiów. Powie-
działem mu, że nie podoba mi się słowo „niepodległy” i nic na podobieństwo deklaracji 
niepodległości nie zostanie w Kanadzie zaakceptowane w dosłownym tego słowa brzmie-
niu; postrzegane raczej będzie jako wydarzenie paralelne do tego z 1776 roku w Stanach 
Zjednoczonych [Amerykańska Deklaracja Niepodległości – T.S.]. Zasugerowałem, aby 
położyć raczej nacisk na równość statusu i z tej frazy uczynić podstawową zasadę21.

Zapis z pamiętników najlepiej przedstawia rolę, jaką podczas tej konferencji ode-
grała Kanada. Głos Kanady, reprezentowanej podczas obrad komisji Balfoura przez 
premiera Mackenzie Kinga, wydawał się głosem rozsądku i równowagi pomiędzy ra-
dykalnymi żądaniami niepodległościowymi, wysuwanymi przez Irlandczyków i de-
legatów z Południowej Afryki, a hasłami australijskich i nowozelandzkich przedsta-
wicieli, którzy głosili bezwarunkową jedność Imperium. Sprzeciw Mackenzie Kinga 
wobec propozycji umieszczenia w ostatecznym raporcie z konferencji imperialnej 
wzmianki o niepodległości i niezależności dominiów nie wynikał z nagłego przy-
pływu sympatii probrytyjskich, lecz był raczej wyrazem zrozumienia przez premiera 
Kanady nastrojów i oczekiwań własnych obywateli. Mackenzie King kierował się 
motywami historycznymi, odwołując się do antyrewolucyjnej i antyniepodległoś-
ciowej tradycji politycznej w Kanadzie. Słowo „niepodległość” zbyt jednoznacznie 
kojarzyło się Kanadyjczykom z amerykańską Deklaracją Niepodległości. Dla Ame-
rykanów była ona symbolem wojny o niezależność, dla Kanadyjczyków – symbo-
lem napływu kilkudziesięciotysięcznej rzeszy lojalistów22, którzy odrzucając to, co 
dziś określamy mianem snu o Ameryce, zbudowali tożsamość anglojęzycznej Kana-

20  Cyt. za: N. Mansergh, Survey of British Commonwealth Affairs: Problems of External..., s. 12.
21  WLMK Diaries, 27 X 1926, s. 1.
22  Komparatywne spojrzenie na tradycje rewolucyjne w USA i antyrewolucyjne sentymenty 

w Kanadzie prezentuje S. Lipset, Continental Divide, New York: Routledge, Chapman and Hall Inc., 
1991, s. 1–18.
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dy, opierając się na brytyjskiej tradycji politycznej oraz wykorzystując nastawienie 
kontrrewolucyjne i antyamerykańskie23. Wobec wielu kwestii dzielących francusko- 
i angielskojęzyczną Kanadę sentymenty antyrewolucyjne były jednym z nielicznych 
elementów łączących obydwie części kraju. Stanowiły zarazem jeden z głównych 
fi larów wyraziście eksponowanej w działaniach politycznych Mackenzie Kinga dok-
tryny jedności Dominium. Jej zrębów Mackenzie King nie chciał pod żadnym pozo-
rem podważać.

Z zaciekłego adwersarza, atakującego najmniejsze przejawy imperializmu bry-
tyjskiego, Mackenzie King przeistoczył się zatem w negocjatora i mediatora. Sku-
teczność tych mediacji opierała się na wiarygodności premiera Kanady w oczach 
nacjonalistów południowoafrykańskich i irlandzkich. Historia wystąpień i działań 
Mackenzie Kinga na forum imperialnym bezsprzecznie wykluczała możliwość ja-
kichkolwiek zakulisowych porozumień premiera Kanady z Brytyjczykami i Au-
stralijczykami na rzecz utrzymania dotychczasowej struktury Imperium. Wcześniej 
premier Kanady atakował ignorancję administracji brytyjskiej wobec interesów do-
miniów z podobną do nacjonalistów Hertzoga zaciekłością. Wśród dwóch obozów, 
pomiędzy którymi mediował, zdecydowanie bliżej było mu do krytyków, domaga-
jących się reform politycznych wewnątrz Imperium Brytyjskiego. Prawdopodobnie 
z tego powodu udało mu się przekonać delegatów z Irlandii i Południowej Afryki do 
zrezygnowania z radykalnych żądań niepodległościowych. Ostateczna forma, jaką 
przyjął Raport Balfoura kończący pracę Komisji ds. Relacji Wewnątrz Imperium, 
jest zatem w ogromnej części rezultatem pracy i dyplomatycznych działań Macken-
zie Kinga. W samym Raporcie nie odnajdziemy ani jednej wzmianki o niepodległo-
ści czy niezależności. Zastępują je wyrażenia bardziej eufemistyczne. Najczęściej 
cytowany i najważniejszy fragment Raportu, będący zarazem kamieniem milowym 
w procesie transformacji politycznej Imperium, zrównywał pozycję dominiów bry-
tyjskich do pozycji samej Wielkiej Brytanii. Raport Balfoura określał dominia jako: 

…autonomiczne społeczności w ramach Imperium Brytyjskiego, równe statusem, nie-
podporządkowane jedno drugiemu pod żadnym względem i w żadnym aspekcie polityki 
wewnętrznej i zagranicznej, chociaż zjednoczone wspólnymi więzami lojalności wobec 
Korony i swobodnie ze sobą powiązane w ramach członkostwa w Brytyjskiej Wspólnocie 
Narodów24.

W porównaniu z wersją raportu autorstwa generała Hertzoga, ta ostateczna miała 
zdecydowanie mniej rewolucyjny wydźwięk. Tak sformułowany dokument łatwiej 
wpisywał się w brytyjską tradycję polityczną i prawną, która opierała się na stop-
niowości wprowadzania zmian, ulegając przekształceniom w procesie politycznej 
ewolucji, a nie działań rewolucyjnych.

Podczas konferencji imperialnej w 1926 r. Mackenzie King odniósł jeszcze je-
den ogromny sukces, przekonując uczestników konferencji do dyskusji nad redefi -

23  Zob. G. Wrong, Canada and the American Revolution: The Disruption of the First British Empire, 
New York: Macmillan, 1935.

24  The Balfour Report, 1926 [w:] Canadian History in Documents, 1763–1966, J.M. Bliss (red.), 
Toronto: The Ryerson Press, 1966, s. 266.
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nicją roli gubernatora generalnego w polityce dominiów. Żądania w tej dziedzinie 
powtarzał od momentu konfl iktu z gubernatorem Byngiem. Tym razem jednak Ma-
ckenzie King w walce o ograniczenie uprawnień gubernatora generalnego otrzymał 
nową broń w postaci Raportu Balfoura. Uznanie w Raporcie autonomii dominiów 
i ich równego statusu z Wielką Brytanią wymagało nowych rozwiązań regulujących 
wzajemne relacje. Deklaracja Balfoura z 1926 r. w rzeczywistości sankcjonowa-
ła odrębność polityczną dominiów oraz ich prawo do stanowienia własnego prawa 
i tworzenia własnych instytucji państwowych. Elementem łączącym dominia i Wiel-
ką Brytanię, poza związkami historycznymi i kulturowymi, były według Deklaracji 
Balfoura „więzy lojalności wobec Korony”, czyli de facto uznanie przez dominia 
wspólnej dla wszystkich głowy państwa w osobie monarchy. Taki rodzaj relacji po-
litycznych był modelowym przykładem unii personalnej. Nowy model wymagał 
jednak zmian formuły, w której funkcjonowali gubernatorzy generalni. Dotychczas 
pełnili oni podwójną funkcję. Byli osobistymi przedstawicielami monarchy w domi-
niach brytyjskich. Pod jego nieobecność w jego imieniu sprawowali władzę z upraw-
nieniami tożsamymi z prerogatywami monarchy w Wielkiej Brytanii, jednakże więk-
szość uprawnień monarchy w dominiach (jak na przykład decyzja o rozwiązaniu 
parlamentu, rozpisaniu nowych wyborów lub powoływaniu wyższych urzędników 
państwowych) pozostawała w sferze uprawnień martwych i w praktyce była realizo-
wana przez premierów25. Sama nominacja gubernatora generalnego odbywała się za 
radą i zgodą rządu brytyjskiego, co powodowało, że poza reprezentowaniem monar-
chy gubernatorzy generalni pełnili w praktyce funkcję przedstawicieli rządu brytyj-
skiego w dominiach. Mogli więc być – i często byli – instruowani przez rząd w Lon-
dynie w kwestii swoich obowiązków służbowych, wpływając znacznie na politykę 
wewnętrzną dominiów. Oczywistym przykładem wpływu, jaki działania gubernatora 
mogły mieć na wydarzenia polityczne w dominiach, był opisany powyżej konfl ikt 
premiera Mackenzie Kinga z gubernatorem Byngiem. W obliczu nowej formuły 
koegzystencji politycznej pomiędzy dominiami a Londynem, wprowadzonej przez 
Deklarację Balfoura, dotychczasowa rola gubernatora jako reprezentanta rządu bry-
tyjskiego w dominiach musiała zostać zmieniona. Funkcjonująca wcześniej formuła 
sugerowała bowiem pośrednio, że rząd brytyjski w imieniu monarchy sprawuje wła-
dzę nad dominiami. Pierwszym premierem, który zasugerował zmianę tego stanu 
rzeczy, był Mackenzie King. Według niego, jasną konkluzją konferencyjną powinno 
być ustalenie, że „gubernator generalny nie jest reprezentantem rządu brytyjskiego 

25  Ograniczenie prerogatyw królewskich w Wielkiej Brytanii następowało stopniowo. Datą uważaną 
za początek monarchii konstytucyjnej w Anglii, rozpoczynającą proces ograniczania władzy monarchy 
kosztem zwiększenia uprawnień parlamentu, a później rządu, jest rok 1689. Wtedy to w wyniku tzw. 
Chwalebnej Rewolucji (Glorious Revolution) uchwalono Deklarację praw (Bill of Rights of 1689). Na 
mocy tego dokumentu pozbawiono króla m.in. prawa do kreowania instytucji sądowniczych, nakładania 
podatków, powoływania armii czy ingerencji w procedury wyborcze bez zgody parlamentu. Zob. English 
Bill of Rights 1689: An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession 
of the Crown, I Will.&Mary, c. 2 (England), Yale Law School, The Avalon Project: Documents in Law 
History and Diplomacy, http://avalon.law.yale.edu/17th_century/england.asp (10.11.2013).
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ani żadnego ministerstwa w tym rządzie, lecz wyłącznie króla”26. Gubernator gene-
ralny zbyt często w przeszłości, zdaniem premiera Kanady, kierował się instrukcjami 
z brytyjskiego Ministerstwa ds. Kolonii. W momencie, gdy status dominiów uległ 
zmianie, stare metody sugerujące zależność gubernatora generalnego od Londynu 
musiały zostać zmienione. Zdaniem Mackenzie Kinga nie mogły zostać zachowane 
także dlatego, że narażały na szwank wizerunek samej monarchii. Gdyby rząd brytyj-
ski miał własnego przedstawiciela w dominiach, na wzór ambasadorów lub kanadyj-
skiego wysokiego komisarza w Londynie27, to jeśliby popełnił on błąd w działaniach 
politycznych, odpowiedzialność spadałaby tylko na niego i rząd brytyjski, który go 
delegował. Autorytet króla pozostałby nienaruszony28.

Sugestie Mackenzie Kinga praktycznie nie napotkały większego oporu ze strony 
uczestników obrad konferencyjnych. Jedynie premier Nowej Zelandii wyraził sprze-
ciw wobec działań zmierzających do „pomniejszenia powagi i statusu uprawnień 
gubernatora generalnego” i w imieniu swojego rządu zadeklarował wolę pozostania 
przy dotychczasowych uregulowaniach29. W rezultacie wypracowano kompromiso-
wą formułę, zawierającą wszystkie postulaty premiera Kanady. Formuła ta została 
inkorporowana do Deklaracji Balfoura i opublikowana w raporcie z ustaleń konfe-
rencyjnych w następującym brzmieniu:

W naszej opinii niezbędną konsekwencją uznania równości statusu pomiędzy wszystkimi 
członkami Brytyjskiej Wspólnoty Narodów jest, aby gubernator generalny był przedsta-
wicielem Korony, zajmując we wszystkich ważnych kwestiach tę samą pozycję w odnie-
sieniu do zarządzania sprawami publicznymi w dominiach, jaką piastuje Jego Królewska 
Mość w Wielkiej Brytanii; i aby nie był przedstawicielem ani wysłannikiem Rządu Jego 
Królewskiej Mości w Wielkiej Brytanii, ani żadnego ministerstwa w tym rządzie. […] 
Praktyka, według której gubernator generalny jest ofi cjalnym kanałem komunikacji po-
między Rządem Jego Królewskiej Mości w Wielkiej Brytanii a Jego Rządami w domi-
niach może zostać uznana już jako niezgodna z konstytucyjnymi uprawnieniami guber-
natora generalnego. Uważa się niniejszym, że ofi cjalnie uznanym kanałem komunikacji 
w przyszłości powinny być bezpośrednie relacje pomiędzy rządami30.

Ograniczenie kompetencji gubernatora generalnego było tak oczywistą zmianą 
w świetle szybko następującej ewolucji relacji wewnątrzimperialnych, że tuż po kon-
ferencji lord Willingdon, nowy gubernator generalny Kanady, tak opisał nową sytua-
cję polityczną w liście do brytyjskiego ministra ds. dominiów:

Jestem mocno przekonany, że będąc tutaj [w Kanadzie – T.S.] reprezentuję jedynie Króla, 
a wszelkie kwestie administracyjne jestem zobowiązany pozostawić dwustronnym usta-
leniom obydwu rządów. Nie sądzę, abym miał prawo być pośrednikiem pomiędzy Panem 
a Premierem [Kanady – T.S.]. Powinienem być raczej z dala i pozostawić w Pana rękach 

26  Extracts from Minutes of Commitee of Inter-Imperial Relations, 1926, London, 4 XI 1926 [w:] 
DCER, vol. 4, s. 129.

27  Kanada była pierwszym dominium brytyjskim, które w 1880 r. oddelegowało swojego wysłannika, 
Alexandra Galta, do Londynu jako stałego reprezentanta rządu kanadyjskiego. Zob. rozdz. I.4.

28  Commitee of Inter-Imperial Relations, 1926, London, 4 XI 1926 [w:] DCER, vol. 4, s. 129–131.
29  Ibidem, s. 132.
30  The Report of the Inter-Imperial Relations Committee [1926] [w:] Documents on Canadian 

Foreign..., s. 132.



Rola Kanady w transformacji Imperium Brytyjskiego148

bezpośrednią komunikację z Premierem. Obawiam się, że wszelka moja korespondencja 
wysyłana do Wielkiej Brytanii, do kogokolwiek innego niż Jego Wysokość będzie miała 
charakter bardzo nieofi cjalny31.

W ten sposób konferencja określiła jedynie teoretyczne ramy przyszłych zmian 
w relacjach politycznych pomiędzy dominiami a Wielką Brytanią. Szczegółowe 
i praktyczne rozwiązania miały zostać ustalone w terminie późniejszym. Podobnie 
było w odniesieniu do pozostałych, równie ważnych kwestii natury prawno-admi-
nistracyjnej, podnoszonych głównie przez delegację irlandzką. Delegaci irlandzcy 
domagali się precyzyjnego określenia granic zależności prawodawstwa dominiów od 
prawa brytyjskiego, ograniczenia prawa gubernatora generalnego do oceny zgodno-
ści praw uchwalanych przez parlamenty dominiów z ustawodawstwem brytyjskim 
oraz ich anulowania. Sprzeciw Irlandczyków wzbudził także fakt, że ostateczną in-
stancją odwoławczą w systemie sądowniczym dominiów był Komitet Sądowy Tajnej 
Rady Królewskiej, który mógł anulować wyroki sądów w dominiach32. Wszystkie te 
kwestie, ze względu na ich zawiły charakter prawny, postanowiono doprecyzować 
podczas obrad specjalnego Komitetu ds. Relacji Wewnątrzimperialnych, który pra-
cował na przełomie 1928 i 1929 r.33. 

Wykraczając poza merytoryczne ustalenia konferencji imperialnej z 1926 r., war-
to zwrócić uwagę także na pewną kwestię techniczną, będącą symbolem zmian, które 
ta konferencja zapoczątkowała. W Deklaracji Balfoura, podsumowującej ustalenia 
konferencyjne, dla określenia relacji łączących dominia z Londynem kilkakrotnie 
użyty został termin „Brytyjska Wspólnota Narodów”, który zastąpił wcześniej sto-
sowaną ofi cjalnie nazwę „Imperium Brytyjskie”. Samo słowo „Wspólnota” oraz 
wyrażenie „Brytyjska Wspólnota” pojawiały się już wcześniej, zarówno w wypo-
wiedziach polityków dominiów, jak i polityków brytyjskich34. Podczas obrad kon-
ferencji imperialnych w dokumentach i wypowiedziach ofi cjalnych używano okre-
ślenia „Imperium Brytyjskie”, unikając innych terminów. Po części działo się tak na 
użytek zewnętrzny: pewna uniformizacja i standaryzacja nazewnictwa zewnętrznym 
obserwatorom sceny politycznej pozwalała łatwiej zrozumieć relacje łączące Wiel-
ką Brytanię z jej dawnymi koloniami. Poza tym „Imperium Brytyjskie” do połowy 
drugiej dekady XX w. było określeniem trafnie odzwierciedlającym zależność po-
lityczną dominiów od metropolii w Londynie. Niemniej jednak trudno ocenić, czy 
wielokrotnie wypowiadana podczas obrad konferencji z 1926 r. fraza „Wspólnota 
Brytyjska” i kilkakrotne jej użycie w Deklaracji Balfoura było celowym zabiegiem 
autorów raportu, czy raczej formułą przypadkową. 

31  Cyt. za: J. Hilliker, D. Barry, op.cit., vol. 1, s. 114.
32  Extracts from Minutes of Commitee of Inter-Imperial Relations, London, 11 XI 1926 [w:] DCER, 

vol. 4, s. 151–153.
33  Uprawnienia Komitetu omawiam w dalszej części rozdziału.
34  Autorstwo i pierwsze użycie pojęcia Wspólnoty Narodów (Commonwealth of Nations) przypisuje 

się brytyjskiemu premierowi Archibaldowi Primrose (lordowi Rosebery), który w 1884 r. tym określeniem 
opisał relacje Londynu z Dominium Kanady i koloniami o największej autonomii politycznej. D. Bell, 
The Idea of Greater Britain: Empire and the Future of World Order, 1860–1900, Princeton: Princeton 
University Press, 2007, s. 118.
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Bez względu na intencje, ta z pozoru błaha techniczno-językowa zmiana w po-
staci wprowadzenia do ofi cjalnego dokumentu określenia „Brytyjska Wspólnota Na-
rodów”, zapowiadała wyraźnie nadchodzące przekształcenia wewnątrz Imperium. 
W 1926 r. określenie „Imperium Brytyjskie” wypaczało obraz powstających funda-
mentów relacji pomiędzy Londynem a dominiami. Zarysowały się teoretyczne ramy 
dla całkowitego uniezależnienia się dominiów od brytyjskich wpływów politycz-
nych, prawnych oraz ekonomicznych i termin ten przestał odpowiadać wymogom 
nowych czasów. Politycy podczas konferencji imperialnej ewidentnie świadomi byli 
zachodzących zmian w strukturze Imperium. Nowa nazwa – „Brytyjska Wspólnota 
Narodów” – pozwalała lepiej wyartykułować nowy wymiar stosunków pomiędzy do-
miniami a Wielką Brytanią. Konferencja imperialna w 1926 r. zapoczątkowała zatem 
proces stopniowego odchodzenia od nazwy „Imperium Brytyjskie” na rzecz nowego 
określenia, jakim była „Brytyjska Wspólnota Narodów”. Jak większość zmian w bry-
tyjskiej polityce, także i ta nie miała charakteru rewolucyjnego. Politycy, w szczegól-
ności brytyjscy, potrzebowali kilku lat, żeby zaakceptować nową nazwę. Niemniej 
jednak wydaje się, że do 1931 r., tj. do momentu uchwalenia Statutu westminster-
skiego, ofi cjalnie powołującego do życia Brytyjską Wspólnotę Narodów, określenie 
„Wspólnota Narodów” nie wzbudzało już kontrowersji35.

Konferencja imperialna w 1926 r. okazała się wydarzeniem przełomowym w wie-
lu sferach. Przede wszystkim określiła nowe zasady relacji wewnątrzimperialnych, 
oparte na równości dominiów wobec Londynu. Już w 1927 r. parlament brytyjski 
uchwalił Ustawę o tytułach królewskich i parlamentarnych (Royal and Parliamenta-
ry Titles Act), która w wymiarze prawnym sankcjonowała powstanie unii personalnej 
pomiędzy Wielką Brytanią a jej dominiami. Ustawa odrzucała koncepcję, według 
której dominia brytyjskie nadal pozostawały zjednoczone z Wielką Brytanią w jed-
nym królestwie, pod jednym wspólnym berłem, a Wielka Brytania pełniła wciąż rolę 
suwerena dominiów. Koncepcja jednej korony dla całego Imperium została zamie-
niona na model unii personalnej, na ideę wielu koron – odrębnych dla Wielkiej Bry-
tanii i każdego z dominiów. Król od momentu wejścia w życie Ustawy o tytułach 
królewskich i parlamentarnych, korzystając ze swoich prerogatyw przy sprawowa-
niu władzy w danym dominium, musiał mieć na względzie to, że występuje prze-
de wszystkim w roli głowy tego dominium, a nie jako głowa państwa brytyjskiego. 
Innym ważnym aspektem wprowadzenia Royal and Parliamentary Titles Act była 
zmiana ofi cjalnej nazwy państwa brytyjskiego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii na Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

35  Przykładem ewolucji w stosunku do określenia „Brytyjska Wspólnota Narodów” jest stanowisko 
ówczesnego brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Austena Chamberlaina. W jednym ze swoich 
listów, napisanych tuż po konferencji, gorąco zachęcał on do dalszego stosowania terminu „Imperium 
Brytyjskie”, dowodząc, że określenie „Brytyjska Wspólnota Narodów” nie jest terminem ofi cjalnym 
i fachowym. Dwa lata później zmienił jednak opinię. Podczas wizyty w Ottawie w 1928 r. powiedział: 
„Podoba mi się termin »Wspólnota Narodów«, gdyż wskazuje, że każdy z nas funkcjonuje nie tylko 
w celu realizacji własnych interesów, ale istnieje także dla wspólnego dobra”. Sir Austen Chamberlain in 
Ottawa: Foreign Policy and the Dominions, „The Times”, 12 XI 1928 [w:] Cuttings from „The Times”: 
Originally Compiled by the Times Intelligent Department, High Wycombe, UK: University Microfi lms 
Limited, [b. d. w.], vol. 1928–1930, s. 83.
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– nazwę do dziś obowiązującą. Była to odpowiedź na fakt utworzenia w 1922 r. w po-
łudniowej części Irlandii Wolnego Państwa Irlandzkiego36.

Ustalenia i zobowiązania podjęte przez uczestników konferencji w 1926 r. stano-
wiły milowy krok także w procesie autonomizacji działań dominiów w sferze poli-
tyki zagranicznej. Raport konferencyjny gwarantował dominiom prawo zawierania 
traktatów międzynarodowych i nawiązywania dwustronnych stosunków dyploma-
tycznych z państwami spoza Imperium. Dominia w dalszym ciągu miały obowiązek 
konsultowania działań w polityce zewnętrznej z pozostałymi członkami Imperium, 
ale żadne zobowiązania międzynarodowe nie mogły zostać narzucone dominiom bez 
ich zgody37. Symbolicznymi w tej kwestii były działania rządu kanadyjskiego, który 
bez wahania wykorzystał zmiany zapoczątkowane w 1926 r., aby zaznaczyć wyraź-
niej kanadyjską obecność na arenie międzynarodowej. W ciągu trzech następnych lat 
uruchomione zostały niezależne kanadyjskie placówki dyplomatyczne w Waszyngto-
nie, Paryżu i Tokio38. W 1928 r. rząd brytyjski, zgodnie z sugestią wyrażoną podczas 
konferencji imperialnej w 1926 r. przez Mackenzie Kinga, wysłał swojego wysokie-
go komisarza Williama Clarka do Ottawy, który de facto wypełnił rolę ambasado-
ra rządu brytyjskiego w Kanadzie39. To wydarzenie stworzyło nowy wymiar relacji 
brytyjsko-kanadyjskich, opartych na partnerstwie, a nie zależności. 

Osiągnięty kompromis i sukces, jakim zakończyła się konferencja imperialna 
w 1926 r., nie byłby możliwy bez dobrej woli i zrozumienia potrzeby reform Impe-
rium przez samych Brytyjczyków. Warto podkreślić, że główne ścierające się frak-
cje: zwolennicy dotychczasowego scentralizowanego modelu zarządzania Imperium 
(Australia i Nowa Zelandia) oraz strona aktywnie promująca nowe rozwiązania (Po-
łudniowa Afryka i Irlandia) były reprezentowane przez dominia. Brytyjczycy wraz 
z delegatami z Kanady występowali raczej w roli arbitrów; próbowali łagodzić na-
stroje i proponować drogę kompromisu. Z przebiegu obrad wywnioskować można, 
iż rząd brytyjski, w przeciwieństwie do premierów Australii i Nowej Zelandii, nie 
zamierzał upierać się przy zachowaniu status quo. Powody brytyjskiej cichej akcep-
tacji dla nieuniknionych zmian w relacjach z dominiami i w strukturze Imperium nie 
zmieniły się od poprzedniej konferencji imperialnej w 1923 r. Kusząca perspekty-

36  Royal And Parliamentary Titles Act, 1927, 17–18 Geo V, c. 4 (UK), The United Kingdom 
Offi ce of Public Sector Information, http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1927/
cukpga_19270004_en_1 (09.02.2014).

37  Zob. Report of Inter-Imperial Relations Committee, 1926, London, 18 XI 1926 [w:] Historical 
Documents..., s. 463–465.

38  J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 49. Szerzej na ten temat piszę w rozdz. V.4.
39  Funkcja wysokiego komisarza istnieje do dziś i jest równoznaczna z pozycją ambasadora. 

Używanie tytułu ambasadora w odniesieniu do szefów misji dyplomatycznych jednego państwa 
Commonwealth w innym państwie Wspólnoty zostało uznane za niezręczne ze względu na uznawanie 
ambasadora jako osoby reprezentującej głowę państwa wysyłającego wobec głowy państwa, które 
ambasadora przyjmuje. W wielu krajach Commonwealth głową państwa jest ta sama osoba – monarcha, 
który w takim przypadku występowałby w podwójnej roli: osoby wysyłającej i przyjmującej, będąc 
reprezentowany przez ambasadora przed samym sobą. Wysocy komisarze ofi cjalnie są przedstawicielami 
rządów swoich krajów, a nie głowy państwa, co pozwala uniknąć komplikacji. Zob. L. Lloyd, What’s in 
a Name? The Curious Tale of the Offi ce of High Commissioner, „Diplomacy and Statecraft”, vol. 11, 
issue 1, March 2000, s. 47–78.
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wa rozdzielenia polityki zagranicznej dominiów od działań Londynu niosła ryzyko 
rozpadu Imperium. W zamian dawała jednak Brytyjczykom swobodę w prowadze-
niu i kształtowaniu własnych działań na arenie międzynarodowej, bez ograniczeń 
wynikających ze struktury Imperium40. Kompromisowa postawa Brytyjczyków była 
niewątpliwie jednym z głównych powodów, dzięki którym udało się osiągnąć kon-
sensus. Biorąc pod uwagę różnorodność stanowisk oraz atmosferę nieufności i obaw, 
szczególnie na początku obrad (np. w wypowiedziach premiera J. Hertzoga), wypra-
cowanie kompromisu proponującego niewątpliwie głębokie zmiany w funkcjonowa-
niu dotychczasowego Imperium należy uznać za szczególne osiągnięcie.

IV.2. KONFERENCJA O ZAKRESIE DZIAŁANIA 
USTAWODAWSTWA W DOMINIACH (1929)

Konferencja imperialna z 1926 r. zarysowała teoretyczny kierunek dalszych zmian 
wewnątrz Imperium Brytyjskiego, pozostawiając komitetowi ekspertów szczegóło-
we rozwiązania prawne. Taki komitet, złożony przede wszystkim z prawników i dy-
plomatów, zebrał się w Londynie w 1929 r. Kanadę reprezentowało podczas jego 
obrad dwóch czołowych polityków i członków gabinetu Mackenzie Kinga: minister 
sprawiedliwości Ernest Lapointe i podsekretarz w Departamencie Spraw Zewnętrz-
nych Kanady – Oscar Douglas Skelton. Z korespondencji pomiędzy obydwoma 
politykami, poprzedzającej ich przyjazd do Londynu, wyłania się jasne przesłanie, 
z jakim kanadyjska delegacja jechała na obrady komisji: „usunąć wszystkie możliwe 
pozostałości po imperialnej supremacji ustawodawczej”41. Z podobnymi intencjami 
przybyli delegaci z Południowej Afryki, a także Irlandczycy, na których czele stał mi-
nister spraw zagranicznych – Patrick McGilligan. Ten ostatni dotychczasową formę 
funkcjonowania Imperium opisał mianem: „starego reliktu noszącego znamiona ano-
malii i anachronizmu, niedającego się określić inaczej niż kontynuacją [brytyjskiego 
– T.S.] uzurpatorstwa”42. Powyższe twarde stanowiska stały w zupełnej sprzeczności 
z oczekiwaniami i nadziejami delegacji brytyjskiej, w imieniu której lord Passfi eld, 
minister ds. dominiów i przewodniczący konferencji, podkreślił potrzebę stopnio-
wego reformowania Imperium. Taki pogląd zyskał jednak jedynie aprobatę Australii 
i Nowej Zelandii, które reprezentowane były na konferencji przez urzędników niż-
szej rangi niż ministrowie. Na skutek tego ich głos nie miał takiej mocy i siły prze-
bicia, jak opinie delegatów dominiów reprezentowanych przez urzędników o randze 

40  Jedynym brytyjskim uczestnikiem konferencji, który sprzeciwił się podczas obrad proponowanym 
zmianom, był brytyjski lord kanclerz George Cave, który miał się odciąć od stanowiska brytyjskich 
delegatów deklaracją, że „nie przyłoży ręki do upadku Imperium Brytyjskiego”. Zob. R. Cook, 
A Canadian Account of the 1926 Imperial Conference, „Journal of Commonwealth Political Studies”, 
March 1965, s. 61.

41  Under-Secretary of State for External Affairs to Minister of Justice, Ottawa, 17 XI 1928 [w:] 
DCER, vol. 4, s. 177. 

42  C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 114.
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ministerialnej, i to opinie tych drugich przeważyły na ostatecznym kształcie ustaleń 
konferencyjnych43. Z punktu widzenia stosunków wewnątrzimperialnych obradują-
cym udało się uregulować trzy niezwykle istotne kwestie natury prawnoustrojowej, 
które w znacznym zakresie poszerzały autonomię dominiów i przyczyniły się do 
dalszego rozluźnienia ich zależności od Londynu.

Najważniejszym zagadnieniem, z jakim musieli zmierzyć się obradujący w 1929 r. 
eksperci, była kwestia formalnie dotycząca zakresu uprawnień monarchy i jego 
wpływu na wewnętrzną politykę w dominiach. W rzeczywistości jednak debatowano 
nad ograniczeniem roli brytyjskiego rządu w polityce dominiów. Zgodnie bowiem 
z ewolucją brytyjskich zasad ustrojowych podział kompetencji pomiędzy monarchą 
a parlamentem i rządem zaczął się krystalizować pod koniec XVII w., w wyniku 
wspominanej już Chwalebnej Rewolucji. W rezultacie tych zmian ustrojowych mo-
narcha brytyjski stał się jedynie dziedzicznym władcą i symbolem ciągłości brytyj-
skiej tradycji historycznej. W praktyce całość formalnie ogromnej władzy monarszej, 
zgodnie z zasadą rex regnat, sed non gubernat (król panuje, ale nie rządzi), została 
scedowana na rząd, parlament i organa sądownicze. Wszelkie decyzje króla wyma-
gały, według kolejnej zasady: „król nie działa sam”, kontrasygnaty ministra rządu 
brytyjskiego. To doprowadziło do sytuacji, w której monarcha, autoryzując decyzję, 
nie ponosił za nią żadnej odpowiedzialności44. Taka praktyka, w której monarcha nie 
podejmował decyzji, lecz jedynie uprawomocniał działania rządu lub parlamentu, 
ukształtowała się na długo przed rozpoczęciem obrad omawianej konferencji. Wszel-
kie zatem dyskusje formalnie dotyczące prerogatyw królewskich de facto dotykały 
sfery odpowiedzialności politycznej rządu w Londynie.

Pierwsza z kontrowersyjnych królewskich prerogatyw, power of disallowance, 
dotyczyła prawa monarchy do unieważniania (na wniosek rządu Wielkiej Brytanii) 
ustaw uchwalanych przez parlamenty dominiów lub kolonii. Zgodnie z tymi upraw-
nieniami monarcha mógł unieważnić ustawę nawet dwa lata po jej wejściu w życie. 
Debata nad tą kwestią nie wzbudziła większych sporów, bowiem power of disallo-
wance pozostawała w kręgu uprawnień martwych, niestosowanych przez monarchę 
wbrew woli dominiów lub kolonii45. Dzięki temu wypracowano szybko kompromi-
sową formułę, która znosiła uprawnienia monarchy (a w praktyce brytyjskiego rządu) 
do podważania i anulowania ustawodawstwa parlamentów dominiów. W ostatecz-
nym raporcie pokonferencyjnym zapisano, że dotychczasowe uprawnienie monarchy 
w tej sferze „nie może być dłużej stosowane w odniesieniu do legislacji dominiów”46. 
Dominia, jeśli posiadały prawo do wnoszenia poprawek do własnych aktów kon-

43  Ibidem.
44  J. Pajewski, op.cit., s. 123. 
45  M. Madej, Etapy..., s. 34. Jedynym w historii Imperium Brytyjskiego przypadkiem zastosowania 

tej prerogatywy była ustawa kolonialnego parlamentu Nowej Zelandii z 1867 r., dotycząca regulacji 
relacji władz z ludnością rodzimą. W Kanadzie często korzystano z tej prerogatywy za rządów premiera 
Johna Macdonalda; ostatni raz w 1873 r., lecz nigdy wbrew woli rządu kanadyjskiego, zawsze na wniosek 
samego premiera Kanady. Zob. A. Keith, The Dominions as Sovereign States: Their Constitutions and 
Governments, London: Macmillan, 1938, s. 69–71.

46  Extracts from the Report of the Conference on the Operation of Dominion Legislation and Merchant 
Shipping Legislation, 1929 (dalej: Report of the Conference, 1929) [w:] Historical Documents..., s. 475.
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stytucyjnych, mogły samodzielnie zmienić stosowne zapisy lub poprosić o to parla-
ment brytyjski, jeśli tego wymagała procedura47. Kanada z wniesienia stosownych 
poprawek zrezygnowała, a po uchwaleniu Statutu westminsterskiego w 1931 r., który 
sprawiał, że monarcha mógł korzystać z tego uprawnienia jedynie na wniosek pre-
miera zainteresowanego dominium, premier Kanady Mackenzie King wielokrotnie 
wykorzystywał power of disallowance do uchylania niewygodnych dla jego rządu 
uchwał parlamentów prowincji kanadyjskich48.

W 1929 r., podczas konferencji ekspertów, poruszono także kwestię prawa za-
strzegania przez gubernatora generalnego ustaw do osobistej sankcji królewskiej 
(tzw. power of reservation). Zgodnie z tym uprawnieniem gubernator generalny, re-
prezentujący władcę w dominiach, mógł odmówić podpisania ustawy uchwalonej 
przez legislaturę dominium i przesłać ją bezpośrednio do króla (w rzeczywistości do 
brytyjskiego rządu lub parlamentu) w celu zbadania jej zgodności z prawem brytyj-
skim49. Prerogatywa ta została także zapisana w art. 55 Aktu o Brytyjskiej Ameryce 
Północnej, gdzie gubernatorowi generalnemu i „jego własnemu uznaniu” pozosta-
wiono kwestię zatwierdzenia ustaw uchwalonych przez parlament kanadyjski50. O.D. 
Skelton, występując w imieniu delegacji kanadyjskiej, uznał powyższe zapisy i per-
spektywę dalszego utrzymywania tej prerogatywy za niezgodną z równym statusem 
dominiów z Wielką Brytanią i sprzeczną z nową defi nicją pozycji gubernatora ge-
neralnego, ustaloną podczas konferencji imperialnej w 1926 r. Skelton domagał się 
zniesienia aktów prawnych nakazujących gubernatorom generalnym wstrzymywanie 
się z ostateczną sankcją w stosunku do niektórych ustaw do czasu ich zatwierdzenia 
przez rząd brytyjski. Zaproponował także, aby kwestię stosowania gubernatorskie-
go weta podporządkować politycznym konwenansom wewnątrz dominiów, a parla-
mentom dominiów pozostawić decyzję zachowania lub pozbycia się zapisów doty-
czących power of reservation51. Ostateczna wersja raportu konferencyjnego, dzięki 
poparciu delegatów południowoafrykańskich i irlandzkich, praktycznie w całości 
odzwierciedlała oczekiwania Kanadyjczyków. W raporcie uznano, że power of reser-
vation „może być stosowana wyłącznie w zgodzie z praktyką konstytucyjną danego 
dominium”. Ponadto ustanowiono, że rząd brytyjski nie będzie, wbrew stanowisku 
rządu zainteresowanego dominium, doradzał „Jego Królewskiej Mości ani udzielał 
instrukcji gubernatorowi generalnemu w sprawie wstrzymywania ustaw przesłanych 
mu do zatwierdzenia”52. Raport pozostawiał zatem dominiom wolną rękę w decy-

47  Kwestia wnoszenia poprawek do konstytucji w Kanadzie omówiona zostanie w rozdz. IV.3.
48  Disallowance [w:] J. Mcmenemy, The Language of Canadian..., s. 84.
49  Zgodnie z ustawodawstwem brytyjskim (Colonial Courts of Admiralty Act z 1890 r. i Merchant 

Shipping Act z 1894 r.) gubernator generalny miał obowiązek przesyłania praw uchwalonych przez 
parlament dominium do oceny rządu brytyjskiego, jeśli dotyczyły one handlu morskiego. K. Wheare, 
The Constitutional Structure of the Commonwealth, Oxford: Clarendon Press, 1960, s. 40–42.

50  Konstytucja Kanady..., s. 56–57.
51  Extracts from Minutes of the Conference on the Operation of Dominion Legislation (dalej: 

Conference, 1929), London, 10 X 1929 [w:] DCER, vol. 4, s. 184.
52  Report of the Conference, 1929, s. 475–476.
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dowaniu o przyszłym kształcie zapisów regulujących prawo gubernatorów w domi-
niach do wstrzymywania sankcji królewskiej dla uchwalanych ustaw53.

Obydwa powyżej omawiane uprawnienia stosowane być mogły między inny-
mi w przypadku, gdy prawo ustanowione przez parlamenty kolonii lub dominiów 
uznane zostało za sprzeczne z ustawodawstwem brytyjskim. Kwestię tę regulowała 
odpowiednia ustawa parlamentu brytyjskiego z 1865 r. – Ustawa o ważności praw 
kolonialnych (Colonial Laws Validity Act). W momencie uchwalenia prawo to było 
istotnym krokiem w rozwoju samorządności kolonii podległych wówczas bezpośred-
nio Koronie Brytyjskiej. Precyzowało ono bowiem zakres władzy lokalnej i umożli-
wiało lokalnym legislaturom uchwalanie, de facto w imieniu parlamentu brytyjskie-
go, prawodawstwa w obrębie swojej władzy terytorialnej. Colonial Laws Validity 
Act zawierał jednak także klauzulę, której dalsze funkcjonowanie w 1929 r. było dla 
przedstawicieli kilku dominiów nie do zaakceptowania. Klauzula ta wykluczała jaką-
kolwiek sprzeczność prawa stanowionego w koloniach z prawodawstwem parlamen-
tu brytyjskiego, dając równocześnie parlamentowi westminsterskiemu możliwość 
uchwalania praw obowiązujących na terytorium całego Imperium. Prawo z 1865 r. 
wyjaśniało, że „każde prawo kolonialne sprzeciwiające się prawu statutowemu [bry-
tyjskiemu – T.S.] ma być mu podporządkowane, a w przypadku sprzeczności pozo-
stać nieważnym i nieobowiązującym”54. Wszyscy uczestnicy konferencji z 1929 r., 
łącznie z Brytyjczykami, zdawali sobie sprawę, że zapis w tak kategorycznej formie 
musiał nieuchronnie zniknąć w obliczu ustaleń z 1926 r., przyznających dominiom 
niezależność ustawodawczą. Istniała jednak, według ówczesnego brytyjskiego mini-
stra sprawiedliwości Williama Jowitta, „realna potrzeba utrzymania wspólnego ko-
deksu praw”. Jowitt zasugerował szerokie porozumienie, na mocy którego „w spra-
wach o fundamentalnej ważności dla struktury Wspólnoty Brytyjskiej, zarówno 
dominia, jak i Wielka Brytania zrzekłyby się części niezależności legislacyjnej”55.

Propozycja Jowitta spotkała się z ostrym, niepozostawiającym żadnych złudzeń, 
protestem kanadyjskiego ministra sprawiedliwości Erneste’a Lapointe’a. Uznał 
on zapisy Ustawy o ważności praw kolonialnych za „całkowicie nieprzystające do 
współczesnych potrzeb i oczekiwań”. Brytyjska Wspólnota Narodów, argumentował 
kanadyjski minister, odniesie sukces wyłącznie wtedy, kiedy będzie w stanie zapew-
nić „pełną wolność i równość swoim członkom”. Połowiczna rewizja Colonial Laws 
Validity Act, zdaniem Lapointe’a, była pozbawiona wartości. W jego opinii, praw-
dziwie partnerskie relacje pomiędzy dominiami a Londynem były możliwe dopiero 
w momencie „całkowitego zrzeczenia się przez parlament westminsterski legislacyj-

53  W części dominiów, jak np. w Południowej Afryce, zniesiono zapisy dotyczące omawianej 
prerogatywy. Australia, Nowa Zelandia, a także Kanada pozostawiły je w swoich konstytucjach. 
W Kanadzie to rząd kanadyjski w wyjątkowych przypadkach doradza gubernatorowi wstrzymanie się 
z przyznaniem sankcji królewskiej ustawom. Podobnie jak power of disallowance, tak i to uprawnienie 
stało się orężem walki kanadyjskiego rządu federalnego z ustawami uchwalanymi przez parlamenty 
prowincji. Zob. K. Wheare, The Constitutional..., s. 41–43.

54  Colonial Laws Validity Act, 19 X 1865, 28–29 Vict., c. 65 (UK), L’Université du Québec 
à Montréal, http://www.er.uqam.ca/nobel/r31400/jur2515/clva1865.html (23.02.2009).

55  Conference, 1929, 15 X 1929 [w:] DCER, vol. 4, s. 186.
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nej dominacji nad dominiami”56. Najbardziej przełomowe, a w krótkiej przyszłości 
okazało się, że także prorocze, było szczegółowe rozwiązanie, jakie Erneste Lapointe 
zaproponował uczestnikom konferencji:

Upragniony koniec dyskusji osiągnięty zostanie w momencie uchwalenia przez parla-
ment westminsterski prawa wiążącego wszystkie następne parlamenty i ustanawiającego 
rozwiązanie ostateczne. Na mocy takiego statutu, znoszącego Ustawę o ważności praw 
kolonialnych, orzeczone zostanie inter alia, że parlament dominium ma prawo anulować 
prawo parlamentu westminsterskiego, jeśli dotyczy ono dominium; i że żadne przyszłe 
uchwały parlamentu dominium nie będą mogły zostać unieważnione ze względu na ich 
sprzeczność z jakimikolwiek prawami ustanowionymi przez parlament w Westminsterze57.

Brytyjczycy, mając przeciwko sobie Kanadyjczyków, wspartych przez delegatów 
z Irlandii i Południowej Afryki, nie zdołali obronić swoich racji. Raport końcowy 
konferencji rekomendował, zgodnie z życzeniem Lapointe’a, „uchwalenie stosownej 
ustawy znoszącej obowiązywanie aktu [Colonial Laws Validity Act] w odniesieniu 
do praw uchwalonych przez którekolwiek z dominiów”58. Kwestia ustawy o waż-
ności praw kolonialnych była zagadnieniem najbardziej kontrowersyjnym i wokół 
niej toczyły się najgorętsze dyskusje podczas konferencji. Końcowe ustalenia w tak 
dalekim stopniu odbiegały od brytyjskich oczekiwań, iż rząd brytyjski, chociaż zgo-
dził się na podpisanie przez swoich delegatów końcowego raportu konferencyjne-
go, zobowiązał ich do oświadczenia przedstawicielom dominiów, że podpis ten nie 
jest gwarancją zaakceptowania raportu przez sam rząd brytyjski i premiera Ramsaya 
MacDonalda. Z równie wielką rezerwą ostateczne ustalenia konferencyjne przyjęli 
delegaci Australii i Nowej Zelandii, uznając zgodnie, że raport konferencyjny nie 
kończy dalszych dyskusji nad kształtem reformy instytucjonalnej Imperium59. 

Wspominany raport zawierał niemal wszystkie kanadyjskie propozycje. Reko-
mendowano w nim poddanie powyżej omówionych ustaleń akceptacji premiera 
Wielkiej Brytanii i premierów dominiów, którzy mieli się spotkać na kolejnej konfe-
rencji imperialnej w Londynie w 1930 r. Ponadto zasugerowano, aby wszelkie ustale-
nia prawne podjęte na konferencji w 1929 r. zostały formalnie uznane w głosowaniu 
w parlamencie brytyjskim i zawarte w osobnym akcie prawnym, który powinien zo-
stać rozpatrzony rok później przez konferencję imperialną60. 

56  Ibidem.
57  Statut, o którym mówił Lapointe, został uchwalony w 1931 r., regulując kwestię niezależności 

ustawodawczej parlamentów dominiów niemalże w identycznym jak cytowana wypowiedź brzmieniu. 
Ibidem, s. 186–187.

58  Report of the Conference, 1929, s. 477.
59  C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 118. 
60  Conference, 1929, 4 XII 1929 [w:] DCER, vol. 4, s. 212–213.
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IV.3. GABINET RICHARDA BENNETTA  A RELACJE 
KANADYJSKO-BRYTYJSKIE

Konferencja imperialna odbyła się w październiku 1930 r., lecz zanim do niej doszło, 
w Kanadzie w lipcu tego samego roku nastąpiło ważne wydarzenie polityczne – wy-
bory parlamentarne. Doprowadziły one do porażki Mackenzie Kinga i na następne 
pięć lat umożliwiły objęcie władzy konserwatystom pod przywództwem nowego li-
dera – prawnika i biznesmena, Richarda Bennetta. Kampania wyborcza obu rywa-
lizujących z sobą partii rzadko ocierała się o tematy z zakresu polityki zagranicznej 
i relacji wewnątrz Imperium Brytyjskiego. Debaty dotyczyły głównie kryzysu go-
spodarczego, który po krachu giełdy nowojorskiej w październiku 1929 r. zdestabili-
zował amerykańskie, ale też bardzo szybko i kanadyjskie rynki fi nansowe61. Jednym 
z nielicznych ówczesnych sporów o wizję przyszłego miejsca Kanady w strukturach 
imperialnych była debata w kanadyjskiej Izbie Gmin nad raportem z konferencji eks-
pertów z 1929 r. Wówczas to konserwatyści zarzucili liberałom Mackenzie Kinga 
ślepy antyimperializm i niezrozumienie kanadyjskiej racji stanu. Partia Konserwa-
tywna uznała, cytując jednego z jej deputowanych, że „w najlepszym interesie Ka-
nady jest, aby Imperium Brytyjskie przetrwało jako polityczna całość, a nie stało się 
zaledwie swobodnym stowarzyszeniem niezależnych państw”. Sam Richard Bennett 
pytał swych oponentów w parlamencie:

Jakąż to urazę żywicie do tych niewielkich wysp na Morzu Północnym? […] Z jakiego 
powodu mamy przekonywać obywateli tego kraju, że cierpią niesamowite krzywdy [ze 
strony Londynu – T.S.], przeciw którym muszą powstać i żądać zadośćuczynienia?62

Sentymentalne, proimperialne wypowiedzi Bennetta i jego kolegów partyjnych 
mogły sugerować odwrót od dotychczasowego kursu Partii Liberalnej, stopniowo 
neutralizującego brytyjskie wpływy polityczne w Kanadzie. Nic podobnego się jed-
nak nie stało. Imperialne sentymenty, chętnie głoszone przez konserwatystów, pozo-
stawały wyłącznie w sferze słów i deklaracji niemających żadnego przełożenia na 
praktykę polityczną. Po przejęciu władzy przez Bennetta kanadyjski kurs w sprawach 
imperialnych nie uległ poważniejszym modyfi kacjom. Raport z konferencji 1929 r., 
ostro krytykowany przez nowego premiera za antybrytyjski wydźwięk, w praktyce 
został przyjęty przez Izbę Gmin bez choćby jednego głosu sprzeciwu ze strony kon-
serwatystów63. Nawet w samym Departamencie Spraw Zewnętrznych nie dokona-
no żadnych zmian. Oskar D. Skelton, podsekretarz do spraw zagranicznych, jeden 
z najbliższych współpracowników Mackenzie Kinga i najgorętszych zwolenników 

61  H.B. Neatby, The Politics of Chaos: Canada in the Thirties, Toronto: Macmillan of Canada, 2003.
62  Cyt. za: C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 119.
63  Działanie takie pokierowane było prawdopodobnie kalkulacją polityczną. Odrzucenie raportu 

utwierdziłoby postrzeganie konserwatystów jako partii proimperialnej, co szczególnie w Quebecu 
odebrałoby Partii Konserwatywnej sporą liczbę głosów w wyborach. Ibidem.
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rozluźnienia relacji z Wielką Brytanią oraz jej imperium, zachował swoje stanowisko 
przez cały pięcioletni okres rządów Bennetta64. 

Konferencja imperialna w październiku 1930 r., na którą Bennett pojechał już 
jako premier Kanady, dotyczyła w większości kwestii ekonomicznych i sposobów 
rozwiązania kryzysu gospodarczego. Planowano też w jej trakcie zadecydować 
o ostatecznym kształcie reformy instytucji imperialnych. Brytyjczycy wiązali ze 
zmianą władzy w Kanadzie duże nadzieje, licząc, że nowy rząd kanadyjski, w prze-
ciwieństwie do swoich poprzedników, nie będzie domagał się rychłej decentrali-
zacji Imperium, co przy poparciu Australijczyków i Nowozelandczyków pozwoli 
zatrzymać dotychczasowe tempo reform65. Wszelkie spekulacje uciął na początku 
konferencji jeden z przedstawicieli kanadyjskich, który oświadczył, że kanadyjska 
delegacja nie zamierza podejmować żadnych ustaleń sprzecznych z wolą parlamentu 
Kanady, który zaakceptował dotychczasowe tempo reform, aprobując końcowy ra-
port z konferencji z 1929 r.66

Problem tkwił jednak w tym, iż wola federalnego parlamentu Kanady nie od-
zwierciedlała oczekiwań i żądań władz politycznych w kanadyjskich prowincjach. 
Politycy tam działający obawiali się, że przy okazji reform instytucjonalnych we-
wnątrz Imperium, rząd federalny Kanady wynegocjuje w Londynie zapisy, które 
znacznie ograniczą polityczną rolę rządów i legislatur prowincji67. Zważywszy na 
ustalenia konferencji z 1929 r., która cedowała na rządy dominiów część uprawnień 
dotychczas przynależnych monarsze i rządowi brytyjskiemu, niepokój władz lokal-
nych miał głębokie uzasadnienie. O ile dla rządu federalnego Kanady Statut west-
minsterski, którego uchwalenie sugerowano w raporcie pokonferencyjnym w 1929 r., 
stanowił symbol przyszłej kanadyjskiej niezależności politycznej, o tyle dla władz 
prowincji był on jedynie próbą zamachu na kanadyjski federalizm, dokonaną ponad 
głowami władz lokalnych68. Perspektywa uchwalenia Statutu została ostro oprotesto-
wana, szczególnie przez premierów dwóch najludniejszych prowincji kanadyjskich: 
Ontario i Quebecu. Premierzy Howard Ferguson i Louis-Alexander Taschereau w li-
stach do R. Bennetta sprzeciwili się jakimkolwiek poprawkom do Aktu o Brytyjskiej 

64  Zob. J. Hilliker, D. Barry, op.cit., vol. 1, s. 135–175.
65  Podczas posiedzenia rządu brytyjskiego ustalono nawet, że na temat reform Imperium Brytyjskiego 

„należy procedować powoli”. Nadzieje na kanadyjskie wsparcie w tej kwestii nie miały jednak żadnego 
logicznego uzasadnienia: kanadyjski parlament zaaprobował raport końcowy z konferencji 1929 r. przy 
wsparciu wszystkich liczących się partii, a nawet sam brytyjski wysoki komisarz w Ottawie przestrzegał 
swój rząd przed nadmiernym optymizmem, twierdząc, że w Kanadzie „nacjonalizm istnieje w szeregach 
wszystkich partii”. Zob. C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 129–130.

66  Extracts from Minutes of Committee on Inter-Imperial Relations, London, 27 X 1930 [w:] DCER, 
vol. 4, s. 259.

67  W ramach zapisów w art. 92 i 93 Aktu o Brytyjskiej Ameryce Północnej z 1867 r. władzom 
prowincji przyznano niezwykle szerokie prerogatywy, m.in. w zarządzaniu surowcami naturalnymi. Zob. 
Konstytucja Kanady..., s. 66–71.

68  Spór dotyczył głównie kwestii uzgodnienia jednolitej formuły dokonywania zmian w kanadyjskiej 
konstytucji (Akcie o Brytyjskiej Ameryce Północnej) w momencie utraty tego prawa przez parlament 
brytyjski. Już w 1927 r. premier Mackenzie King podjął nieudaną próbę osiągnięcia kompromisu 
z władzami prowincji kanadyjskich. Była to pierwsza z serii kilkudziesięciu konferencji konstytucyjnych. 
Zob. H.B. Neatby, WLMK: The Lonely..., s. 232–243.



Rola Kanady w transformacji Imperium Brytyjskiego158

Ameryce Północnej. Przypomnieli premierowi Kanady, że Dominium powstało w re-
zultacie kompromisu zawartego pomiędzy władzami lokalnymi a rządem federalnym 
i jakakolwiek zmiana relacji pomiędzy obydwoma szczeblami władzy nie uzyska 
zgody władz prowincji69. Richard Bennett, świadomy ostrego sporu o granice kom-
petencji władzy pomiędzy rządem federalnym a prowincjami, przyjął zachowaw-
czą postawę, rzadko zabierając głos i unikając zajmowania stanowczego stanowiska 
w istotnych sprawach dotyczących relacji wewnątrz Imperium. W rezultacie dysku-
sja nad najważniejszymi i najbardziej spornymi tematami toczyła się bez znaczącego 
udziału Kanady.

Idealnym przykładem w tej materii była debata nad ograniczeniem roli Komite-
tu Sądowego Tajnej Rady Królewskiej (Judicial Committee of the Privy Council)70 
w systemie sądowniczym dominiów. Postulat ten podniesiony został przez delega-
cję irlandzką, ale wydawał się niezwykle istotny szczególnie dla Kanady. Komitet 
Sądowy, w przeciwieństwie do Tajnej Rady jako całości, był stosunkowo młodym 
tworem – jego powstanie datuje się na rok 1833. Komitet od początku swego funk-
cjonowania orzekał i był ostateczną instancją odwoławczą w kwestiach dotyczących 
konstytucyjnych relacji dominiów z metropolią oraz w sporach pomiędzy koloniami 
a dominiami. Wyznaczał także granice kompetencji władzy rządu federalnego w Ka-
nadzie, a później w Australii, w sporach z władzami lokalnymi71. Zakres prerogatyw 
Komitetu Sądowego Tajnej Rady był jednak nieprecyzyjny, a w przypadku Kanady 
podważał reputację i dublował lub anulował orzecznictwo istniejącego od 1875 r. jej 
własnego Sądu Najwyższego. Orzeczenie z 1882 r. precyzowało wprawdzie, że Ko-
mitet Sądowy Tajnej Rady sam rezygnował z prawa do „przyjmowania apelacji […] 
w wypadkach innych niż te, w których chodzi o sprawę poważną, dotyczącą interesu 
publicznego, lub też o inną ważną kwestię prawną”. Rozstrzygnięcie o wadze danej 
kwestii było jednak arbitralną decyzją Komitetu. Ustalono też, że spory w ramach 
wewnętrznej jurysdykcji Imperium Brytyjskiego nie będą rozstrzygane przez arbi-
traż międzynarodowy ani zewnętrzne trybunały, ale właśnie poprzez orzecznictwo 
Komitetu Sądowego Tajnej Rady72. Owocem takich regulacji była kontrowersyjna 
decyzja z 1927 r. w sprawie sporu terytorialnego pomiędzy Kanadą a Nową Fundlan-

69  C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 131.
70  Królewska Tajna Rada (His Majesty’s Privy Council) istniała już w trzynastowiecznej Anglii 

jako wpływowe ciało polityczne, składające się z najbardziej zaufanych doradców króla – duchownych 
i magnatów. Miała szerokie kompetencje z zakresu władzy administracyjnej, ustawodawczej 
i sądowniczej. Wraz z rozwojem demokracji parlamentarno-gabinetowej i stopniowym ograniczaniem 
władzy królewskiej większość uprawnień Rady, szczególnie z zakresu ustawodawstwa i władzy 
wykonawczej, została scedowana na parlament, rząd i premiera. W gestii brytyjskiej Tajnej Rady 
pozostały natomiast uprawnienia sądownicze, które wykonywane są przez najważniejsze ciało Tajnej 
Rady – Komitet Sądowy. Historię i kompetencje Tajnej Rady omawia: O. Gay, A. Rees, The Privy 
Council, London: Parliament and Constitution Centre, http://www.parliament.uk/documents/commons/
lib/research/briefi ngs/snpc-3708.pdf (09.02.2014).

71  Do dziś Komitet Sądowy Tajnej Rady stanowi ostateczną instancję odwoławczą dla brytyjskich 
dependencji, terytoriów zamorskich i części państw Commonwealth. Zob. Judicial Committee, Privy 
Council Offi ce, http://privycouncil.independent.gov.uk/judicial-committee/ (10.02.2014).

72  Zob. B. Bouffałł, op.cit., s. 10–11.
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dią73, który Tajna Rada rozstrzygnęła na niekorzyść Kanady, przyznając sporne tere-
ny w północnej części Półwyspu Labrador Nowofundlandczykom74. W tej sytuacji 
dziwić może fakt, że podczas konferencji w 1930 r. delegacja irlandzka nie uzyskała 
wsparcia kanadyjskiego premiera, kiedy zażądała zniesienia sądowniczej supremacji 
Tajnej Rady w dominiach. Premier Kanady stwierdził jedynie lakonicznie, że „musi 
brać pod uwagę stanowisko kanadyjskich prowincji”, a propozycja irlandzka „koli-
dowała z prawem sądów prowincji do bezpośredniej apelacji do Komitetu Sądowego 
Tajnej Rady”75.

W raporcie końcowym konferencji, na specjalne życzenie Kanady, ustalono że 
„Statut [westminsterski – T.S.] powinien zawierać klauzule ograniczające zakres jego 
obowiązywania w dominiach do takiej skali, jaką zainteresowane dominia uznają za 
stosowną”. W pozostałych punktach dyskusji (anulowania ustawy o ważności prawa 
kolonialnego w dominiach, a także ograniczenia uprawnień monarchy i gubernatora) 
rekomendowano zachowanie ustaleń z obrad poprzednich konferencji w latach 1926 
i 192976. W rezultacie powyższych porozumień w Kanadzie, na jej własne życzenie, 
aż do 1949 r. zachowano zasadę supremacji Komitetu Sądowego Tajnej Rady w kwe-
stiach spornych pomiędzy rządem federalnym a prowincjami.

IV.4. STATUT WESTMINSTERSKI (1931)

Długi proces konferencyjnych debat, negocjacji i politycznych sporów nad reformą 
Imperium Brytyjskiego formalnie został ukoronowany aktem prawnym uchwalonym 
przez parlament brytyjski 11 grudnia 1931 r. Dokument sam w sobie nie wydawał się 
aspirować do roli rewolucyjnego rozwiązania. Jego pełna ofi cjalna nazwa (Akt wy-
konawczy do postanowień konferencji imperialnych z lat 1926 i 193077) sugerowała, 
że jest on jedynie streszczeniem stosunkowo krótkiego okresu dyskusji politycznych, 
podsumowaniem niekoniecznie najważniejszego etapu rozwoju Imperium Brytyj-
skiego. Tymczasem pełny tytuł, jak i cezura czasowa zawarta w tytule nie oddają re-
alnej wagi i zakresu oddziaływania tego dokumentu. Statut westminsterski, gdyż pod 

73  Nowa Fundlandia była wówczas osobnym dominium. Do Kanady została włączona dopiero 
w 1949 r. 

74  Rozstrzygnięcie nastąpiło kosztem terytorium kanadyjskiej prowincji Quebec, co wzmocniło 
wrogość frankofonów kanadyjskich do brytyjskich instytucji politycznych. Orzeczenie Komitetu Sądo-
wego Tajnej Rady w tej sprawie zob. The Labrador Boundary: Report of the Lords of Judicial Committee 
of the Privy Council, 1 III 1927 [w:] DCER, vol. 4, s. 927–931.

75  Extracts from Minutes of Meetings of Prime Ministers and Heads of Delegations, London,
6 X 1930 [w:] DCER, vol. 4, s. 225.

76  The Imperial Conference of 1930 [w:] Historical Documents..., s. 479–480.
77  Pełny tekst Statutu westminsterskiego zob. The Statute of Westminster, 1931, 22–23 Geo. V, c. 4 

(UK) [w:] Historical Documents..., s. 485–488. Fragmenty w jęz. polskim zamieszczone zostały w: Akt 
wykonawczy do postanowień konferencji imperialnych z lat 1926 i 1930 (Statut westminsterski) (dalej: 
Statut westminsterski...), Londyn, 11 XII 1931 [w:] W. Dobrzycki, System..., s. 429–430 (tekst w załącz-
niku 1).
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taką nazwą dokument ten funkcjonuje dziś w literaturze78, w rzeczywistości kończył 
nie tylko czteroletnie debaty polityczne, ale przede wszystkim zamykał etap istnienia 
Imperium Brytyjskiego jako symbolu brytyjskiej supremacji nad dominiami. Czynił 
to jednak w sposób charakterystyczny dla brytyjskiego modelu prawnoustrojowego: 
z uwzględnieniem ciągłości historycznej i tradycji politycznej. Nie był owocem po-
śpiesznych decyzji i radykalnych działań, lecz wynikiem długotrwałych zmian poli-
tycznych, swoistym wymogiem czasu.

Statut westminsterski, chociaż ujęty w formie aktu pisanego, jest doskonałym 
przykładem funkcjonowania prawa zwyczajowego. Uchwalony formalnie przez 
brytyjski parlament, w rzeczywistości został ukształtowany w procesie historycz-
nym, wskutek formułowania się nowych precedensów w relacjach kolonii, a później 
dominiów z metropolią w Londynie. Każde wydarzenie zawierające element walki 
o polityczną niezależność (jak np. bunt Mackenzie – Papineau w latach 1837–1838 
w koloniach Dolnej i Górnej Kanady) i przyczyniające się do powołania nowych 
instytucji politycznych zwiększających samorząd w jednej kolonii (jak np. powoła-
nie rządu odpowiedzialnego przed parlamentem w Nowej Szkocji w 1848 r.) było 
inspiracją do podobnych działań w innych częściach Imperium79. Metodą małych 
kroków i stopniowych, niejednokrotnie ledwie zauważalnych zmian, sukcesywnie 
zwiększała się autonomia dominiów i zmieniało się Imperium Brytyjskie. Wśród 
tych małych kroków zapisy Statutu westminsterskiego wydawać się mogą krokiem 
milowym. Dosłowna interpretacja zapisów Statutu nakazuje bowiem uznać ten do-
kument za niezwykle przełomowy, szczególnie w kontekście praktycznie niczym 
nieobwarowanych gwarancji politycznej suwerenności, jakie dawał on dominiom80. 
Można przyjąć, że moment uchwalenia Statutu westminsterskiego jest datą graniczną 
pomiędzy epoką politycznej zależności dominiów od Londynu a początkiem ich nie-
podległego istnienia. Należy jednocześnie pamiętać, że literalna interpretacja skody-
fi kowanych aktów prawnych powstałych w systemie prawa zwyczajowego z reguły 
prowadzi do nieprecyzyjnych wniosków. Rzadko która brytyjska myśl prawna da 
się bowiem wtłoczyć w sztywno określone ramy kategorii pojęciowych i wąskich 
defi nicji. W brytyjskim systemie prawa klasyfi kacja i teoretyzacja ustępują zazwy-
czaj miejsca rozstrzygnięciom praktycznym. To nie kodeksy prawne kształtują nor-
my postępowania prawnego, ale konwenans, zwyczaj i tradycja prawna. Wszystkie 
te elementy podlegają jednakże ewolucji, by odpowiadać wymogom upływającego 
czasu. To właśnie anglosaski pragmatyzm prawny sprawia, że zmieniająca się rze-
czywistość kształtuje nowe normy prawne, a nie odwrotnie. Skodyfi kowane prawo 
w systemie anglosaskim często zatem nie ma na celu wprowadzenia nowych regula-

78  Stało się tak zgodnie z życzeniem ustawodawcy, na mocy art. 12 Statutu, w którym napisano, że 
„Akt ten może być cytowany jako Statut westminsterski z 1931 r.”. The Statute of Westminster..., s. 488.

79  Bardziej szczegółowo o tych wydarzeniach piszę w rozdz. I.3.
80  Na mocy Statutu westminsterskiego zakres tej wolności został w praktyce uzależniony od decyzji 

władz politycznych poszczególnych dominiów.
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cji i określenia ram nowej rzeczywistości prawnej. Służyć ma raczej uporządkowaniu 
i skodyfi kowaniu istniejących już norm81.

Podobnie rzecz się miała z rozwojem zasad funkcjonowania politycznego domi-
niów brytyjskich i kształtowaniem ich konstytucyjnych relacji z Londynem. Samo 
pojęcie konstytucji brytyjskiej jest płynne i nieprecyzyjne. Brytyjskie prawo konsty-
tucyjne obejmuje bowiem zarówno najważniejsze w historii Wysp Brytyjskich sko-
dyfi kowane akty prawne, jak i normy zwyczajowe, konstytucyjne konwenanse oraz 
precedensy wytworzone wyrokami sądów. W procesie kształtowania zwyczajów 
konstytucyjnych rozwinęła się brytyjska monarchia konstytucyjna i rządy parlamen-
tarno-gabinetowe82. W tym elastycznym systemie prawnoustrojowym funkcjonowa-
ło i upadło Imperium Brytyjskie. Z takiego też mechanizmu wyłoniły się dominia 
brytyjskie. Powołano je wprawdzie do życia na mocy aktów prawnych parlamentu 
brytyjskiego (Dominium Kanady zostało utworzone na mocy Aktu o Brytyjskiej Ame-
ryce Północnej w 1867 r.), lecz już ich stopniowa, powolna emancypacja polityczna 
następowała nie na mocy ustaw, ale w procesie kształtowania się nowych konwe-
nansów w relacjach z metropolią, które sukcesywnie ograniczały Londyn w sprawo-
waniu politycznej kontroli nad dominiami. Rozszerzająca się autonomia dominiów 
była odpowiedzią na zmieniającą się dynamicznie sytuację geopolityczną83, którą 
elastyczne, brytyjskie prawo konstytucyjne musiało prędzej czy później uwzględ-
nić. Nowe normy relacji dominiów z metropolią powstawały w wyniku dyskusji (np. 
podczas konferencji imperialnych), ścierania się poglądów oraz interesów. To wsku-
tek takich wydarzeń, jak kryzys w cieśninach tureckich czy konfl ikt konstytucyjny 
pomiędzy premierem Mackenzie Kingiem a gubernatorem generalnym lordem Byn-
giem, rodziły się nowe standardy stosunków wewnątrzimperialnych.

W celu pełnego zrozumienia przesłania Statutu westminsterskiego należy zatem 
interpretować jego zapisy w świetle wydarzeń, ustaleń i praktyk politycznych poprze-
dzających jego uchwalenie, stąd tak szczegółowa analiza debat toczonych podczas 
konferencji imperialnych, zaprezentowana w tym i poprzednim rozdziale. Po zasto-
sowaniu powyższej interpretacji zapisy Statutu westminsterskiego jawią się głównie 
jako utrwalenie w formie skodyfi kowanej norm istniejących wcześniej w relacjach 
pomiędzy dominiami a Londynem. Normy te wykształciły się w wyniku naturalnej 
ewolucji politycznoprawnej. W 1931 r. część zwyczajowych praktyk postępowania 
politycznego w relacjach między Koroną a dominiami uznana została za wystarcza-
jąco trwałą i oczywistą, by móc ująć ją w formie wiążącego aktu prawnego. Przy-

81  Charakter prawodawstwa w systemie common law omawia praca: B. Banaszak, Porównawcze 
prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa: Wolters Kluwer, 2007, 
s. 147–155.

82  Ustrojowa rola konwenansów politycznych i prawa zwyczajowego w Wielkiej Brytanii oraz 
ogólna charakterystyka ustroju brytyjskiego została przedstawiona w: P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne 
państw współczesnych, Warszawa, Wolters Kluwer, 2007, s. 17–73.

83  Od końca I wojny światowej stopniowo malała pozycja polityczna i ekonomiczna Wielkiej 
Brytanii na arenie międzynarodowej (szczególnie dominacja fl oty morskiej) przy równoległym wzroście 
znaczenia innych mocarstw (USA, Niemiec). Długi zaciągnięte na pokrycie wydatków wojennych, 
a następnie wybuch wielkiego kryzysu znacznie zredukowały możliwości zapewnienia przez Londyn 
obrony i gospodarczej jedności Imperium Brytyjskiego. Zob. A. Gałganek, op.cit., s. 88.
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znali to sami autorzy Statutu, umieszczając w jego preambule zapewnienie, że zapisy 
zawarte w dokumencie powstały w zgodzie z „ustanowioną sytuacją konstytucyjną 
wszystkich członków Wspólnoty w ich wzajemnych stosunkach”84. Autonomia poli-
tyczna dominiów brytyjskich, którą tak doniośle ogłaszał Statut, w praktycznym wy-
miarze istniała i była praktykowana przez władze dominiów na długo przed uchwa-
leniem Statutu westminsterskiego. Szczegółowa analiza zapisów Statutu dodatkowo 
przekonuje do takiej tezy.

Statut westminsterski, jako pierwszy brytyjski dokument prawny, otwarcie zaka-
zywał używania pojęcia „kolonii” w odniesieniu do dominiów. Na samym początku 
precyzował jednocześnie, że „wyrażenie Dominium oznacza […]: Dominium Kana-
dy, Związek Australijski, Dominium Nowej Zelandii, Unię Południowo-Afrykańską, 
Wolne Państwo Irlandii i Nową Fundlandię”85. Administracja brytyjska doceniła jed-
nak wyjątkowy status dominiów w ramach Imperium jeszcze przed uchwaleniem 
Statutu westminsterskiego. Odzwierciedleniem tego było wydzielenie w 1925 r. 
z Ministerstwa ds. Kolonii (Colonial Offi ce) funkcji ministra ds. dominiów (Secreta-
ry of State for Dominion Affairs), który zajmował się wyłącznie sprawami dominiów 
brytyjskich. Polityczne znaczenie pojęcia „dominium” doprecyzowywała omawiana 
już wcześniej Deklaracja Balfoura, która poprzez miano dominiów rozumiała auto-
nomiczne, równe statusem oraz niezależne w polityce wewnętrznej i zagranicznej 
struktury połączone unią personalną z Wielką Brytanią. Statut westminsterski, za-
kazując używania pojęcia „kolonii brytyjskich” w odniesieniu do autonomicznych 
dominiów, nie kreował zatem nowej rzeczywistości, lecz sankcjonował już istniejący 
stan rzeczy.

Podobnie symboliczne znaczenie miały zapisy znoszące w dominiach obowiązy-
wanie brytyjskiego prawa kolonialnego (Colonial Laws Validity Act of 1865) i usuwa-
jące ustawodawczą supremację brytyjskiego parlamentu nad legislaturami dominiów. 
Statut westminsterski w art. 2 ustalał, że żadne prawa uchwalone przez parlament 
dominium po wejściu w życie Statutu nie mogą zostać uznane „za nieważne lub 
nieskuteczne na tej podstawie, że są one sprzeczne z prawem Anglii albo z posta-
nowieniami jakiego bądź obecnego lub przyszłego aktu Parlamentu Zjednoczonego 
Królestwa”. Ponadto w art. 4 Statutu stwierdzono, że moc obowiązująca ustaw bry-
tyjskiego parlamentu nie obejmuje terytoriów dominiów poza przypadkami, w któ-
rych zainteresowane dominium „żądało uchwalenia tego aktu i zgodziło się nań”86. 
Statut westminsterski kompetencje ustawodawcze w dominiach przyznawał zatem 
parlamentom dominiów, wprowadzając pełną równość w relacjach konstytucyjnych 
pomiędzy Wielką Brytanią a dominiami. Owa równość istniała jednakże w znacz-
nym zakresie już przed zapisaniem jej w Statucie westminsterskim. Wyraźnym jej 
symbolem stały się na przykład regularnie organizowane konferencje imperialne, na 
których omawiano sprawy Imperium. Wraz z upływem czasu sukcesywnie znaczenie 
głosu polityków dominiów podczas obrad tych konferencji wzrastało. Pod koniec lat 
dwudziestych XX w. głos ten stał się w takim stopniu istotny, że władze brytyjskie 

84  Statut westminsterski..., s. 429.
85  Ibidem.
86  Statut westminsterski..., s. 430. 
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nie mogły dłużej pomijać milczeniem, coraz dobitniej artykułowanych przez polity-
ków niektórych dominiów, żądań niezależności politycznej. W konsekwencji takich 
właśnie debat konferencyjnych narodził się projekt Statutu westminsterskiego.

Dzisiaj przypisuje się Statutowi westminsterskiemu wywołanie przełomowych 
zmian, kładących kres podległości dominiów wobec Wielkiej Brytanii, szczególnie 
w sferze polityki zagranicznej87. Aczkolwiek szczegółowa analiza samych zapisów 
Statutu pozwala podać taką tezę w wątpliwość. Żaden z artykułów tego dokumentu nie 
porusza explicite kwestii niezależności dominiów na arenie międzynarodowej. Wnio-
ski dotyczące sfery polityki zagranicznej można wysnuć jedynie pośrednio z zapisów 
zawartych w preambule Statutu, gdzie jest mowa o „wolnym stowarzyszeniu człon-
ków Brytyjskiej Wspólnoty Narodów”88: skoro Wspólnota jest wolnym zrzeszeniem, 
to przypuszczalnie wolność ta rozciąga się także na sferę polityki zagranicznej. Także 
cytowane już powyżej zapisy zawarte w dalszej części Statutu, przyznające dominiom 
pełną suwerenność legislacyjną sugerują – choć nie bezpośrednio – że działalność 
ustawodawcza parlamentów dominiów obejmuje też sprawy międzynarodowe, trak-
taty międzypaństwowe czy decyzję o ewentualnym udziale i zakresie owego udziału 
w międzynarodowych konfl iktach zbrojnych. Wspomniane prerogatywy dominiów 
pozostawały bardziej w sferze uprawnień domniemanych, zwyczajowo utrwalonych, 
niż ofi cjalnie zapisanych. Dominia bowiem na długo przed uchwaleniem Statutu 
westminsterskiego posiadały własne, niezależne od Londynu przedstawicielstwa przy 
Lidze Narodów, prowadziły w dużej mierze odrębną politykę dyplomatyczną, a na-
wet podpisywały dwustronne traktaty międzynarodowe bez pośrednictwa Londynu89. 
Wreszcie, podczas samego procesu negocjacyjnego w 1926 r. w Deklaracji Balfoura 
wypracowano formułę, która o wiele wyraźniej niż sam Statut westminsterski odnosiła 
się do kwestii pełnej suwerenności dominiów, deklarując, że nie są one podległe Lon-
dynowi „w żadnym aspekcie polityki wewnętrznej i zagranicznej”90. W 1931 r. fakt 
ten już zapewne wydawał się w takim stopniu utrwalony i oczywisty, że nie widziano 
konieczności, by powracać do niego w zapisach Statutu.

Autorzy wielu prac historycznych zauważają także, iż Statut westminsterski był 
dokumentem konstytuującym Brytyjską Wspólnotę Narodów (British Common-
wealth of Nations). W Statucie pojęcie „Brytyjska Wspólnota Narodów” użyte jest 
jednak tylko raz w odniesieniu do Wielkiej Brytanii i jej dominiów – nie w zasadni-
czej części dokumentu, ale w preambule, i nie w kontekście powołania organizacji 
o tejże nazwie, lecz przy okazji zdefi niowania roli monarchy jako „symbolu wolnego 
stowarzyszenia członków Brytyjskiej Wspólnoty Narodów”91. Z literalnej interpreta-

87  B.H. Ziff, Unforeseen Legacies: Reuben Wells Leonard and the Leonard Foundation Trust, 
Toronto: UTP, 2000, s. 101.

88  Statut westminsterski..., s. 429.
89  Kanada już w 1923 r. podpisała dwustronny traktat z USA o łowiskach halibuta, a do 1928 r. 

posiadała trzy własne misje dyplomatyczne (w USA, Francji i Japonii). J.H. Thompson, A. Seager, 
op.cit., s. 49. Szerzej na ten temat piszę w rozdz. V.3 i V.4.

90  The Balfour Report, 1926 [w:] Canadian History in Documents..., s. 266.
91  Commonwealth pojawia się w Statucie westmisterskim kilkakrotnie, ale w odniesieniu do 

Australii (Commonwealth of Australia), a nie Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Statute of Westminster..., 
s. 485–488.
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cji zapisów trudno więc wywnioskować, że Statut westminsterski jest równocześnie 
swoistym rodzajem aktu założycielskiego Wspólnoty, skoro wzmianka o niej poja-
wia się niemalże na marginesie dokumentu. Rola Statutu jako aktu konstytuującego 
Wspólnotę wynika nie z dosłownych zapisów, ale raczej z faktu, że Statut westmin-
sterski jako pierwszy dokument brytyjskiego parlamentu, ofi cjalnie używał określe-
nia „Brytyjska Wspólnota Narodów”, formalnie potwierdzając jej istnienie i defi niu-
jąc (choć mało precyzyjnie) jej istotę92 i skład93.

W samej nazwie nowej struktury szczególną uwagę zwraca pojęcie „narodów” 
(nations) zastosowane w odniesieniu do dominiów. Symbolizuje to uznanie insty-
tucji politycznych i porządku prawnego panującego w dominiach za wystarczający 
atrybut ich państwowości94. W konsekwencji uznaje je za pełnowartościowe orga-
nizmy państwowe. Fakt ten nie budził wątpliwości w czasach formowania się Bry-
tyjskiej Wspólnoty Narodów. Noel Baker, brytyjski analityk procesów politycznych 
zachodzących w Imperium, kierując się defi nicją państwa zaproponowaną przez 
jednego z najwybitniejszych angielskich fi lozofów politycznych, Johna Stuarta 
Milla95, już w 1929 r. napisał: „Państwowość dominiów jest niezaprzeczalnym fak-
tem, znajdującym swoje uzasadnienie w ich dotychczasowej ewolucji ustrojowej, 
obecnej pozycji politycznej, a także ich faktycznym i prawnym statusie w systemie 
międzynarodowym”96. Historia istnienia i rozwoju dominiów, zdaniem N. Bakera, 
opierała się na uporczywych dążeniach lokalnych społeczności do uzyskania jak 
największej autonomii politycznej. Wszystkie dominia, poczynając od najstarszego 
z nich – Kanady, przeszły podobne etapy rozwoju politycznego. Ostatnim etapem 
było powołanie Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, która nie tylko w praktyce, lecz 
także w formie symbolicznej (poprzez uznanie w nazwie organizacji dominiów za 
nations) afi rmowała państwowość i trwałość instytucji politycznych w dominiach, 
a w perspektywie gwarantowała pogłębianie się ich niezależności od Londynu.

Na przełomie drugiej i trzeciej dekady XX w. były to oczywiście wyłącznie teorie 
i prognozy. Nawet po uchwaleniu Statutu westminsterskiego konstytuującego Wspól-
notę nie sposób było przewidzieć roli, jaką on odegra w określeniu politycznej przy-
szłości dominiów i samego Imperium. Część przedwojennych historyków kanadyj-
skich zarzucała dokumentowi sankcjonowanie sprzeczności i anomalii prawnych97. 

92  „Wolne stowarzyszenie członków [...] związanych wspólnym poddaństwem w stosunku do 
Korony”. Statut westminsterski..., s. 429.

93  W cytowanym już art. 1 Statutu enumeratywnie wymienione są dominia, których dotyczy Statut 
westminsterski. Ibidem.

94  Termin nation w sensie politycznym oznacza państwo lub wspólnotę terytorialno-polityczną. Zob. 
Nation [w:] Longman Dictionary of Contemporary English, Harlow: Longman Group Ltd., 1995, s. 944.

95  Według J.S. Milla, państwowość defi niowana jest poprzez kolektywne dążenia i pragnienia danej 
społeczności do uformowania wspólnego organizmu politycznego pod rządami władzy reprezentatywnej 
dla oczekiwań tejże społeczności. Zob. G. Varouxakis, Mill on Nationality, London: Routledge, 2002, 
s. 20.

96  N. Baker, The Present Juridical Status of the British Dominions in the International Law, Toronto: 
Longmans Green and Co., 1929, s. 16.

97  Według Stephena Leacocka, nieprecyzyjność Statutu pozostawiała Imperium w obszarze 
„prawnej zagadki”. Leacock widział niekonsekwencję w tym, że Statut ustanawiał dominia suwerennymi 
państwami, a jednocześnie w niektórych z nich (np. w Kanadzie) pozostawiał symbole podległości 
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Statut westminsterski, jak na dokument tak dużej wagi, zaskakiwał lakonicznością, 
a w wielu miejscach także brakiem precyzji sformułowań. Składał się jedynie z dwu-
nastu artykułów, z których większość dotyczyła kwestii stricte formalnych – zasad 
ratyfi kacji Statutu przez niektóre dominia, zakresu jego obowiązywania czy wyjaś-
nienia pewnych pojęć (jak np. „dominium”)98. Taka niedookreślona formuła prawa 
stanowionego w anglosaskim systemie prawnym nie jest jednak niczym odosobnio-
nym. W myśl prawnej procedury w systemie common law pozostawienie wielu kwe-
stii nierozstrzygniętych czyni akt prawny bardziej elastycznym i pozostawia więcej 
miejsca dla jego późniejszych, różnorodnych interpretacji. W tym miejscu warto 
jeszcze raz zacytować Stephena Leacocka, by przybliżyć anglosaską perspektywę 
spojrzenia na prawo pisane: 

Narodów nie da się zjednoczyć mocą umowy spisanej na papierze. […] Papier jest dobry 
tylko wtedy, gdy to, co na nim spisane, od dawna tkwi w sercu. Tak jak strumień nie po-
płynie wyżej swego źródła, tak prawo musi wywodzić się z ducha praworządności i ducha 
tego uosabiać. Prawo przeciw kradzieżom wywodzi się przecież z determinacji ogromnej 
większości ludzkości, by nie być okradanym. […] Słowo jest nic niewarte, jeśli nie jest 
poparte inspiracją duchową99.

Elastyczność i nieprecyzyjność części praw angielskich wynika z pragmatyzmu. 
Giętkość stanowionego prawa sprawia bowiem, że wolniej się ono dezaktualizuje 
i jest łatwiej adaptowalne do zmieniającej się rzeczywistości. Niejednokrotnie wy-
starczy niewielka poprawka lub zmiana interpretacji szczegółowych zapisów, by 
dane prawo zachowało swoją obowiązującą moc, bez potrzeby jego całkowitego anu-
lowania i zastępowania nowym aktem prawnym. Znaczenie Statutu wynikało zatem 
także z jego elastyczności i braku precyzji, dzięki którym mógł on być i był później 
różnie interpretowany. Rozbieżności interpretacyjne doprowadziły w krótkim cza-
sie do załamania się idei imperialnych i jedności wewnątrz Imperium Brytyjskiego, 
znacznie przyspieszając jego upadek. 

Statut westminsterski jako pierwszy akt prawny parlamentu brytyjskiego wprowa-
dzał wyraźny podział wewnątrz Imperium Brytyjskiego. Wielka Brytania i dominia 
wymienione z nazwy w dokumencie, tworzyć miały zrzeszenie państw w pełni su-
werennych – Brytyjską Wspólnotę Narodów. Inne części Imperium pozostawały pod 
bezpośrednią administracją Londynu. Równość dominiów z Wielką Brytanią zosta-
ła odzwierciedlona w Statucie nie tylko poprzez zniesienie supremacji ustawodaw-
czej parlamentu brytyjskiego nad dominiami, lecz także poprzez potwierdzenie ich 
konstytucyjnej i autonomicznej pozycji wobec monarchy. Od momentu uchwalenia 

w postaci Komitetu Sądowego Tajnej Rady jako ostatecznej instancji odwoławczej, czy parlamentu 
westminsterskiego jako instytucji sankcjonującej poprawki do konstytucji dominiów (S. Leacock, op.cit., 
s. 159–160). Autor pomijał jednak fakt, że owe symbole zależności pozostały w Kanadzie na życzenie 
samych Kanadyjczyków.

98  Jedynie pięć artykułów Statutu poruszało sprawy szczególnie istotne z merytorycznego punktu 
widzenia. Art. 2–4, które anulują obowiązywanie brytyjskiego prawa kolonialnego w dominiach 
i wprowadzają równość prawną w stosunkach konstytucyjnych dominiów z Londynem, oraz art. 5–6 
dające parlamentom dominiów pełnię władzy ustawodawczej w odniesieniu do handlu morskiego. 
Statute of Westminster..., s. 485–488.

99  S. Leacock, op.cit., s. 232–233.
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Statutu westminsterskiego reformy ustrojowe dotyczące funkcjonowania monarchii, 
takie jak zmiany w tytulaturze królewskiej lub modyfi kacje prawa o sukcesji tronu, 
wymagały nie tylko decyzji rządu i parlamentu brytyjskiego, lecz także akceptacji 
parlamentów wszystkich dominiów100. Taki zapis pozostawał w zgodzie z prawnym 
i politycznym równouprawnieniem dominiów oraz, co potwierdza tekst preambu-
ły Statutu westminsterskiego, wynikał z faktu, że monarcha stawał się w wymiarze 
ustrojowoprawnym jedynym wspólnym symbolem Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. 
O ile kwestia tytułów królewskich ma głównie techniczne, choć również symbolicz-
ne znaczenie, to sprawa kontrowersyjnego, z dzisiejszego punktu widzenia, prawa 
o sukcesji tronu101 dotyka niezwykle praktycznej i ważnej kwestii ustrojowej. Mo-
narchia na mocy tych zapisów zatraciła czysto brytyjski charakter. Z „własności” 
Brytyjczyków przeistoczyła się w kolektywne dobro całej Wspólnoty. Dominia, jako 
suwerenne narody dobrowolnie wchodzące w jej skład, otrzymały udział na równych 
prawach w decydowaniu o ustroju monarchicznym, zatem rozważając pojawiające 
się czasami, w różnych miejscach dawnego Imperium, debaty nad zniesieniem ustro-
ju monarchicznego, należy widzieć je w szerszym kontekście niż tylko brytyjski. Pa-
radoks powyższych zapisów polega na tym, że teoretycznie – zgodnie z interpretacją 
Statutu westminsterskiego – Brytyjczycy, chcąc odrzucić bądź zmodyfi kować funk-
cjonowanie monarchii, nie mogą tego uczynić bez wcześniejszej aprobaty państw, 
które z Wielką Brytanią pozostają w unii personalnej. Dominia natomiast mogą taki 
krok podjąć w każdym momencie, w którym uzyskają wystarczające poparcie spo-
łeczne. Umożliwiają to zapisy Statutu dotyczące suwerenności dominiów, dobrowol-
nego charakteru zrzeszenia w ramach Wspólnoty, prawa dominiów do wnoszenia 
poprawek do własnych konstytucji, ale przede wszystkim fakt, że taka decyzja (od-
wrotnie niż w przypadku brytyjskim) nie będzie oddziaływała na pozostałe państwa 
Wspólnoty. Na mocy Statutu westminsterskiego dominia nominalnie uzyskały zatem 
większą wolność ustrojową niż Wielka Brytania102 i, jak pokazuje omówiony poniżej 
przykład Irlandii, część z nich chętnie i szybko z niej skorzystała.

100  Preambuła Statutu odnosi się do tej kwestii następująco: „Jest rzeczą słuszną i właściwą, żeby 
w formie wstępu do tego aktu stwierdzić, iż ponieważ Korona jest symbolem wolnego stowarzyszenia 
członków Brytyjskiej Wspólnoty Narodów i ponieważ są oni związani wspólnym poddaństwem 
w stosunku do Korony, jest to zgodne z ustanowioną sytuacją konstytucyjną […], że wszelka zmiana 
w ustawie dotyczącej następstwa tronu lub tytulatury Królewskiej będzie na przyszłość wymagała 
zgody zarówno Parlamentów wszystkich Dominiów, jak Parlamentu Zjednoczonego Królestwa”. Statut 
westminsterski..., s. 429.

101  Obowiązującym prawem w tym zakresie jest nadal Act of Settlement z 1701 r., zakazujący 
sprawowania funkcji monarszej katolikom lub małżonkom katolików oraz ustanawiający pierwszeństwo 
linii męskiej rodów królewskich w kolejce do dziedziczenia tronu. Zaawansowane są jednak prace nad 
zniesieniem dyskryminujących zapisów wobec kobiet i katolików. Tekst Act of Settlement, 1701, 12–
–13 Will. III, c. 2 (England) zob. British History Online, London: University of London & History of 
Parliament Trust, 2008, http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=47004 (10.02.2014).

102  Dowód nowej pozycji dominiów pojawił się już w 1936 r. podczas tzw. kryzysu abdykacyjnego, 
wywołanego przez króla Edwarda VIII, który postanowił poślubić amerykańską rozwódkę Wallis 
Simpson. Jako głowa Kościoła anglikańskiego nieakceptującego rozwodów, król łamał tym zasady 
religijne i moralne. Kiedy okazało się, że nie chce on zmienić swojej decyzji, został wówczas przez 
brytyjską opinię społeczną, elity polityczne i kościelne, ale przede wszystkim przez wspólną decyzję 
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W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć, że część historyków słusznie zwraca 
uwagę na inny czynnik, który wpływał na polityczną ewolucję Imperium. Twierdzą 
oni, iż proces jego decentralizacji został przyspieszony i nabrał wyrazistości dzięki 
rozwojowi techniki transportowej i telekomunikacyjnej, która ułatwiła negocjacje na 
temat reformy politycznej Imperium103.

IV.5. EMANCYPACJA POLITYCZNA KANADY
I INNYCH DOMINIÓW PO UCHWALENIU STATUTU 
WESTMINSTERSKIEGO

Statut westminsterski gwarantował dominiom szeroko zakrojoną autonomię politycz-
ną, ale jej nie narzucał. Supremacja ustawodawcza parlamentu brytyjskiego została 
formalnie zniesiona, lecz na wyraźną prośbę dominiów mogła zostać w pewnych sfe-
rach zachowana lub przywrócona w przyszłości. Statut westminsterski otwierał więc 
wszystkim dominiom drogę do prowadzenia własnej polityki zagranicznej, nieob-
warowanej ograniczeniami ustrojowymi. Tym dominiom, które w swoich relacjach 
zewnętrznych preferowały dalsze korzystanie z pośrednictwa brytyjskich placówek 
dyplomatycznych i brytyjskiego Foreign Offi ce, pozostawiał taką możliwość. Z tego 
też względu proces rozluźniania więzów politycznych z Londynem i odchodzenia 
od tradycji imperialnych przybierał różne formy i różną skalę w różnych dominiach. 
W poszczególnych dominiach inaczej też potoczył się los samego Statutu i zakresu 
jego obowiązywania. Dla niektórych spośród dominiów najistotniejszym gwaran-
 tem ich bezpieczeństwa politycznego była wyraźnie zarysowana, brytyjska obecność 
w sferze ekonomicznej (jak np. dla Nowej Fundlandii) czy militarnej (dla Australii 
i Nowej Zelandii). W tych trzech dominiach uchwalenia Statutu nie przyjęto zatem 
z entuzjazmem. Premierzy Australii i Nowej Zelandii w trakcie negocjacji sprzeci-
wiali się zmianom, które Statut miał wprowadzać. Zgodzili się na niekorzystny z ich 
punktu widzenia kompromis pod warunkiem zapisania w tekście Statutu, że w ich 
krajach nowe zasady będą obowiązywały dopiero po ratyfi kacji przez ich własne 
parlamenty104. W obawie przed osłabieniem politycznych więzi z Londynem oraz 
ze względu na przekonanie ówczesnego rządu Australii (szczególnie ministra spraw 
zagranicznych Johna Lathama) o braku potrzeby kodyfi kowania zasad współpracy 
australijsko-brytyjskiej w formie aktów prawnych105, Australia zwlekała z ratyfi kacją 
aż do 1942 r. Nowa Zelandia uczyniła to jeszcze później, bo w 1947, a prawo bry-

rządów dominiów i rządu brytyjskiego zmuszony do zrzeczenia się tronu. Zob. M.A. Beaverbrook, The 
Abdication of King Edward VIII, A.J.P. Taylor (red.), New York: Atheneum, 1966.

103  R.G. Trotter, op.cit., s. 113–114.
104  Stosowne zapisy w tej kwestii zawarte zostały w art. 10 Statutu westminsterskiego. The Statute 

of Westminster..., s. 487.
105  W.J. Hudson, M.P. Sharp, Australian Independence: Colony to Reluctant Kingdom, Melbourne: 

Melbourne University Press, 1988, s. 118.
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tyjskiego parlamentu do wnoszenia poprawek do konstytucji wspomnianych domi-
niów zostało zachowane aż do 1986 r.106 Najbardziej nieoczekiwany bieg wydarzeń 
nastąpił na Nowej Fundlandii, która nigdy nie ratyfi kowała Statutu westminsterskie-
go. Światowy kryzys ekonomiczny doprowadził do ruiny rybołówstwo – kluczowy 
sektor nowofundlandzkiej gospodarki – i spowodował całkowitą niewypłacalność 
budżetu tego dominium. W rezultacie, na prośbę samego rządu Nowej Fundlandii, 
wprowadzono w tym dominium w 1934 r. komisaryczny nadzór brytyjski i zawie-
szono funkcjonowanie parlamentu oraz rządu. Nowa Fundlandia nigdy nie odzyskała 
statusu dominium. W 1949 r., po przeprowadzeniu wśród jej mieszkańców referen-
dum, została przyłączona do Dominium Kanady107. Utrata statusu dominium i odwo-
łanie instytucji samorządowych uniemożliwiły więc Nowej Fundlandii ratyfi kację 
Statutu. Można jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuścić, że ratyfi ka-
cja Statutu i tak nie znalazłaby poparcia wśród elit politycznych tego dominium ze 
względu na historycznie silne probrytyjskie sentymenty, widoczne w tej kanadyjskiej 
prowincji do dzisiaj108.

Zgoła inaczej wyglądał los Statutu westminsterskiego w dominia ch, w których 
występowały silne nastroje antybrytyjskie, wzmocnione animozjami politycznymi 
i konfl iktami militarnymi z Londynem. W Związku Południowej Afryki i w Irlandii 
Statut westminsterski automatycznie wszedł w życie wraz z uchwaleniem go przez 
parlament brytyjski, bez potrzeby jego ratyfi kacji przez tamtejsze legislatury. W Po-
łudniowej Afryce, gdzie pamięć o brutalnej, wojskowej interwencji w czasie wojen 
burskich była wciąż żywa, Statut westminsterski bardzo szybko wykorzystano jako 
pretekst do symbolicznych gestów antybrytyjskich. Już w 1934 r. parlament ZPA 
uchwalił Ustawę o statusie Unii (Status of the Union Act), w której podkreślono su-
werenność parlamentu południowoafrykańskiego w stanowieniu prawa na terenie 

106  Statut westminsterski w Australii i Nowej Zelandii ratyfi kowano na mocy aktów prawnych 
noszących ten sam tytuł: The Statute of Westminster Adoption Act. K. Wheare, The Constitutional..., 
s. 65. Por. W. Olszewski, Historia Australii, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997, 
s. 234. Zob. Statute of Westminster Adoption Act, 1942, no. 56 (Australia), National Archives of Australia: 
Documenting a Democracy, http://foundingdocs.gov.au/item-sdid-96.html (15.11.2013); Statute of 
Westminster Adoption Act, 1947, 11 Geo. VI, no. 38 (New Zealand), New Zealand Legal Information 
Institute, http://www.nzlii.org/nz/legis/hist_act/sowaa194711gv1947n38459.pdf (15.11.2013).

107  Referendum musiało być przeprowadzane dwukrotnie zanim przyłączenie do Kanady uzyskało 
większość głosów. W drugim plebiscycie opcja zjednoczenia z Kanadą niewielką liczbą głosów 
przeważyła nad możliwością powrotu Nowej Fundlandii do statusu niezależnego dominium. P. Neary, 
Newfoundland in the North Atlantic World, 1929–1949, Montreal: MQUP, 1988, s. 313–345.

108  Należy pamiętać, że Nowa Fundlandia była najstarszą (bo odkrytą przez J. Cabota 
w 1497 r.) brytyjską kolonią w Ameryce Północnej, a także najstarszym po Grenlandii, udowodnionym 
wykopaliskami archeologicznymi, miejscem osadnictwa europejskiego na tym kontynencie (osada 
wikingów L’Anse aux Meadows z ok. 1000 r.). Dziś to najbardziej homogeniczna etnicznie prowincja 
Kanady. Nowofundlandczycy chętniej identyfi kują się z własną prowincją (określając siebie mianem 
Newfi e) niż z Kanadą i podobnie jak Québécois podkreślają swoją odrębność oraz wyjątkowość w ramach 
kanadyjskiej federacji. Częste spory, głównie ekonomiczne, rządu prowincji z rządem federalnym 
prowadzą w Nowej Fundlandii do radykalnych i symbolicznych posunięć, jak np. zdejmowanie fl agi 
z klonowym liściem z budynków użyteczności publicznej. Zob. V.A. Summers, Between a Rock and 
a Hard Place: Regime Change in Newfoundland [w:] The Provincial State in Canada, K. Brownsey, 
M. Howlett (red.), Peterborough: Broadview Press, 2001, s. 23–48.
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Unii oraz zadeklarowano niepodległość państwa109. Najszybszym tempem autonomi-
zacji działań politycznych wykazała się jednak Irlandia. W 1932 r. wybory w Irlandii 
wygrali republikanie z partii Fianna Fáil (Żołnierze Losu), kładąc skuteczną zaporę 
dla brytyjskich wpływów na Zielonej Wyspie110. Już w 1937 r. w wyniku referendum 
uchwalono nową konstytucję Irlandii, która ograniczała irlandzkie związki z mo-
narchią brytyjską, wprowadzając zalążki ustroju republikańskiego111. Na mocy tej 
konstytucji nazwa państwa z Wolnego Państwa Irlandzkiego zmieniona została po 
prostu na Irlandię (Eire). To posunięcie wywołało szczególną irytację Londynu, gdyż 
sugerowało, że konstytucja swoim zasięgiem obejmuje całą wyspę irlandzką, łącznie 
z jej częścią północną należącą do Wielkiej Brytanii. W 1949 r. formalnie ogłoszono 
kraj republiką i Irlandia opuściła Wspólnotę Narodów, ofi cjalnie zrywając ustrojowo-
-prawny związek z Wielką Brytanią112.

Kanada nie skorzystała natomiast ze wszystkich możliwości poszerzenia auto-
nomii politycznej, jakie dawał Statut westminsterski. Już w końcowej fazie nego-
cjacji konferencyjnych prowadzących do uchwalenia Statutu delegacja kanadyjska 
nie była pionierem antyimperialnych żądań i działań, pełniąc raczej rolę mediatora 
łagodzącego temperaturę debat. Pamiętać jednak należy, że to polityczne decyzje 
premiera Mackenzie Kinga wobec kryzysu w cieśninach tureckich czy jego udział 
w konferencji imperialnej w 1923 r. na początku lat dwudziestych zapoczątkowa-
ły burzliwe dyskusje na temat reform w Imperium, bez których uchwalenie Statutu 
byłoby niemożliwe. To nakazuje uznać Kanadę za czołowego współautora procesu 
decentralizacji Imperium Brytyjskiego, a niezłomności kanadyjskiego stanowiska 
w tej sprawie dowodzi fakt, że wszystkie liczące się kanadyjskie partie polityczne, 
z liberałami i konserwatystami na czele, przyczyniły się aktywnie do promocji kana-
dyjskiej aktywności na arenie międzynarodowej. Statut stał się w Kanadzie, podob-
nie jak w Irlandii i Południowej Afryce, dokumentem obowiązującym automatycznie 
w momencie uchwalenia go przez parlament westminsterski. Na życzenie samych 

109  Uchwalenie Status of the Union Act należy uznać za gest wyłącznie symboliczny. Prawo to nie 
dodawało żadnych nowych ustaleń ponad to, co zapisane było w Statucie westminsterskim. Prawdziwa 
emancypacja polityczna Południowej Afryki nastąpiła po II wojnie światowej. W 1945 r. kraj ten stał 
się pełnoprawnym członkiem ONZ, w 1952 r. wprowadził swoją własną fl agę narodową, zastępującą 
brytyjski Union Jack. Wreszcie w 1961 r., po dojściu do władzy nacjonalistów afrykanerskich, 
wprowadzono ustrój republikański, zrywając ustrojowy związek z monarchią brytyjską. Wydarzenia te 
zbiegły się w czasie z wprowadzeniem polityki apartheidu, za co Republika Południowej Afryki musiała 
opuścić Commonwealth aż do zniesienia apartheidu w 1994 r. P. Du Toit, State Building & Democracy in 
Southern Africa, Pretoria: HSRC Press, 1995, s. 289–396, 414–428; Status of the Union Act, 1934, no. 69 
(South Africa) [w:] The Development of Dominion..., s. 422–424.

110  Historia Irlandii, T.W. Moody, F.X. Martin (red.), tłum. M. Goraj-Bryll, E. Bryll, Poznań: Zysk 
i S-ka, 1998, s. 325.

111  Konstytucja z 1937 r. ofi cjalnie nie wprowadzała ustroju republikańskiego, ale też nie 
wspominała o irlandzkim członkostwie w Brytyjskiej Wspólnocie Narodów. Rezultatem jej uchwalenia 
była rezygnacja z przysięgi składanej na wierność królowi (tzw. Oath of Allegiance) przy obejmowaniu 
wysokich stanowisk oraz likwidacja stanowiska gubernatora generalnego reprezentującego króla. Głową 
państwa stał się wybierany w wyborach powszechnych prezydent. Pełny tekst konstytucji: Konstytucja 
Irlandii, S. Grabowska, S. Sagan (red.). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2006.

112  J. Coakley, The Foundations of Statehood [w:] Politics in the Republic of Ireland, J. Coakley, 
M. Gallagher (red.), New York: Routledge, 2010, s. 23.
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Kanadyjczyków Statut zawierał zapisy odnoszące się explicite do Kanady, które 
ograniczały jej niezależność w pewnych aspektach polityki wewnętrznej. Art. 7 Sta-
tutu westminsterskiego stanowił, że „żaden fragment Aktu nie ma na celu zniesienia, 
poprawienia lub zmiany Aktu o Brytyjskiej Ameryce Północnej”113. W dalszym ciągu 
zatem, z powodów szczegółowo omówionych we wcześniejszym fragmencie tego 
rozdziału, prawo zmiany zapisów w kanadyjskiej konstytucji pozostawało w sferze 
uprawnień parlamentu brytyjskiego. Rolę ostatecznej instancji odwoławczej pełnił 
tam nadal Komitet Sądowy Tajnej Rady Królewskiej, a sam Statut westminster-
ski, co sprecyzowano w dalszej części dokumentu, nie wprowadzał żadnych zmian 
w podziale kompetencji władzy pomiędzy kanadyjskimi prowincjami a rządem fe-
deralnym. Tym sposobem Statut westminsterski stał się, z kanadyjskiej perspektywy, 
kompromisowym wyjściem z wewnętrznych sporów dotyczących kanadyjskiego fe-
deralizmu. W Kanadzie postrzegano go też jako wypadkową debat i rozbieżności na 
temat wizji rozwoju politycznego Imperium Brytyjskiego. Uchwalenie Statutu wyda-
wało się spełniać kanadyjskie oczekiwania, a dalszy rozwój państwowości kanadyj-
skiej naznaczony był dużo mniejszym niż w wypadku innych dominiów natężeniem 
retoryki i symboliki antybrytyjskiej. Nawet w polityce zagranicznej, gdzie Kana-
da uzyskała w praktyce nieograniczoną wolność działania, zmiany nie następowały 
gwałtownie, a w sferze rozwoju dyplomacji – nieoczekiwanie przyhamowały. Poza 
trzema niezależnymi placówkami dyplomatycznymi Kanady w Waszyngtonie, Pary-
żu i Tokio, które powstały jeszcze przed uchwaleniem Statutu, do wybuchu II wojny 
światowej uruchomiono tylko jedno niewiele znaczące przedstawicielstwo dyploma-
tyczne w Brukseli, z podwójną akredytacją w Belgii i Holandii. Nie oznacza to, że 
kanadyjski rząd odczuwał satysfakcję z dotychczasowego sposobu reprezentowania 
kanadyjskich interesów przez rząd brytyjski i jego ambasadorów. Brak działania na 
polu dyplomacji należy raczej tłumaczyć wpływem amerykańskiego izolacjonizmu 
na kanadyjską politykę zagraniczną i obniżonym zainteresowaniem Kanadyjczyków 
sprawami spoza kontynentu północnoamerykańskiego. Rola izolacjonizmu w kształ-
towaniu kanadyjskiej polityki zagranicznej – także w odniesieniu do Londynu – była 
tak znacząca, że paradoksalnie w latach trzydziestych Kanada wykazywała najwięk-
szą aktywność na arenie międzynarodowej w promowaniu bierności i niezdecydowa-
nia. Odwrót od spraw światowych, szczególnie imperialnych i europejskich, zbiegał 
się w Kanadzie z zacieśnianiem dwustronnych relacji z USA oraz stopniowym prze-
chodzeniem Kanady w orbitę amerykańskich wpływów gospodarczych i politycz-
nych114. Proces ten wyraźnej dynamiki nabrał właśnie w trzeciej dekadzie XX w., 
po uchwaleniu Statutu westminsterskiego115. Ostatecznie zakończył się po II wojnie 
światowej, a jego symbolicznym podsumowaniem jest wypowiedź Lestera Pearsona, 
premiera Kanady w latach 1963–1968, który w jednym z wywiadów powiedział: 

113  Statute of Westminster..., s. 486–487.
114  Problem zostanie omówiony w rozdziale V.
115  Lata trzydzieste XX w. uważane są przez historiografi ę kanadyjską za okres przejściowy 

pomiędzy epoką brytyjską a epoką amerykańską. Jeden z historyków określił ten czas mianem epoki 
„niepodległego państwa brytyjskiego w Ameryce Północnej”. C.P. Stacey, Canada and the Age..., 
vol. 2, s. 135.



Utworzenie Brytyjskiej Wspólnoty Narodów 171

„Przeszliśmy od brytyjskich wpływów pod wpływy amerykańskie bez jednoczesne-
go wytworzenia poczucia własnej odrębności narodowej”116.

W skali całego Imperium na wymierne skutki uchwalenia Statutu westminster-
skiego trzeba było, podobnie jak w przypadku Kanady, poczekać kilkanaście lat. 
Wybuch II wojny światowej był pierwszym, nie licząc uchwalenia irlandzkiej kon-
stytucji, wyraźnym znakiem załamującej się jedności wewnątrz dawnego Imperium 
Brytyjskiego. Deklaracja wypowiedzenia wojny, uchwalona przez brytyjski parla-
ment 3 września 1939 r., po raz pierwszy nie obejmowała zasięgiem całego Imperium 
Brytyjskiego. Dominia, w których obowiązywał Statut westminsterski (Kanada, Po-
łudniowa Afryka i Irlandia), miały okazję do symbolicznego wyeksponowania włas-
nej suwerenności w polityce zagranicznej i ustosunkowania się do wydarzeń zgodnie 
z decyzjami własnych parlamentów. W rezultacie Południowa Afryka i Kanada przy-
stąpiły do wojny odpowiednio 6 i 10 września 1939 r., podczas gdy Irlandia przez cały 
okres wojny pozostała jedynym państwem dawnego Imperium Brytyjskiego, które 
zachowało neutralność117. Sama wojna odegrała niezwykle istotną rolę w dalszym 
pogłębianiu rozłamu wewnątrz Imperium. Militarny i gospodarczy prymat Wielkiej 
Brytanii został wówczas ostatecznie podważony, co wzmogło reorientację polityki 
w dominiach. Wydarzenia wojenne doprowadziły czołowych polityków niektórych 
dominiów do przekonania, że współpraca militarna z USA będzie lepszą gwarancją 
bezpieczeństwa narodowego niż brytyjska ochrona militarna. Okres II wojny świato-
wej obfi tował w wiele wydarzeń, które to w symboliczny sposób potwierdzały. Warto 
wśród nich wymienić np. zawarcie w 1940 r. dwustronnego kanadyjsko-amerykań-
skiego porozumienia w Ogdensburgu, otwarcie placówek dyplomatycznych Australii 
i Nowej Zelandii w Waszyngtonie czy podniesienie statusu kanadyjskiej misji dyplo-
matycznej w USA do rangi ambasady w 1943 r. i nawiązanie przez Ottawę niezależ-
nych stosunków dyplomatycznych z wieloma państwami europejskimi118. 

Wielka Brytania, osłabiona wojennymi doświadczeniami, straciwszy status lide-
ra polityki światowej, była bezradna wobec wzmożonej aktywności rodzących się 
tuż po II wojnie światowej ruchów niepodległościowych w koloniach i protektora-
tach brytyjskich. To ostatecznie przypieczętowało upadek Imperium Brytyjskiego119. 
Zmaterializowała się tym samym przepowiednia kanadyjskiego premiera Richarda 

116  Cyt. za: J. Walz, A. Walz, Portrait of Canada, New York: American Heritage Press, 1970, s. 111.
117  Ogłaszając wolę przystąpienia swoich krajów do wojny, premierzy Południowej Afryki 

(gen. Smuts) i Kanady (Mackenzie King) podkreślili, że jest to „przemyślana decyzja wolnych ludzi, 
przegłosowana przez ich reprezentantów zasiadających w niepodległym parlamencie” (Mackenzie 
King), podjęta bez „jakiejkolwiek angielskiej ingerencji” (Smuts). Cyt. za: N. Mansergh, Survey of 
British Commonwealth Affairs: Problems of External..., s. 3–4.

118  Między innymi polski rząd na uchodźstwie ustanowił w 1942 r. swoje poselstwo w Ottawie. 
J. Hilliker, D. Barry, op.cit., vol. 1, s. 241, 282.

119  W 1947 r. Londyn utracił ofi cjalną kontrolę nad Indiami, zamiast których, ze względu na konfl ikt 
religijny hindusko-muzułmański, powstały dwa niezależne dominia brytyjskie – Indii i Pakistanu. 
Odpowiednio w 1950 i 1956 r. obydwa dominia, tak jak Irlandia wcześniej, przyjęły ustrój republikański, 
zrywając polityczne związki z monarchią brytyjską. Podobną drogę kilka dziesięcioleci później przeszły 
inne kolonie brytyjskie na Półwyspie Arabskim i w Afryce. N. Ferguson, op.cit., s. 320–326.
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Bennetta, który jeszcze w 1931 r. miał powiedzieć, że „wraz z przyjęciem Statutu 
westminsterskiego zaniknie stare Imperium”120.

Taki bieg wydarzeń wymusił kolejną głęboką reformę struktur imperialnych. 
Określenie „Imperium Brytyjskie”, jako nieoddające rzeczywistości politycznej i re-
alnej pozycji Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej, wyszło z użycia i zostało 
zastąpione określeniem „Wspólnota Brytyjska”. Dobitnym symbolem upadku Impe-
rium było wykreślenie na mocy Deklaracji londyńskiej z 1949 r., przymiotnika „bry-
tyjski” z nazwy tej Wspólnoty. W ten sposób The British Commonwealth of Nations 
stawała się po prostu The Commonwealth, a jeden z ostatnich reliktów brytyjskiego 
imperializmu odchodził w zapomnienie. Deklaracja londyńska diametralnie zmie-
niała także podstawy ustrojowe, na których opierała się Wspólnota. Od momentu 
przyjęcia Deklaracji członkostwo we Wspólnocie nie ogranicza się już jedynie do 
dawnych kolonii brytyjskich pozostających w unii personalnej z Wielką Brytanią. 
Wspólnota pozostaje otwarta na wszystkie państwa stanowiące niegdyś część brytyj-
skiego systemu kolonialnego, bez względu na ich ustrój polityczny i obecny związek 
formalny z monarchią brytyjską, pod warunkiem, że spełniają one standardy demo-
kratyczne i są gotowe uznać brytyjską królową za symbol Commonwealth. Dzię-
ki temu zapisowi obecnie większość państw Wspólnoty to republiki (jak np. Indie, 
RPA) lub kraje mające swoje własne monarchie (np. Malezja), nieuznające Elżbiety II 
za głowę swojego państwa121. Dziś w unii personalnej z Wielką Brytanią pozostaje 
jedynie 16 spośród 53 państw wchodzących w skład Wspólnoty Narodów122. W tej 
grupie znajduje się też Dominium Kanady. 

Warto jednak podkreślić, że sam termin „dominium” w ramach Wspólnoty prze-
stał być ofi cjalnie stosowany i został zastąpiony innym – Commonwealth realm (kró-
lestwo wspólnotowe). Zmiana nastąpiła w sposób typowy dla brytyjskiego systemu 
– ledwie zauważalny, wynikający bardziej z konwenansu niż z pisanego aktu prawne-
go. Kluczowe dla tej zmiany było wstąpienie w 1952 r. na tron królowej Elżbiety II, 
która została ogłoszona królową „tego królestwa [Wielkiej Brytanii – T.S.] i innych 
królestw [ang. realms – T.S.] i terytoriów”123. Nowy i funkcjonujący do dziś termin 
realm symbolicznie oddaje egalitaryzm stosunków wewnątrz Wspólnoty. Obejmuje 
on na równych zasadach zarówno Wielką Brytanię, jak i jej dawne dominia. Wielka 

120  Cyt. za: C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 135.
121  Irlandia jako pierwsza z byłych kolonii brytyjskich nie zdecydowała się na uznanie nawet tak 

symbolicznej roli monarchy i po proklamowaniu w 1949 r. ustroju republikańskiego opuściła Wspólnotę. 
Kryteria członkostwa we Wspólnocie stale ewoluowały po II wojnie światowej. Według Deklaracji 
edynburskiej z 1997 r., członkiem Wspólnoty może pozostać każde spełniające standardy demokratyczne 
państwo, które potrafi  udowodnić swoje historyczno-polityczno-prawne związki z jakimkolwiek 
państwem będącym już członkiem Commonwealth. Obecne kryteria członkostwa w Commonwealth i ich 
historyczna ewolucja przedstawione są szerzej w publikacji: Membership of the Commonwealth: Report 
of the Committee on Commonwealth Membership, London: Commonwealth Secretariat, 24 X 2007, 
http://secretariat.thecommonwealth.org/shared_asp_fi les/GFSR.asp?NodeID=174532 (11.02.2014). 

122  Stan z lutego 2014 r. Aktualna lista państw członkowskich dostępna jest na stronach internetowych 
Wspólnoty Narodów: Member States, The Commonwealth, 2014, http://thecommonwealth.org/member-
countries (11.02.2014).

123  The nation mourns, „The Guardian”, 7 II 1952, http://www.guardian.co.uk/uk/1952/feb/07/
jubilee.monarchy (11.02.2014).
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Brytania przestaje być bytem politycznym o nadrzędnej kategorii we Wspólnocie. 
Formalnie zmianę tę sankcjonowała nowa Ustawa o tytułach królewskich (Royal 
Titles Act) z 1953 r., która ograniczyła zasięg tytułu używanego w odniesieniu do 
monarchy w Wielkiej Brytanii jedynie do samej Wielkiej Brytanii i brytyjskich po-
siadłości zależnych w sferze polityki zagranicznej od Londynu124. Fakt ten otworzył 
drogę dominiom do używania własnych tytułów w odniesieniu do monarchy. W re-
zultacie tego w większości byłych dominiów pomija się brytyjski rodowód monar-
chii, a królowa w dawnych dominiach formalnie funkcjonuje jako monarchini dane-
go państwa, bez nawiązywania do faktu, że pełni ona równocześnie tę samą funkcję 
w Wielkiej Brytanii lub innych byłych dominiach. W samej Kanadzie przysięga pań-
stwowa składana od 1953 r. przy okazji obejmowania ważnych funkcji państwowych 
wyraża lojalność wobec „Jej Wysokości Elżbiety II, Królowej Kanady”125. Jedynym 
elementem wspólnym tytułu królewskiego w każdym ze wspólnotowych królestw 
jest wzmianka o tym, że królowa jest głową Wspólnoty (Head of the Commonwealth) 
oraz że jej władza rozpościera się także na „inne królestwa i terytoria”126.

Po II wojnie światowej w Kanadzie, podobnie jak w większości dawnych brytyj-
skich kolonii, proces emancypacji politycznej wszedł w końcowy etap, chociaż prze-
biegał mniej spektakularnie niż w innych częściach Imperium. Działo się tak głównie 
ze względu na fakt, że Kanada (w porównaniu np. z Indiami) dużo wcześniej osiąg-
nęła stosunkowo szeroki zakres autonomii politycznej. Niemniej jednak symboliczne 
relikty statusu kolonialno-dominialnego, których nie zdołał wymazać Statut west-
minsterski, od połowy XX w. zaczynały być sukcesywnie likwidowane. W 1947 r. 
Canadian Citizenship Act wprowadził obywatelstwo kanadyjskie. W 1949 r. Sąd 
Najwyższy Kanady, na mocy Supreme Court Act, przejął wszystkie uprawnienia 
z zakresu sądownictwa przynależne wcześniej Królewskiej Tajnej Radzie. W 1965 r. 
parlament Kanady ustanowił na miejsce brytyjskiej Union Jack Liść Klonu (Maple 
Leaf) jako fl agę państwową, a w 1980 r. O Canada! przejęło rolę hymnu narodowego 
zamiast God Save the Queen. Ostatnim etapem kreowania kanadyjskiej niezależności 
politycznej była patriacja konstytucji w 1982 r.127 Równolegle z tymi wydarzenia-
mi słabły więzi Kanady z monarchią – aż doszły do etapu współczesnego, kiedy to 
obecność monarchii w życiu przeciętnego Kanadyjczyka ogranicza się w praktyce do 
wizerunku królowej na niektórych kanadyjskich znaczkach pocztowych, monetach 
i banknotach oraz do nazw geografi cznych (np. autostrada w południowym Ontario – 
Queen Elizabeth Way, Wyspa Królowej Wiktorii w Archipelagu Arktycznym, miasto 

124  Royal Titles Act, 26 III 1953, 1–2 Eliz. II, c. 9 (UK), The United Kingdom Offi ce of Public 
Sector Information, http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1953/cukpga_19530009_en_1 
(11.02.2014).

125  S. Reiser, The Rights and Responsibilities of Canadian Citizenship, „Canadian Speeches”, 
vol. 15, July 2001, s. 57.

126  Extracts from Speeches by the Secretary of State for the Home Department, the Rt Hon. Sir David 
Maxwell Fyfe, and the Rt Hon. P.C. Gordon Walker on the Second Reading of the Royal Titles Bill in the 
House of Commons, 3 March 1953 [w:] Documents and Speeches on Commonwealth Affairs, 1952–1962, 
N. Mansergh (red.), London: OUP, 1963, s. 8.

127  W. Dobrzycki, System..., s. 283. 
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Windsor itp.). Nawet sam fakt istnienia formalnych związków Kanady z monarchią 
nie jest dla wszystkich oczywisty128.

IV.6. KANADA A POLITYKA GOSPODARCZA I OBRONNA 
IMPERIUM

Analiza rozwoju kanadyjskiej państwowości i rozpadu Imperium Brytyjskiego nie 
może pominąć dwóch niezwykle ważnych aspektów tych procesów: gospodarcze-
go i wojskowego129. W sferze ekonomicznej po I wojnie światowej część dominiów 
zaczęła dążyć do większej dywersyfi kacji partnerów gospodarczych i rozluźnienia 
związków z Londynem. Dla Kanady naturalnym partnerem ze względu na bliskość 
geografi czną, ale także kulturową, były Stany Zjednoczone. Jedynym utrudnieniem, 
istniejącym formalnie do czasów uchwalenia Statutu westminsterskiego, była ogra-
niczona suwerenność dominiów w zawieraniu dwustronnych umów międzynarodo-
wych bez pośrednictwa Londynu. Jak jednak pokazał przykład kanadyjsko-amery-
kańskiego traktatu o połowach halibuta, przy determinacji władz dominiów, mimo 
formalnych ograniczeń, i te obostrzenia można było pokonać130. 

Wybuch wielkiego kryzysu wzmógł gospodarczy nacjonalizm w Kanadzie, za-
początkowany już w drugiej połowie XIX w. wprowadzeniem tzw. National Policy. 
Nacjonalizm ów, mający swój wyraz w protekcjonizmie kanadyjskiego rynku, tym 
razem nie obejmował tylko handlu z USA, ale wiązał się także z postulatami zniesie-
nia preferencyjnych ceł dla towarów importowanych z Wielkiej Brytanii oraz Impe-
rium. Najbardziej zaskakiwał fakt, że najostrzejsze opinie, proponujące zwiększenie 
kanadyjskiej taryfy celnej w handlu wewnątrzimperialnym, padały z ust tradycyjnie 
probrytyjskich konserwatystów131. Świadczyć to może o powszechnie narastającym 

128  Pytania w większości sondaży opinii publicznej badających poparcie dla ustroju monarchicznego 
w Kanadzie poprzedzone są notką wyjaśniającą, że głową państwa jest Elżbieta II. W jednym z takich 
sondaży z marca 2008 r. 55% respondentów opowiedziało się za zniesieniem ustroju monarchicznego. Ze 
względu na brak na kanadyjskiej scenie politycznej poważnej siły działającej w tym kierunku, wyników 
tych nie należy przeceniać. Aktywność ruchów republikańskich i antymonarchicznych w Kanadzie jest 
dużo słabsza niż np. w Australii, gdzie w 1999 r. spory nt. ustrojowej przyszłości państwa zakończyły się 
referendum ogólnonarodowym, w którym republikanie nieznacznie przegrali. Zob. sondaż popularności 
monarchii w Kanadzie: Men, Wealthier Canadians More Willing to End Formal Ties with the Monarchy, 
Vancouver: Angus Reid Strategies, 12 III 2008, http://www.angusreidglobal.com/wp-content/uploads/
archived-pdf/2008.03.12_Monarchy.pdf (11.02.2014). Zob. też: T. Soroka, Monarchy in Canada: 
Its Rise, Evolution and Future [w:] Variations on Community: The Canadian Space. Variations sur la 
Communauté: l’espace canadie, L. Otrisalová, É. Martonyi (red.), Brno: Masaryk University, 2013, 
s. 281–292.

129  Rozwój relacji kanadyjsko-brytyjskich w sferze ekonomicznej i wojskowej do wybuchu I wojny 
światowej został przedstawiony w rozdziałach I.5.2 i I.5.3.

130  O znaczeniu gospodarczym, a przede wszystkim politycznym Halibut Treaty z 1923 r. piszę 
szczegółowo w rozdziale V.3.

131  Przyszły kanadyjski premier, konserwatysta Richard Bennett, na jednym z wieców 
politycznych w 1930 r. domagał się zaostrzenia gospodarczej polityki wobec Londynu i wykorzystywał 
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w Kanadzie dystansie do spraw brytyjskich i imperialnych oraz o mocno zakorze-
nionej w kanadyjskim społeczeństwie, już w okresie międzywojennym, identyfi kacji 
przede wszystkim z własnym krajem, a nie z Imperium.

Po uchwaleniu Statutu westminsterskiego ekonomiczne zależności pomiędzy 
Wielką Brytanią a dominiami nabrały od strony konstytucyjnoprawnej nowego wy-
miaru. Statut likwidował bowiem ostatni formalny relikt zależności dominiów od 
Londynu w sferze ekonomicznej, nadając im ofi cjalnie prawo do zawierania umów 
handlowych z innymi państwami bez pośrednictwa dyplomacji brytyjskiej. Zmia-
na ta miała charakter czysto techniczny, gdyż wolnorynkowy mechanizm, kierujący 
brytyjską gospodarką od połowy XIX w., skutecznie przyczynił się do wytworze-
nia w dominiach w dużej mierze niezale  żnych systemów ekonomicznych. Jednakże 
Statut nadawał dominiom symboliczną rangę równorzędnych dla Londynu partne-
rów gospodarczych w ramach nowo powstałej Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, co 
w teorii mogło oznaczać większy wpływ na decyzje ekonomiczne Wielkiej Bryta-
nii. Praktyczne działania wymykają się jednak często teoretycznym rozważaniom, 
o czym przekonały się w latach trzydziestych władze dominiów (szczególnie Kanady 
i Australii), próbując przekonać rząd brytyjski do częściowego ograniczenia dostępu 
do rynku brytyjskiego dla towarów spoza Wspólnoty i bardziej preferencyjnego trak-
towania przez Londyn wymiany handlowej z dominiami132. Problem tkwił w tym, że 
przedstawiony pomysł opierał się na zasadzie jednostronności, a nie wzajemności. 
Dominia nie wyrażały gotowości do przyznania uprzywilejowanego dostępu produk-
tom brytyjskim na swój rynek, pośrednio tym samym cedując na Londyn cały obo-
wiązek rozwiązania kryzysu gospodarczego we Wspólnocie. Taka idea, jako sprzecz-
na z ustaleniami Statutu westminsterskiego i zdrowym rachunkiem ekonomicznym, 
nie wzbudziła entuzjazmu brytyjskich polityków, a antybrytyjskie wypowiedzi, jak 
cytowana powyżej opinia premiera R. Bennetta, wprowadzały dodatkowe napięcia, 
wzbudzały wzajemną nieufność i w rezultacie defi nitywnie zaważyły na kształcie 
gospodarczych relacji wewnątrz Wspólnoty. Kanadyjskie plany ekonomiczne już 
w 1930 r. zostały storpedowane przez ofi cjalny komunikat rządu brytyjskiego133, któ-
ry głosił, że: „pozycja Zjednoczonego Królestwa różni się od tej zajmowanej przez 
dominia, […] zależy przede wszystkim od handlu zewnętrznego i nie ma żadnej 

charakterystyczną, nacjonalistyczną retorykę: „Jeśli przyznamy wolny dostęp do naszego rynku 
konkurencyjnym towarom z Imperium bez realnego zabezpieczenia naszych własnych zysków i bez 
zagwarantowania uprzywilejowanego miejsca dla produktów rodzimych, to będę się temu sprzeciwiał. 
[…] W miłości do Imperium nie ustępuję nikomu, ale w moim życiu istnieje ważniejsze uczucie – miłość 
do Kanady i to z niej mnie rozliczajcie”. R.B. Bennett Presents His Programme, Winnipeg, 9 VI 1930 
[w:] Historical Documents..., s. 102.

132  Dążeń tych nie należy traktować w kategoriach powrotu resentymentów imperialnych w domi-
niach, lecz raczej jako doraźną próbę zaradzenia skutkom kryzysu gospodarczego poprzez zwiększenie 
eksportu na Wyspy Brytyjskie.

133  W nieofi cjalnej korespondencji brytyjscy urzędnicy dużo ostrzej reagowali na propozycje ekono-
miczne Bennetta, uznając je za wyraz „jedynie częściowej edukacji i kompletnego braku ucywilizowa-
nia” oraz zamiar „nie tylko wydojenia starej krowy do ostatniej kropli, ale też odgryzienia jej wymion”. 
J. Granatstein, N. Hillmer, For Better or for Worse: Canada and the United States to the 1990s, Missisa-
uga: Copp Clark Pitman, 1991, s. 97; J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 209.
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możliwości, aby […] zostały podjęte jakiekolwiek zmiany narażające ten handel na 
niebezpieczeństwo”134.

Rząd kanadyjski nie ustawał jednak w wysiłkach zmierzających do ustalenia ram 
współpracy ekonomicznej wewnątrz Wspólnoty, które byłyby korzystne dla kanadyj-
skiej gospodarki. Z inicjatywy premiera Bennetta w 1932 r. zostały zorganizowane 
w Ottawie obrady imperialnej konferencji ekonomicznej. Konferencja ta miała klu-
czowe znaczenie dla Kanady i Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Z jednej strony fakt, 
że miejscem obrad stała się stolica Kanady, symbolizował kanadyjską niezależność 
i podkreślał ważną rolę tego kraju w ramach Wspólnoty. Z drugiej strony, konferen-
cja dobitnie pokazała kruchość więzów łączących dominia z Londynem i wielkie 
rozbieżności interesów gospodarczych w ramach Wspólnoty. Burzliwe obrady nie 
doprowadziły do wypracowania wspólnego stanowiska, ani też przyjęcia wewnątrz-
wspólnotowej umowy handlowej. Brak możliwości osiągnięcia kompromisu satys-
fakcjonującego wszystkie strony zmienił plenarną debatę w dwustronne negocjacje, 
których owocem było podpisanie dwunastu dwustronnych umów handlowych135. Po-
rozumienie brytyjsko-kanadyjskie zawierało nawet, z kanadyjskiego punktu widze-
nia, wiele korzystnych klauzul, lecz odegrało niewielką rolę w poprawie kondycji 
gospodarczej zarówno Kanady, jak i Wielkiej Brytanii, co nakazuje uznać tę umowę 
i obrady konferencyjne za niezbyt znaczące przedsięwzięcia w wymiarze praktycz-
nym.

Rozluźnienie powiązań gospodarczych z Londynem i innymi dominiami wymu-
siło na Kanadyjczykach poszukiwanie zbliżenia handlowego ze Stanami Zjednoczo-
nymi. Zacieśnienie współpracy ekonomicznej z USA okazało się możliwe dzięki 
wielu sprzyjającym okolicznościom politycznym, które szczegółowo zostaną omó-
wione w następnym rozdziale. W tym miejscu nadmienić jednak należy, że wskutek 
rosnącej amerykańsko-kanadyjskiej integracji gospodarczej słabły ekonomiczne po-
wiązania Kanady z Wielką Brytanią. Kanada wprawdzie nadal uczestniczyła w życiu 
politycznym i gospodarczym Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, podpisując wewnątrz-
wspólnotowe umowy handlowe, jednak główny kierunek kanadyjskiej polityki go-
spodarczej zaczęły determinować relacje ze Stanami Zjednoczonymi. W kanadyj-
skich działaniach politycznych po uchwaleniu Statutu westminsterskiego zauważyć 
można wyraźnie zarysowany cel, jakim było zdobycie pozycji mediatora pomiędzy 
Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią i Brytyjską Wspólnotą Narodów. 

Po I wojnie światowej nastąpiła również wyraźna emancypacja Kanady w wy-
miarze wojskowym. Prawdziwy przełom nadszedł wraz z objęciem władzy przez 
Mackenzie Kinga136, który w polityce wojskowej, tak jak i w sferze spraw zagranicz-
nych nie dążył do równouprawnienia Kanady w ramach Imperium, ale do całkowitej 

134  Cyt. za: C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 138.
135  Szczegółowo ustalenia konferencji ottawskiej omawia: T. Rooth, Imperial Preference and Anglo-

Canadian Trade Relations in the 1930s – the End of an Illusion?, „British Journal of Canadian Studies”, 
vol. 1, 1986, s. 205–210.

136  Wcześniej należy odnotować także sukces dyplomacji kanadyjskiej podczas konferencji 
imperialnej w 1921 r. i konferencji waszyngtońskiej w 1922 r., kiedy to udało się nakłonić Brytyjczyków 
do nieodnawiania sojuszu z Japonią bez konsultacji z USA. Okazało się wówczas, iż Dominium może 
mieć znaczący wpływ na decyzje Imperium i być równoprawnym partnerem Londynu. Zob. rozdz. II.2.
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jej niezależności. Przykładami takiej polityki były chociażby opisane we wcześniej-
szych rozdziałach doktryna biernego oporu czy nieudzielenie Brytyjczykom wspar-
cia militarnego podczas kryzysu w cieśninach tureckich w 1922 r. Mackenzie King, 
w przeciwieństwie do swoich poprzedników, nie był zainteresowany kanadyjskim 
udziałem w budowie wspólnej imperialnej polityki wojskowej. Za jego rządów 
ukształtowała się swoista tradycja niewysyłania kanadyjskiego przedstawiciela na 
obrady Komitetu Obrony Imperium137. Zmianę takiej postawy mogło zapowiadać ob-
jęcie funkcji premiera przez konserwatystę Richarda Bennetta w 1930 r., jednak bar-
dzo szybko nadzieje w tej sferze zostały rozwiane. Bennett wprawdzie wziął udział 
w obradach Komitetu, które odbyły się przy okazji omawianej powyżej konferencji 
imperialnej w listopadzie 1930 r., jednakże – powołując się na fakt, że Kanada nigdy 
nie zaakceptowała swego uczestnictwa w tej strukturze – poprosił sekretarza rządu 
brytyjskiego o wykreślenie „zarówno swojego nazwiska, jak i wygłoszonych uwag 
ze stenogramu”138. Wzorem swojego poprzednika Bennett do końca swej kadencji 
ignorował też brytyjskie zaproszenia do udziału w obradach Komitetu139.

Uchwalenie Statutu westminsterskiego w praktycznym wymiarze niewiele zmie-
niało w kanadyjskich relacjach wojskowych z Wielką Brytanią. Kanada od dłuższego 
czasu niechętnie uczestniczyła we współkreowaniu wraz z Londynem i innymi domi-
niami wspólnej polityki obronnej Imperium. Powrót w 1935 r. do władzy Mackenzie 
Kinga, zwolennika izolacjonistycznej polityki skupiającej się głównie na sprawach 
wewnętrznych i północnoamerykańskich, nie ułatwiał brytyjsko-kanadyjskiego 
zbliżenia. Postawa Mackenzie Kinga wobec brytyjskiej polityki wojskowej w la-
tach trzydziestych XX w. uosabiała pewien ogólnokanadyjski (wyraźny szczególnie 
w Kanadzie anglojęzycznej) dylemat. Z jednej strony, brytyjska polityka zagraniczna 
w dużym stopniu symbolizowała militaryzm, odrzucany przez sporą część społe-
czeństwa kanadyjskiego, opowiadającego się raczej za zachowaniem neutralności 
wzorowanej na amerykańskim izolacjonizmie. Ten trend wprawiał samych Brytyj-
czyków w zakłopotanie i powodował zwątpienie w londyńskich kręgach rządowych 
w lojalność Kanady wobec Londynu140. Z drugiej strony, sentyment do kulturowego 
i historycznego dziedzictwa Wielkiej Brytanii był w Kanadzie w okresie międzywo-
jennym niezwykle silny. Ten ostatni czynnik sprawiał, że istniało duże prawdopodo-
bieństwo, iż Kanada nie pozostanie bierna w przypadku realnego zagrożenia militar-
nego Wielkiej Brytanii141. W 1937 r. Mackenzie King poparł nawet brytyjską politykę 

137  Komitet zwoływany był od 1904 r. Formalnie uczestniczyli w nim członkowie brytyjskiego 
gabinetu rządowego, chociaż przedstawicieli dominiów zapraszano w przypadku omawiania spraw 
szczególnie istotnych dla ich obronności. Zob. N. Baker, op.cit., s. 242–243.

138  Cyt. za: C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 133; zob. E. Watkins, R.B. Bennett: 
A Biography, London: Secker & Warburg, 1963, s. 149.

139  J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 305.
140  Przewodniczący Komitetu Obrony Imperium, Maurice Hankey, otwarcie wątpił w Kanadę 

jako sojusznika militarnego Wielkiej Brytanii i z pogardą wyrażał się o kanadyjskiej klasie politycznej. 
W swym pamiętniku napisał w 1934 r., że w kanadyjskich kręgach rządowych zasiadają „ekstremiści 
wszystkich rodzajów, wykształciuchy, izolacjoniści, Frankokanadyjczycy i irlandzcy dysydenci […] – 
jedyni prawdziwi defetyści”. Cyt. za: W.T. Fox, op.cit., s. 20.

141  Taką wersję potwierdzają pamiętniki Mackenzie Kinga z okresu poprzedzającego wybuch 
II wojny światowej. Premier Kanady publicznie unikał jednoznacznych deklaracji wsparcia Brytyjczyków 
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appeasementu, chociaż poparcie to miało charakter jedynie deklaratywny. Kanada 
bowiem konsekwentnie, aż do wybuchu wojny, odmawiała udziału w kształtowa-
niu polityki obronnej Imperium, protekcji szukając raczej za południową granicą. To 
właśnie pod koniec trzeciej dekady XX w. zapoczątkowany został proces integracji 
kanadyjskiego i amerykańskiego systemu obrony, co stało się zalążkiem później-
szych wojennych i powojennych porozumień wojskowych pomiędzy Kanadą i USA. 

Analiza rozwoju kanadyjsko-brytyjskich relacji gospodarczych i militarnych 
wyraźnie wykazuje stopniowy proces przechodzenia Kanady z orbity wpływów 
brytyjskich w strefę wpływów amerykańskich. Zarówno w sferze ekonomicznej, 
jak i wojskowej motywem tego procesu były coraz wyraźniej zarysowujące się 
rozbieżności interesów pomiędzy Kanadą a Wielką Brytanią, idące w parze i de-
terminowane przez równolegle postępującą polityczną emancypację Kanady. Róż-
nica stanowisk dotyczyła przede wszystkim odmiennego postrzegania w Ottawie 
i w Londynie wartości, wokół których integrować miały się działania Imperium. 
Brytyjczycy widzieli element spajający Imperium we wspólnej, ściśle skoordyno-
wanej polityce obronnej, czemu stanowczo sprzeciwiały się w mniejszym lub więk-
szym stopniu wszystkie kanadyjskie ekipy rządowe w okresie międzywojennym. 
Politycy w Ottawie optowali raczej za integracją gospodarczą, preferencyjnymi re-
gułami handlu w ramach Imperium, faworyzującymi towary kanadyjskie na rynku 
brytyjskim. Wielka Brytania, przywiązana od połowy XIX w. do idei wolnego han-
dlu, nie wyrażała jednak gotowości do całkowitego porzucenia wolnorynkowych re-
guł, nawet za cenę konsolidacji Imperium. Brak możliwości dojścia do konsensusu 
w sprawach gospodarczych i wojskowych stopniowo rozluźniał kanadyjskie więzy 
z Londynem, by w rezultacie sprowadzić kanadyjsko-brytyjskie relacje do pozio-
mu związków głównie symbolicznych, polityczno-kulturowych i historycznych. 
W praktycznym wymiarze rolę gospodarczego i wojskowego sojusznika Kanady 
przejęły od Wielkiej Brytanii Stany Zjednoczone. Całkowicie proces ten dopełnił 
się po II wojnie światowej, ale zapoczątkowany został o wiele wcześniej, a w okre-
sie międzywojennym amerykańska polityka odegrała ważną rolę w kształtowaniu 
kanadyjskiej niezależności od Londynu.

w przypadku konfl iktu militarnego. W pamiętniku jednak napisał, że obrona Wielkiej Brytanii wynikała 
z „oczywistego obowiązku państwowego”. Cyt. za: J. Granatstein, R. Bothwell, A Self-Evident National 
Duty: Canadian Foreign Policy 1935–1939, „Journal of Imperial and Commonwealth History”, vol. 3, 
issue 2, 1975, s. 224–225. 



ROLA USA W ROZWOJU NIEZALEŻNEJ 
KANADYJSKIEJ DYPLOMACJI

Od ponad stu lat trwa pokój na naszych granicach, ponie-
waż my myślimy w kategoriach pokoju, podczas gdy Euro-
pa, uzbrojone obozowisko, myśli w kategoriach wojny. […] 
Żyjemy w domu odpornym na ogień, z dala od łatwopalnych 
materiałów. Od Europy oddziela nas szeroki ocean.

Raoul Dandurand, kanadyjski dyplomata, 1924 r.

Ewolucja relacji kanadyjsko-amerykańskich obejmowała ponad dwa stulecia i była 
naznaczona stopniowym, powolnym procesem zacieśniania dwustronnych powiązań 
politycznych, kulturowych, gospodarczych i wojskowych. Z perspektywy globalnej 
koegzystencja obydwu państw na kontynencie północnoamerykańskim uznawana 
jest słusznie za niezwykle wyjątkowe zjawisko polityczne i społeczne, głównie ze 
względu na bliskość kulturową, językową i gospodarczą łączącą oba kraje1. 

Przesadne koncentrowanie się na samych podobieństwach między obydwoma 
krajami niesie jednak ryzyko pewnej mitologizacji oraz idealizacji dwustronnych 
relacji pomiędzy USA i Kanadą. Część współczesnych historyków i socjologów na 
podstawie pokrewieństwa historycznego i geografi cznego wysuwa zbyt generalizu-
jące wnioski, uznając USA i Kanadę za najbardziej podobne do siebie państwa na 
świecie lub porównując, jak to sugeruje choćby tytuł książki Johna Ralstona Saula, 
relacje kanadyjsko-amerykańskie do koegzystencji bliźniąt syjamskich2. Porówna-
nie, choć niezwykle obrazowe, pomija jednak historyczne i współczesne różnice po-
tencjału gospodarczego oraz demografi cznego pomiędzy obydwoma krajami, a prze-
de wszystkim ignoruje odmienne doświadczenia historyczne tkwiące u podstaw 
państwowości obu krajów. Aby zatem pozostać w zgodzie z rzeczywistością, nale-
żałoby do tego zestawienia dodać dwa drobne zastrzeżenia. Po pierwsze, że Stany 

1  Więcej o podobieństwach pomiędzy Kanadą a USA zob. D. Dunton, Odrębność narodowa
[w:] Współczesna Kanada, M. Dobroczyński, R. March (red.), Warszawa: PISM, 1978, s. 23–26.

2  J.R. Saul, Refl ections of a Siamese Twin: Canada at the End of the Twentieth Century, Toronto: 
Penguin Books, 1998.
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Zjednoczone są i zawsze były pod względem demografi i dziesięciokrotnie większym 
państwem od Kanady. Po drugie, oba kraje obrały całkowicie odmienny społeczny 
i polityczny model budowania swojej państwowości. Rozdział nastąpił już w mo-
mencie uzyskania niepodległości przez USA i wydarzenie to do dziś część badaczy 
relacji kanadyjsko-amerykańskich uważa za punkt odniesienia przy analizowaniu za-
równo historycznych, jak i współczesnych różnic pomiędzy Kanadą i USA3. Często, 
dla celów politycznych lub ze względu na brak zrozumienia całej złożoności stosun-
ków między USA a Kanadą, próbowano w przeszłości ignorować spore różnice dzie-
lące oba kraje. Idealizowano dzieje dwustronnych relacji, stawiając je za przykład 
niezwykle pokojowej, niemalże bezkonfl iktowej koegzystencji4. W rzeczywistości 
stosunki kanadyjsko-amerykańskie pełne były powtarzających się cyklicznie napięć 
i konfl iktów, a na przełomie XVIII i XIX w. opierały się bardziej na paradoksach 
i sprzecznościach niż na przekonaniu o kanadyjsko-amerykańskiej wspólnocie kul-
turowej i politycznej. W końcowym bilansie obecność silnego południowego sąsia-
da doprowadziła do szybkiej konsolidacji państwa kanadyjskiego i zdeterminowała 
proces odchodzenia Kanady od statusu kolonialnego. Chęć normalizacji stosunków 
kanadyjsko-amerykańskich była jednym z najważniejszych motywów stojących za 
kanadyjskimi dążeniami do niezależności. Nie ma wielkiej przesady w stwierdzeniu, 
że przeważająca część dziejów Kanady to historia kanadyjskich relacji z południo-
wym sąsiadem. Obecność Stanów Zjednoczonych w kanadyjskim życiu wojskowym 
i gospodarczym oraz oddziaływanie amerykańskich doktryn militarnych i politycz-
nych odegrały też kluczową rolę w określeniu kierunków kanadyjskich dążeń do 
niezależności. Wpływ amerykańskich idei szczególnie widocznie zaznaczył się 
w kształtowaniu zrębów niezależnej kanadyjskiej polityki zagranicznej i w rozwo-
ju kanadyjskiej dyplomacji. Proces ten nabrał największej wyrazistości po I woj-
nie światowej wraz z dojściem do władzy Williama Lyona Mackenzie Kinga, który 
uchodzi za jednego z najbardziej proamerykańskich premierów w historii Kanady. 

V.1. WPŁYW AMERYKAŃSKIEGO IZOLACJONIZMU 
NA POLITYKĘ KANADYJSKĄ

Filozofi a polityczna premiera Mackenzie Kinga w dużej mierze została ukształto-
wana przez „amerykański” okres w jego życiu – czas studiów na amerykańskich 
uniwersytetach i kariery zawodowej jako ekonomicznego doradcy w fi nansowym 
imperium Rockefellerów. Wówczas w przyszłym kanadyjskim premierze zrodziło 

3  Różnice ustrojowe, polityczne, społeczne i gospodarcze wynikające z nieprzystąpienia Kanady do 
buntu trzynastu kolonii opisuje S. Lipset, Continental..., s. 1–56.

4  Wyraźną aktywnością w podkreślaniu kulturowych i ekonomicznych więzi Kanady z USA 
wykazali się pod koniec XIX w. kanadyjscy aneksjoniści, optujący za połączeniem obu państw w jeden 
organizm polityczny, oraz premier Mackenzie King i jego urzędnicy, którzy szczególnie na forum Ligi 
Narodów podkreślali historyczną wyższość tradycyjnie pokojowych relacji kanadyjsko-amerykańskich 
nad konfl iktami militarnymi w Europie.
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się fascynacja amerykańską myślą polityczną i poczucie silnych koneksji Kanady ze 
Stanami Zjednoczonymi. W latach sprawowania przez Mackenzie Kinga władzy fa-
scynacja ta doprowadziła do wyraźnej zmiany priorytetów kanadyjskiej polityki za-
granicznej i zredefi niowania miejsca Kanady na arenie międzynarodowej. Macken-
zie King darzył szczególną sympatią amerykańską politykę izolacjonizmu, której stał 
się gorącym zwolennikiem i naśladowcą w czasie swojej długiej kariery politycznej. 

Izolacjonizm amerykański opierał się na dwóch podstawowych elementach: nie-
chęci do spraw europejskich i unikaniu udziału w międzynarodowych sojuszach 
militarnych. W polityce zagranicznej USA myśl izolacjonistyczna była niezwykle 
głęboko zakorzeniona od początku amerykańskiej państwowości. Zalążki koncep-
cji izolacjonistycznych zauważalne są już w pamfl etach ojców założycieli państwa 
amerykańskiego, pochodzących jeszcze z czasów poprzedzających wojnę o niepod-
ległość Stanów Zjednoczonych5. W 1823 r. myśl izolacjonistyczna stała się znaczą-
cą częścią doktryny prezydenta Jamesa Monroego i na następne stulecie określiła 
kształt amerykańskich relacji zewnętrznych. Doktryna łączyła w sobie dwie, z pozoru 
sprzeczne, idee interwencjonizmu i izolacjonizmu. Ten pierwszy odnosił się do wy-
darzeń na kontynencie amerykańskim, który Monroe uznał za strefę wpływów Sta-
nów Zjednoczonych, wolną od europejskiej kolonizacji. Na przełomie XIX i XX w.
ten właśnie element doktryny sprawiał, że rząd premiera Lauriera uznawał swój 
kraj za bezpieczny i wolny od zagrożeń militarnych ze strony państw europejskich. 
Druga idea dotyczyć miała politycznych wydarzeń europejskich, od których USA 
chciały trzymać się z dala6. Poprzez doktrynę Monroego izolacjonizm stał się na 
długie lata podstawą amerykańskich działań politycznych. Nawet udział Stanów 
Zjednoczonych w I wojnie światowej i powojennych negocjacjach pokojowych 
w Paryżu w dłuższej perspektywie nie ograniczyły dominującej roli izolacjonizmu 
w kształtowaniu amerykańskiej polityki zagranicznej. Antyeuropejskie sentymenty 
odrodziły się w USA już w 1919 r., kiedy to Senat odmówił ratyfi kacji traktatu 
wersalskiego i odrzucił wizję członkostwa USA w Lidze Narodów, a zwolennicy 
większego udziału Stanów Zjednoczonych w kształtowaniu porządku powojennego 
świata, z prezydentem Thomasem Woodrow Wilsonem na czele, ponieśli sromotną 
porażkę. Brak zaufania i dezaprobata dla europejskiego prowadzenia polityki szyb-

5  Już w 1776 r. słynny myśliciel oświeceniowy Thomas Paine twierdził, że w interesie Ameryki jest 
trzymać się z dala od europejskich sporów i od Wielkiej Brytanii. W podobnym tonie wypowiadali się 
pierwsi prezydenci amerykańscy. George Washington w słynnym Farewell Address z 1796 r. pisał, że 
europejskie interesy polityczne nie są w żadnym stopniu powiązane z amerykańskimi. Thomas Jefferson 
z kolei w inauguracyjnym przemówieniu w 1801 r. amerykańskie cele polityczne określił jako dąże-
nie do pokoju, lecz bez zawierania z kimkolwiek wiążących sojuszy. T. Paine, Common Sense [1776]
[w:] Documents and Readings..., s. 52–55; George Washington’s Farewell Address [1796] [w:] Docu-
ments and Readings..., s. 77–82; T. Jefferson, First Inaugural Address, Washington, D.C., 4 III 1801
[w:] Inaugural Addresses of the Presidents of the United States: From George Washington to Bill Clinton, 
Charleston, SC: BiblioBazaar, 2006, s. 23–27. Zob. też K.R. Nossal, op.cit., s. 151.

6  Założenia doktryny najlepiej odzwierciedla fragment orędzia, w którym prezydent Monroe uznał, 
że kontynent amerykański „nie może już odtąd być uważany za teren przyszłej kolonizacji przez żadne 
z mocarstw europejskich. […] W wojnach mocarstw europejskich z powodu spraw, które ich wyłącznie 
dotyczą, nigdy nie braliśmy udziału i nie leży to w założeniach naszej polityki”. Orędzie Prezydenta..., 
s. 406.
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ko przekształciły się w głębokie przekonanie – tak samo silne w USA, jak i Kanadzie 
– że polityka w Nowym Świecie kieruje się dużo wyższymi racjami moralnymi niż 
polityka europejska7. 

W Kanadzie tradycja ruchów izolacjonistycznych była dużo krótsza niż w USA, 
głównie ze względu na silne polityczne, gospodarcze i kulturowe więzy z Wielką 
Brytanią. Pomimo historycznych związków brytyjsko-kanadyjskich, w kanadyjskim 
życiu politycznym można jednak było także zauważyć wpływ amerykańskiego izola-
cjonizmu, który objawiał się głównie obojętnością pewnych grup (np. aneksjonistów 
i antyimperialistów) wobec spraw spoza kontynentu północnoamerykańskiego. Brak 
zainteresowania dla wydarzeń europejskich charakteryzował głównie okres rządów 
premiera Wilfrida Lauriera (1896–1911). Sam Laurier ze szczególną rezerwą odnosił 
się do podejmowanych przez Londyn prób wciągnięcia Kanady zarówno w brytyj-
skie konfl ikty kolonialne (zwłaszcza wojny burskie), jak i europejski proces zbrojeń 
(budowę fl oty imperialnej). Wzorem prezydentów amerykańskich krytykował on 
stan relacji międzypaństwowych w Europie i chociaż pełnił jedynie funkcję premiera 
niewiele znaczącego i zależnego od Londynu dominium, w relacjach z rządem bry-
tyjskim nie wahał się wyrażać kategorycznych i ostrych opinii o konfl iktogennych 
stosunkach europejskich8. Z trybuny parlamentarnej wielokrotnie chwalił prowadzo-
ną przez Brytyjczyków pod koniec XIX w. politykę izolacjonizmu9 i próbował po-
wstrzymać rząd w Londynie od angażowania się w europejskie konfl ikty i sojusze. 
Wydarzenia polityczne z początku XX w. (zawarcie entente cordiale i wybuch I woj-
ny światowej) udowodniły jednak nieskuteczność działań kanadyjskiego premiera 
w tej sferze.

Gwałtowny wzrost uznania dla idei izolacjonistycznych w Kanadzie nastąpił po 
I wojnie światowej. Podobnie jak w USA, głównych przyczyn popularności izola-
cjonizmu należy upatrywać w powszechnym rozczarowaniu skutkami I wojny świa-
towej. Cena, jaką niewielkiej pod względem potencjału demografi cznego Kanadzie, 
przyszło zapłacić za udział w europejskim konfl ikcie, była ogromna: w walkach na 
frontach wojennych zginęła jedna czwarta Kanadyjczyków w wieku poborowym10. 
Taki bilans wzmagał niechęć kanadyjskiej opinii publicznej i elit politycznych w Ot-
tawie do problemów europejskich oraz skłaniał Kanadyjczyków do spojrzenia ła-
skawszym okiem na izolacjonistyczną politykę południowego sąsiada. Wymowną 
w tym względzie i poniekąd proroczą okazała się wypowiedź jednego z parlamenta-

7  Jako pierwszy różnicę tę zauważył prezydent USA Herbert Hoover: „Po 1919 roku […] dwie idee 
stały się jasne. Po pierwsze, Ameryka [Północna – T.S.] wykształciła coś w rodzaju nowego sposobu 
na życie, który wyprzedził wszystkie poprzednie w historii. Po drugie, z wrzącego kotła europejskich 
relacji społecznych i ekonomicznych, z nienawiści i strachu, zrodziły się miazmatyczne infekcje, które 
mogą dotkliwie zranić, a nawet całkowicie zniszczyć nadzieje tego świata”. Cyt. za: J. Eayrs, „A Low 
Dishonest Decade”: Aspects of Canadian External Policy, 1931–1939 [w:] Readings in..., s. 349.

8  „Wszystkie narody Europy dziś, w moim skromnym mniemaniu, […] zwariowały” – taki pogląd 
wyraził W. Laurier podczas konferencji imperialnej w Londynie w 1907 r., komentując wyścig zbrojeń 
mocarstw europejskich. Cyt. za: K.R. Nossal, op.cit., s. 151.

9  Zob. rozdz. I.1, przyp. 35.
10  K.R. Nossal, op.cit., s. 151. 
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rzystów z Quebecu podczas debaty nad ustaleniami traktatu wersalskiego w kanadyj-
skiej Izbie Gmin. Charles Power stwierdził wówczas:

Nasza polityka […] powinna opierać się na zasadach głoszonych wcześniej przez 
George’a Washingtona […] – na absolutnym wyrzeczeniu się udziału w sprawach euro-
pejskich. […] Niech Europa sama będzie arbitrem swojego przeznaczenia, podczas gdy 
my w Kanadzie poświęcimy całą energię naszym sprawom11.

Tuż po wojnie odcięcie się od wydarzeń europejskich wydawało się naturalną 
reakcją na ogromne straty, które poniosła Kanada w wyniku walk w Europie. Wielu 
Kanadyjczyków nie potrafi ło zrozumieć, jaki był sens konfl iktu w odległej Europie, 
w którym niewielkie zmiany na froncie wojennym okupowane były śmiercią tysięcy 
żołnierzy. Za bezsens konfl iktu obwiniano mocarstwa europejskie, nie wyłączając 
z tego Wielkiej Brytanii. Proces izolacji Kanady od spraw europejskich dodatkowo 
potęgowało zacieśnienie współpracy gospodarczej z USA w latach I wojny świato-
wej. Coraz wyraźniej uzależniało to kanadyjską gospodarkę od kapitału amerykań-
skiego i sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. USA wypierały Wielką 
Brytanię jako głównego partnera ekonomicznego Kanady. Idee izolacjonistyczne 
szybko zyskały poparcie społeczne. Podchwyciły je zwłaszcza kanadyjskie elity. 
Izolacjonizm – podobnie jak w USA – stał się jednym z głównych fi larów, na któ-
rych opierała się kanadyjska polityka okresu międzywojennego. Politycy kanadyjscy 
długo po zakończeniu I wojny światowej, na wielu płaszczyznach aktywności mię-
dzynarodowej, nawiązywali do doświadczeń wojennych i europejskich tendencji do 
wywoływania konfl iktów.

Kilka czynników wpłynęło na to, że izolacjonizm mógł zaistnieć w kanadyjskiej 
rzeczywistości politycznej jako doktryna efektywna i dominująca. Najważniejszy 
z nich to geografi czne położenie Kanady, dystansujące ją w sposób naturalny od 
polityki i konfl iktów Starego Kontynentu. Drugi, także związany z geopolityką, to 
sąsiedztwo Stanów Zjednoczonych – potężnego sąsiada, którego polityczna doktry-
na zapewniała Kanadzie pośrednio bezpieczeństwo wojskowe, a wymiana handlo-
wa z USA stanowiła najważniejsze źródło dochodu dla kanadyjskich eksporterów. 
W sferze politycznej, ekonomicznej i militarnej Kanada posiadała zatem to, czym 
nie mogły się pochwalić pozostałe dominia brytyjskie: rzeczywistą przeciwwagę dla 
brytyjskiej dominacji oraz możliwość zastąpienia związków z Imperium Brytyjskim 
i Europą bliższymi relacjami z USA, bez uszczerbku dla gospodarki i bezpieczeń-
stwa. Znalazłszy się w tak komfortowej pozycji, Kanada mogła bardziej wyraziście 
niż inne dominia artykułować żądania niezależności politycznej i większych kom-
petencji w zarządzaniu własną polityką zagraniczną. W Kanadzie niezwykle sprzy-
jającą okolicznością dla wdrożenia i ugruntowania idei izolacjonistycznych było 
dojście do władzy Mackenzie Kinga w 1921 r. – polityka ideologicznie niechętnego 
wojnom i militarnej ekspansji, a tym samym podatnego i blisko identyfi kującego 
się z amerykańskim izolacjonizmem. Kanadyjska wersja izolacjonizmu, wprowa-
dzona w okresie rządów Mackenzie Kinga, w swojej antymilitarnej i antyeuropej-
skiej wymowie bezpośrednio nawiązywała do amerykańskiej myśli izolacjonistycz-

11  Cyt. za: ibidem, s. 152.
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nej, sformułowanej przez cytowanego powyżej prezydenta H. Hoovera. Jednakże 
postrzeganie kanadyjskiego izolacjonizmu okresu międzywojennego jako wiernej 
kopii idei amerykańskich byłoby sporym uproszczeniem. Izolacjonizm Mackenzie 
Kinga zawierał bowiem liczne elementy odmienne, nadające mu unikatową, typowo 
kanadyjską formułę.

Podstawową cechą kanadyjskiego izolacjonizmu był jego antyimperializm. Cha-
rakteryzował on na równi izolacjonizm kanadyjski, jak i amerykański. Mackenzie 
King, tak jak amerykańscy izolacjoniści, odrzucał politykę ekspansjonizmu militar-
nego i terytorialnego. Podobnie jak Amerykanie, szukał źródeł konfl iktów świato-
wych w nieodpowiedzialnej polityce państw europejskich i podzielał przekonanie 
o moralnej wyższości północnoamerykańskiego sposobu prowadzenia polityki. O ile 
jednak w USA winą za klęskę militarystycznych układów na świecie obarczano po 
równo wszystkie czołowe mocarstwa europejskie, o tyle Mackenzie King dostrzegał 
dążenia imperialistyczne przede wszystkim w brytyjskich działaniach politycznych. 
Obawiał się przy tym, że ekspansjonistyczna polityka Londynu po raz kolejny uwi-
kła Kanadę w światową wojnę. Z tego też powodu, w początkowym okresie rzą-
dów premiera Kinga izolacjonizm kanadyjski przyjął głównie formę bojkotu spraw 
dotyczących Imperium Brytyjskiego. Emanacją tego była doktryna biernego oporu 
wobec propozycji angażowania Kanady w brytyjskie konfl ikty w Europie. Praktycz-
ny wymiar tej doktryny można było dostrzec w kanadyjskiej pasywności w stosun-
ku do kryzysu w cieśninach tureckich w 1922 r. czy wobec konferencji w Locarno. 
Miejsce Kanady w strukturach Imperium Brytyjskiego miało dla Mackenzie Kinga 
drugorzędne znaczenie. Postrzegał swój kraj przede wszystkim jako państwo północ-
noamerykańskie, część lepszego Nowego Świata. Problemy kontynentalne spycha-
ły na margines konfl ikty europejskie, światowe wydarzenia geopolityczne i związki 
Kanady z Imperium. Naturalną konsekwencją takiego stanowiska musiało być roz-
luźnienie więzi łączących Kanadę z Imperium Brytyjskim, do którego zresztą Ma-
ckenzie King uporczywie dążył, uczestnicząc w obradach konferencji imperialnych. 
Filozofi a i polityczna taktyka stosowana przez Mackenzie Kinga, inspirowana ame-
rykańskimi ideami izolacjonistycznymi, przyczyniły się znacznie do decentralizacji 
Imperium Brytyjskiego, rozluźnienia jego struktury i utworzenia w 1931 r. Brytyj-
skiej Wspólnoty Narodów. Proces ten nie byłby jednak możliwy bez równoczesnego 
spadku znaczenia Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej.

Izolacjonizm kanadyjski w jednym istotnym elemencie różnił się jednak od swe-
go amerykańskiego odpowiednika – nie odrzucał możliwości uczestnictwa Kanady 
w strukturach organizacji międzynarodowych, takich jak np. Liga Narodów. Dla Ka-
nady własne przedstawicielstwo przy Lidze Narodów było symbolem rodzącej się 
niezależności politycznej od Londynu, z którego Kanada nie mogła zrezygnować 
nawet w imię polityki izolacjonizmu. Kanadyjczycy musieli zatem realizować drogę 
kompromisu godzącą dwie sprzeczności: członkostwo w Lidze Narodów – z izola-
cjonistycznymi wizjami kanadyjskiej polityki zagranicznej. Tym kompromisem oka-
zała się, znana już ze stosunku Kanady do spraw Imperium Brytyjskiego, doktryna 
biernego oporu – w tym przypadku polegająca na unikaniu odpowiedzialności za 
realizację statutowych celów Ligi, gdyż te mogłyby niepotrzebnie uwikłać Kanadę 
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w konfl ikty międzynarodowe. W rezultacie takiej polityki aktywność kanadyjska na 
forum Ligi Narodów, podobnie jak równoległe działania Kanady na forum Imperium 
Brytyjskiego, służyły propagowaniu polityki bierności, inspirowanej amerykańskim 
izolacjonizmem. Tym sposobem amerykańska fi lozofi a polityczna stała się ważnym 
elementem kształtującym działalność zarówno Ligi Narodów, jak i Imperium Brytyj-
skiego, choć w żadnej z tych organizacji USA nie uczestniczyły.

Sojusznikiem zbliżenia kanadyjsko-amerykańskiego były głównie sprzyjające 
okoliczności: wybór na premiera Kanady proamerykańskiego Mackenzie Kinga, ne-
gatywny stosunek obu sąsiadujących państw do rezultatów konfl iktów europejskich 
oraz malejąca rola Wielkiej Brytanii jako światowego mocarstwa, przy rosnącym 
znaczeniu USA. Dodać do tego należy także okrutne doświadczenia amerykańskich 
i kanadyjskich żołnierzy z frontów I wojny światowej, które po obu stronach ka-
nadyjsko-amerykańskiej granicy uzmysławiały pewną wspólnotę kontynentalnych, 
północnoamerykańskich interesów. Szczególnie po kanadyjskiej stronie coraz więk-
szego znaczenia nabierać zaczęło przekonanie, że „relacje Kanady ze Stanami Zjed-
noczonymi były równie ważne jak te z Wielką Brytanią”12. Lata I wojny światowej 
można uznać za okres defi nitywnie zamykający etap dziewiętnastowiecznych dwu-
stronnych relacji opartych na nieufności13, a druga i trzecia dekada XX w. przyniosły 
Kanadzie i USA wyraźną poprawę stosunków.

Głównym powojennym problemem Kanady nie było już zagrożenie militarne 
ze strony USA, ale jej status na arenie międzynarodowej. Kanada, jako dominium 
brytyjskie, w sferze polityki zagranicznej podlegała decyzjom brytyjskiego Foreign 
Offi ce i miała niezwykle ograniczoną możliwość kształtowania własnych relacji 
z państwami zewnętrznymi. W uznaniu kanadyjskich wysiłków wojennych przyzna-
no natomiast Ottawie osobne miejsce w paryskich negocjacjach pokojowych oraz 
zaaprobowano utworzenie kanadyjskiego przedstawicielstwa przy Lidze Narodów. 
Obydwa fakty spotkały się jednak z ostrym protestem Stanów Zjednoczonych. Częś-
ciowa emancypacja Kanady na arenie międzynarodowej poprzez członkostwo w Li-
dze Narodów niewiele jednak zmieniła w amerykańskiej percepcji pozycji politycz-
nej Kanady. Liga Narodów nie cieszyła się bowiem, szczególnie w amerykańskim 
Kongresie, wielkim poważaniem. W Stanach, pomimo kanadyjskiego członkostwa 
w Lidze, Kanadę nadal postrzegano przede wszystkim jako brytyjską kolonię. Zwy-
czajowo traktowano stosunki z północnym sąsiadem jako wycinek szerszych relacji 
amerykańsko-brytyjskich. Doprowadzenie do zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi, 
na którym tak bardzo zależało Mackenzie Kingowi, stanowiło zatem ogromne wy-
zwanie. Należało przekonać południowego sąsiada, że Kanada jest państwem wy-
starczająco dojrzałym politycznie, by być traktowaną w kategoriach niezależnego 
aktora na scenie międzynarodowej. Mackenzie King stosował w tej kwestii metodę 
małych kroków, charakterystyczną skądinąd dla jego równoległych działań w rela-

12  J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 49.
13  O obustronnej nieufności świadczyć może fakt, że do lat dwudziestych XX w. w Kanadzie główny 

militarny plan obronny (Canada’s Defence Plan No. 1) zakładał prewencyjny atak na amerykańskie bazy 
wojskowe w Seattle i Minneapolis. Analogiczny plan istniał w USA (Plan Red) – przewidywał całkowitą 
aneksję Dominium Kanady. Zob. ibidem, s. 49–50.
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cjach z Londynem. Jej ostatecznym rezultatem miała być amerykańska akceptacja 
nowego politycznego statusu Kanady. Ottawa mogłaby dzięki temu zademonstrować 
światu, a przede wszystkim Londynowi, że jest zdolna prowadzić własną, suwe-
renną politykę zagraniczną, pozbawioną brytyjskich wpływów. Niezależność ową 
Mackenzie King pragnął osiągnąć przede wszystkim na niwie relacji kanadyjsko-
-amerykańskich. Wzorem swoich poprzedników, R. Bordena i A. Meighena, głębo-
ko wierzył, że przeznaczeniem Kanady jest stać się pośrednikiem pomiędzy Wielką 
Brytanią a Stanami Zjednoczonymi i że nie wywoła to nadmiernego uzależnienia 
Kanady od jednego z jej dwóch najważniejszych wówczas partnerów politycznych. 
„Nasze relacje z USA stawiają nas w pozycji […] interpretatora pomiędzy Brytyj-
skim Imperium a Stanami Zjednoczonymi”14 – pisał King w swoich pamiętnikach. 
Spędziwszy kilka lat w Stanach Zjednoczonych, Mackenzie King był przekonany, 
że ma szczególną predestynację do nadania nowego toru stosunkom Kanady z USA. 
Relacje te miały odegrać niezwykle ważną rolę w kształtowaniu niezależności dy-
plomacji kanadyjskiej. 

V.2. WIZYTA PREMIERA W.L. MACKENZIE KINGA
W WASZYNGTONIE (1922)

Swoją pierwszą wizytę zagraniczną, która odbyła się w lipcu 1922 r., premier Kana-
dy złożył w Waszyngtonie. Ofi cjalnym celem jego podróży do USA była chęć nakło-
nienia Amerykanów do renegocjacji i przedłużenia obowiązywania traktatu z 1817 r., 
demilitaryzującego rejon Wielkich Jezior (Rush-Bagot Treaty). Formalne powody 
wyjazdu Mackenzie Kinga do USA są jednak nieistotne, tym bardziej że akurat w tej 
kwestii premierowi nie udało się wiele osiągnąć. Istotna wydaje się wizyta sama 
w sobie. Spotkania z prezydentem USA Warrenem Hardingiem i amerykańskim se-
kretarzem stanu Charlesem Hughesem pomogły Mackenzie Kingowi zaprezentować 
nowe oblicze polityki kanadyjskiej i pozwoliły na symboliczną demonstrację, wów-
czas jeszcze ograniczonej, lecz stopniowo rosnącej, niezależności dyplomatycznej 
Kanady od Londynu. Po rozmowie z sekretarzem stanu Mackenzie King miał na-
wet powiedzieć prasie, że bezpośrednie spotkania liderów obu państw są „nauką dla 
kontynentów Europy i Azji, jak w Nowym Świecie utrzymuje się międzynarodowy 
pokój”15. To właśnie podczas wizyty kanadyjskiego premiera w Waszyngtonie zary-
sował się popularny później w Ottawie trend przeciwstawiania pokojowych relacji 
kanadyjsko-amerykańskich konfl iktogennym stosunkom panującym w Europie. 

Wizyta Mackenzie Kinga w Waszyngtonie w 1922 r. ujawniła również zarys for-
muły przyszłych stosunków Kanady ze Stanami Zjednoczonymi. Za rządów Kinga 

14  WLMK Diaries, 7 III 1925, s. 2.
15  Cyt. za: C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 32–33. Por. Canada for Treaty Making 

Permanent Peace on Frontier, „New York Times”, 12 VII 1922, http://query.nytimes.com/mem/archive-
free/pdf?res=F60610F63E5D1A7A93C1A8178CD85F468285F9 (12.02.2014). 
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opierać się one miały przede wszystkim na bliskich osobistych relacjach premie-
ra z prezydentami amerykańskimi. Mackenzie King doskonale uzmysławiał sobie, 
że wobec formalnych ograniczeń, jakie w sferze polityki zagranicznej nakładał na 
Kanadę polityczny status dominium, spersonalizowanie dwustronnych kontaktów 
stanowiło najskuteczniejszą formę ich emancypacji. Początkowo wyniki działań Ma-
ckenzie Kinga nie obiecywały zbyt wiele – Stany Zjednoczone bardzo mocno były 
przywiązane do polityki izolacjonizmu, która także obejmowała Kanadę. Dopiero 
w 1933 r., po wygranych wyborach prezydenckich w USA przez Franklina D. Roose-
velta i po powrocie do władzy w Kanadzie Mackenzie Kinga w 1935 r. nastąpił wzrost 
liczby bezpośrednich spotkań pomiędzy amerykańskim prezydentem i kanadyjskim 
premierem. Późniejsze wydarzenia nie byłyby jednak możliwe bez propagandowego 
sukcesu wizyty premiera Kinga w Waszyngtonie w 1922 r. Sukces ten sprawił, że 
podróże Mackenzie Kinga do Waszyngtonu i bezpośrednie spotkania z amerykański-
mi liderami politycznymi stały się w późniejszych latach ulubioną techniką prowa-
dzenia negocjacji kanadyjsko-amerykańskich. W ciągu całego okresu premierostwa 
Mackenzie King odbył dwadzieścia cztery ofi cjalne podróże do Waszyngtonu. Każda 
z nich stanowiła istotne narzędzie uświadamiające amerykańskim partnerom rosnącą 
niezależność Kanady w polityce zagranicznej. Samemu Mackenzie Kingowi podróże 
do USA dawały dodatkową okazję do manifestacji dyplomatycznej samodzielności 
Kanady. Nic więc dziwnego, że próbował on nadać swoim wyjazdom rangę wyższą, 
niż miały one w rzeczywistości, określając je mianem „spotkań na dyplomatycznym 
szczycie”16.

Pierwsza ofi cjalna podróż Mackenzie Kinga do Waszyngtonu stanowiła także pre-
ludium nowego kształtu relacji Ottawy z Londynem. Tuż po swojej wizycie w USA 
Mackenzie King, zgodnie z obowiązującymi wówczas regułami funkcjonującymi 
w Imperium Brytyjskim, przesłał do Londynu raport ze swojej wizyty. Pisał w nim 
między innymi, że możliwym rezultatem rozmów kanadyjsko-amerykańskich będzie 
przeformułowanie i przedłużenie obowiązywania Rush-Bagot Treaty z 1817 r. Sam 
raport nie byłby zaskoczeniem, gdyby nie zawarte w nim zastrzeżenie, dotyczące 
sposobu ratyfi kacji ewentualnego nowego traktatu. Mackenzie King napisał w rapor-
cie do premiera Wielkiej Brytanii Lloyda George’a: 

Co do metody podpisania proponowanego traktatu w naszym mniemaniu, ze względu na 
charakter i implikacje tego dokumentu, najodpowiedniejsze byłoby […] przekazanie pełni 
uprawnień do podpisania dokumentu w imieniu Jego Wysokości mojej osobie jako pre-
mierowi Kanady17.

Propozycja zawierała w sobie ustrojowoprawną innowację, niespotykaną w ów-
czesnej polityce Imperium. Istniejący zwyczaj nakazywał, by ofi cjalny podpis pod 
ratyfi kacją międzynarodowych umów w imieniu dominiów składał kompetentny 
brytyjski ambasador lub przedstawiciel brytyjskiego rządu. Prośba Mackenzie Kinga 

16  J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 51.
17  Governor General to Secretary of State for Colonies, Ottawa, 8 VIII 1922, LAC, WLMK, 

Memoranda and notes (MG26-J4), vol. 58, fi le 370. Zob. też C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, 
s. 34.
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nie doczekała się żadnej ofi cjalnej reakcji ze strony Londynu, głównie ze względu 
na fakt, że negocjacje kanadyjsko-amerykańskie dotyczące przedłużenia traktatu za-
kończyły się fi askiem. Nie zmieniło to jednak poglądów Mackenzie Kinga, który 
niezłomnie uważał, że podstawowym elementem niezależności dyplomatycznej Ka-
nady powinno być prawo do negocjowania i podpisywania traktatów z partnerami 
zewnętrznymi bez potrzeby występowania o brytyjską aprobatę i kontrasygnatę. Już 
kilka miesięcy później, przy okazji prac nad kanadyjsko-amerykańskim traktatem 
dotyczącym ograniczenia połowów halibuta, Mackenzie King wystarczająco dobit-
nie ponowił swoje żądanie, by Brytyjczycy nie mogli go zignorować.

V.3. HALIBUT TREATY (1923)

Traktat o ograniczeniu połowów halibuta (Halibut Treaty) był próbą pokojowego 
uregulowania spornych kwestii dotyczących rybołówstwa na łowiskach wzdłuż wy-
brzeży Kanady i USA na Pacyfi ku. Długa historia sporu, jak i szczegółowe ustalenia 
porozumienia zawartego 2 marca 1923 r. nie są istotne dla tematu tej pracy. Wystar-
czy jedynie stwierdzić, że na mocy tego traktatu ograniczono znacznie limity po-
łowów halibuta na Pacyfi ku i powołano wspólną amerykańsko-kanadyjską komisję 
mającą nadzorować przestrzeganie umowy18. Dużo istotniejsze jest znaczenie tego 
traktatu dla ewolucji relacji kanadyjsko-amerykańskich oraz dla określenia nowej 
pozycji politycznej Kanady w ramach Imperium Brytyjskiego. Rozmowy dotyczą-
ce łowisk halibuta na Pacyfi ku były tematem niezwykle trudnym i drażliwym spo-
łecznie. Rząd Mackenzie Kinga od początku negocjacji z Amerykanami rozpatrywał 
problem w szerszym politycznym kontekście, wybiegającym daleko poza zakres 
dwustronnych relacji Kanady z USA. Oprócz poprawy stosunków Kanady ze Sta-
nami Zjednoczonymi miały one równolegle nadać nową symbolikę kanadyjskim 
relacjom z Wielką Brytanią i Imperium. Mackenzie King pragnął przede wszyst-
kim wykorzystać negocjacje przedtraktatowe jako instrument urzeczywistniający 
kanadyjskie marzenia o dyplomatycznej niezależności od Londynu. Działanie takie 
podparte było przekonującym pretekstem: problem regulacji połowów nie ocierał 
się o jakiekolwiek interesy brytyjskie, dotyczył stricte lokalnych, kanadyjsko-amery-
kańskich spraw gospodarczych. Wobec takich okoliczności w gabinecie Mackenzie 
Kinga uznano stosowaną wcześniej, tradycyjną formułę brytyjskiego pośrednictwa 
w zawieraniu przez Kanadę traktatów z innymi państwami, za anachronizm i zbęd-
ną komplikację procedury negocjacyjnej. Konkluzja stanowiska rządu w Ottawie, 
którą syntetycznie streścił Mackenzie King w swych pamiętnikach, sprowadzała się 
do podjęcia „decyzji o podpisaniu [traktatu – T.S.] […] bez udziału brytyjskiego 

18  Tekst traktatu zob. Treaty between Canada and USA for Securing the Preservation of the Halibut 
Fishery of the North Pacifi c Ocean, 1923 (dalej: Halibut Treaty) [w:] Historical Documents..., s. 428–
–429.
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ambasadora w Waszyngtonie”19. W świetle ówczesnej praktyki politycznej rozumo-
wanie premiera Mackenzie Kinga i jego ministrów nie było całkowicie pozbawione 
racjonalności. Wprawdzie obyczaj polityczny i formalny status Kanady wymagał, 
by ewentualne porozumienie w imieniu Kanady sygnował przedstawiciel brytyj-
skiego rządu, lecz samo prowadzenie negocjacji dotyczących bilateralnych umów 
gospodarczych Kanady z innymi państwami, o ile nie dotyczyły one bezpośrednio 
Wielkiej Brytanii i innych dominiów, stanowiło w rzeczywistości wyłączną domenę 
Ottawy już od końca XIX w. Praktykę taką stosowano od momentu utworzenia De-
partamentu Handlu i wysłania kanadyjskich przedstawicieli gospodarczych do Euro-
py i USA20. Walka o prawo Kanady do całkowicie suwerennej ratyfi kacji traktatów 
dwustronnych, którą Mackenzie King prowadził z Londynem, nie miała charakteru 
prekursorskiego. Podobne wysiłki, choć z mizernymi rezultatami, podejmowali jego 
poprzednicy21. Londyn pozostawał jednak nieugięty, trzymając się mocno doktryny 
sformułowanej jeszcze w 1895 r. przez lorda Ripona, ówczesnego ministra ds. kolo-
nii. Doktryna ta zrównywała nadanie koloniom brytyjskim praw do samodzielnego 
zawierania traktatów z przyznaniem im statusu odrębnych i suwerennych narodów, 
co z kolei uznawano za równoznaczne z rozpadem Imperium22. Mackenzie King 
wydawał się jednak szczególnie zdeterminowany, a doświadczenia poprzedników 
i swoje własne postanowił wykorzystać do skuteczniejszej realizacji swego celu.

Kluczem do sukcesu kanadyjskiego premiera okazała się taktyka zaskoczenia. 
Przez cały proces negocjacji Mackenzie King lakonicznie informował rząd brytyjski 
o kierunkach i wynikach rozmów, do ostatniej chwili nie zdradzając intencji sygno-
wania traktatu z pominięciem brytyjskiego ambasadora. Jak pisze jeden z biografów 
Mackenzie Kinga, tym sposobem pragnął on „ewidentnie opóźnić wywołanie tema-
tu, po to, by dać rządowi brytyjskiemu jak najmniej czasu na storpedowanie kana-
dyjskich planów”23. Z analizy ofi cjalnej korespondencji pomiędzy Ottawą a Londy-
nem wynika, iż rząd brytyjski został formalnie poinformowany o końcu negocjacji 
i planowanej przez Kanadyjczyków formule sygnowania traktatu na tydzień przed 
jego podpisaniem. Odbyło się to z pominięciem podstawowych zasad protokołu dy-
plomatycznego. Informacja do Londynu nie dotarła bezpośrednio z Ottawy, lecz za 
pośrednictwem Aucklanda Geddesa, brytyjskiego ambasadora w Waszyngtonie, któ-
rego rząd kanadyjski poinformował o swoich zamiarach w sposób, jak na standardy 
dyplomacji, obcesowy. W lakonicznej depeszy, którą 21 lutego 1923 r. w imieniu 

19  WLMK Diaries, 11 I 1923, s. 2.
20  Więcej o emancypacji kanadyjskiej polityki gospodarczej piszę w rozdz. I.5.2.
21  Już w 1919 r. kanadyjski minister marynarki i rybołówstwa Douglas Hazen domagał się 

zakończenia praktyki brytyjskiego pośrednictwa w podpisywaniu amerykańsko-kanadyjskiego traktatu 
dotyczącego połowów na Pacyfi ku. Żądania D. Hazena nie zostały spełnione wskutek sprzeciwu 
brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zob. P. Wigley, op.cit., s. 175.

22  The Marquess of Ripon: Circular to Colonial Governors, 28 VI 1895 [w:] Select Documents on 
the Constitutional History of the British Empire and Commonwealth, vol. 4: Settler Self-Government: 
The Development of Representative and Responsible Government, F. Madden, D. Fieldhouse (red.), New 
York: Greenwood Press, 1990, s. 32–33; J. MacFarlane, Ernest Lapointe and Quebec’s Infl uence on 
Canadian Foreign Policy, Toronto: UTP, 1999, s. 51.

23  R.M. Dawson, op.cit., s. 434.
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premiera Kanady wysłało biuro gubernatora generalnego, Mackenzie King pisał do 
ambasadora: „Moi ministrowie są zdania, że ze strony kanadyjskiej podpis pod trak-
tatem samego ministra marynarki i rybołówstwa Ernesta Lapointe’a w zupełności 
wystarczy, a Pańska dodatkowa sygnatura nie jest konieczna”24. Treść telegramu 
z Ottawy wywołała konsternację w brytyjskiej ambasadzie w Waszyngtonie, jako 
że historia relacji wewnątrz Imperium Brytyjskiego nie znała wcześniejszych przy-
padków instruowania brytyjskiego dyplomaty przez polityka dominium. Nigdy też 
wcześniej rządy dominiów nie kontaktowały się z Londynem za pośrednictwem bry-
tyjskich placówek dyplomatycznych w krajach trzecich. Rząd Kanady skontaktował 
się z Londynem bezpośrednio jeszcze później, bo dopiero 28 lutego 1923 r., zaledwie 
trzy dni przed podpisaniem traktatu. W „niezwykle pilnej” depeszy do brytyjskiego 
rządu premier Kanady, w imieniu swojego gabinetu, napisał:

Traktat jest przedmiotem uwagi wyłącznie Kanady i Stanów Zjednoczonych i nie dotyczy 
w żadnej mierze interesów Imperium, w związku z tym podpis pod nim kanadyjskiego 
ministra powinien w zupełności wystarczyć, a Ambasador Jej Wysokości w Waszyngtonie 
powinien zostać stosownie o tym poinstruowany25.

Równolegle do bezpośredniej presji, wywieranej na rząd w Londynie i brytyjską 
ambasadę w USA, premier Kanady stosował metody zakulisowego nacisku i szan-
tażu politycznego, które – jak się okazało – zadecydowały o fi nalnym powodzeniu 
jego działań. Kilka źródeł historycznych potwierdza, iż Mackenzie King w rozmowie 
z gubernatorem generalnym Kanady, lordem Byngiem, groził, że w przypadku od-
mownej decyzji Brytyjczyków przyspieszy prace nad uruchomieniem niezależnej od 
Londynu kanadyjskiej placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie. Takie stanowisko 
miało w zgodnej opinii biografów Mackenzie Kinga decydujący wpływ na pozytyw-
ną wobec kanadyjskich żądań decyzję Londynu. Jak pisał Charles Stacey: „brytyjskie 
Foreign Offi ce postrzegało ewentualną misję dyplomatyczną Kanady jako większe 
zło niż niezależny podpis pod traktatem”. Tym samym w instrukcji dla swojego am-
basadora w Waszyngtonie rząd brytyjski zawarł prośbę o spełnienie kanadyjskich 
oczekiwań, tak aby „uniknąć większego nieszczęścia”26. 

W rezultacie traktat podpisano na kanadyjskich warunkach. Podpis pod doku-
mentem złożyli jedynie kanadyjski minister marynarki i rybołówstwa Ernest Lapo-
inte oraz amerykański sekretarz stanu Charles Hughes. Zawarcie porozumienia, jak 
przepowiedział podczas ceremonii podpisania traktatu amerykański sekretarz stanu, 
okazało się „znaczącym dniem w historii stosunków pomiędzy Kanadą a Stanami 
Zjednoczonymi”27. Tak wyrazista opinia amerykańskiego urzędnika rządowego, 
przynajmniej w oczach rządzących Kanadą liberałów, stanowiła dowód na pozytyw-
ną zmianę amerykańskiego sposobu postrzegania Kanady. Kraj ten, w opinii Macken-
zie Kinga, z niewiele znaczącej kolonii brytyjskiej stawał się dla USA pełnoprawnym 

24  Byng to Geddes, Ottawa 21 II 1923 [w:] Historical Documents..., s. 426.
25  Byng to Devonshire, Ottawa 28 II 1923 [w:] Historical Documents..., s. 427–428.
26  Cyt. za: C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 52–53.
27  Cyt. za: J.H. Thompson, R.J. Randall, op.cit., s. 105.
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partnerem międzynarodowym, z którym negocjuje się i zawiera porozumienia oraz 
sojusze.

Rzeczywistość była jednak bardziej skomplikowana niż życzeniowe wyobraże-
nia polityków z kanadyjskiej Partii Liberalnej. Z perspektywy kanadyjskiej Hali-
but Treaty mógł stanowić przełom, choć faktycznie był jednym z drobnych etapów 
w niełatwym procesie budowania dyplomatycznej suwerenności. Słowa sekretarza 
Hughes’a o historycznym znaczeniu porozumienia należy traktować raczej w kate-
goriach kurtuazji i wytrawnej dyplomacji niż jako symbol uznania politycznej po-
zycji Kanady. W rzeczywistości amerykańska administracja rządowa nie wgłębiała 
się w ustrojowoprawne tajniki funkcjonowania Imperium Brytyjskiego. Dla szeroko 
rozumianej amerykańskiej klasy politycznej traktat o połowach halibuta był przede 
wszystkim porozumieniem amerykańsko-brytyjskim. Sam prezydent W. Harding, re-
komendując amerykańskiemu Senatowi ratyfi kację traktatu, określił Halibut Treaty 
mianem „konwencji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią”28. Idąc 
tym tropem, Senat USA 4 marca 1923 r. ratyfi kował porozumienie, dodając do nie-
go interpretacyjną rezolucję, głoszącą, iż zapisy ratyfi kowanego traktatu dotyczą nie 
tylko Kanady i USA, lecz także „każdej innej części Wielkiej Brytanii”29. Rezolucja 
w tym brzmieniu deprecjonowała status Kanady, niweczyła wcześniejsze wysiłki ka-
nadyjskie zmierzające do samodzielnego podpisania traktatu i podważała, ważną dla 
Kanady, symbolikę porozumienia. Przez ponad rok gabinet Mackenzie Kinga przed-
stawiał amerykańskim partnerom zawiłości prawnoustrojowego funkcjonowania Ka-
nady w ramach Imperium Brytyjskiego i przekonywał do anulowania nieadekwatnej 
rezolucji. Ostatecznie traktat w oryginalnym brzmieniu został ratyfi kowany przez 
Senat amerykański dopiero 31 maja 1924 r. 

Wydarzenia związane z negocjacjami i ratyfi kacją traktatu na trwałe nadszarpnę-
ły stosunki rządu kanadyjskiego z brytyjską ambasadą w Waszyngtonie. Przybycie 
kanadyjskiego ministra do USA w celu podpisania traktatu spotkało się, jak podaje 
ofi cjalny biograf premiera Mackenzie Kinga, ze szczególnie chłodną reakcją amba-
sadora Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie. Zostało to potraktowane jako złamanie 
dotychczasowego zwyczaju, według którego „brytyjski ambasador czynił co w jego 
mocy, by ułatwić pobyt kanadyjskiego delegata w Waszyntonie”. Tym razem miało 
być inaczej: „Nikt nie spotkał się z Lapointem, nikt się z nim nie skontaktował, […] 
sam [Lapointe – T.S.] musiał telefonicznie aranżować spotkanie z amerykańskim 
sekretarzem stanu”30. Odmowa pomocy ze strony brytyjskiej ambasady, przy braku 
kanadyjskich służb konsularnych w Waszyngtonie, mocno utrudniła kanadyjskiemu 
ministrowi wizytę w USA. Z pozoru drobny incydent znacznie zintensyfi kował kana-
dyjskie dążenia do utworzenia własnej ambasady w Waszyngtonie. 

28  Cyt. za: C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 55.
29  W oryginalnym brzmieniu traktat w art. 1 mówił jedynie o Dominium Kanady i Stanach 

Zjednoczonych. Rezolucja przyjęta przez Senat świadczyć może o tym, że w amerykańskim Kongresie 
niewiele wiedziano o emancypacyjnych dążeniach dominiów i skomplikowanych więzach politycznych 
zależności łączących je z Londynem. W rezolucji „Wielka Brytania” oznaczała zarówno państwo 
brytyjskie, jak i Imperium (w tym Kanadę). Zob. Halibut Treaty, s. 429.

30  R.M. Dawson, op.cit., s. 434.
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Niedyplomatyczne posunięcia rządu kanadyjskiego towarzyszące negocjacjom 
traktatu nadwątliły i tak nie najlepszy wizerunek premiera Kanady w oczach przed-
stawicieli brytyjskich kręgów rządowych. Wiarygodność Mackenzie Kinga zosta-
ła ostatecznie podważona, gdy podczas jednego z posiedzeń Izby Gmin ujawnił on 
tajną korespondencję pomiędzy Ottawą a Londynem dotyczącą traktatu o połowach 
halibuta. Czyniąc to bez zgody Londynu, wzbudził nieufność brytyjskich polityków 
wobec Kanady i naraził się na uszczypliwe uwagi urzędników brytyjskiej admini-
stracji oraz kanadyjskiej opozycji parlamentarnej. Sam gubernator generalny Kanady 
miał wówczas określić premiera mianem „skrajnego ignoranta w sprawach poufnej 
i tajnej korespondencji, zarówno międzyrządowej, jak i prywatnej”. Arthur Meighen, 
lider opozycyjnych konserwatystów i poprzednik Mackenzie Kinga na stanowisku 
premiera, podczas debaty nad traktatem w Izbie Gmin, dopytywał retorycznie, czy 
rzeczywiście „wykopanie za drzwi brytyjskiego ambasadora […] przysparza Kana-
dzie glorii i chwały oraz uprzywilejowuje jej status”. Premier Mackenzie King oso-
biście nie wydawał się przejęty krytyką i niedyplomatycznym działaniem. W swoich 
pamiętnikach uznał sam traktat o połowach halibuta, jak i upublicznienie związanej 
z nim korespondencji za „słuszne pozbycie się kolejnej oznaki kolonializmu”31. 

Halibut Treaty, pomimo licznych faux pas popełnionych podczas negocjacji przez 
Mackenzie Kinga, należy uznać za osobisty sukces premiera Kanady. Traktat był 
pierwszym porozumieniem dwustronnym pomiędzy brytyjskim dominium a pań-
stwem spoza Imperium Brytyjskiego, przy którego negocjacjach i sygnowaniu za-
brakło praktycznego lub choćby formalnego pośrednictwa brytyjskiego. Mackenzie 
King pokazał innym dominiom, że takie działanie jest możliwe. Samodzielne zawar-
cie układu przez Kanadę wpisuje się też w kontekst szerszych reform decentralizu-
jących struktury Imperium Brytyjskiego. W tym samym 1923 r., kiedy podpisano 
traktat o ochronie łowisk halibuta, odbyła się – omawiana we wcześniejszych roz-
działach – konferencja imperialna w Londynie. Przyznano na niej dominiom prawo 
do zawierania dwustronnych umów międzynarodowych z pominięciem brytyjskiego 
pośrednictwa. Halibut Treaty wpłynął wówczas na decyzje konferencji i posłużył 
jako precedens, na którym się wzorowano, nadając dominiom nowe uprawnienia. 
W rezultacie tak krytykowana przez kanadyjskich konserwatystów i Londyn pro-
cedura negocjacyjna zastosowana przez rząd Mackenzie Kinga miała stać się po-
wszechnie obowiązującą praktyką polityczną. 

Jedynym celem, jakiego przy okazji zawarcia traktatu nie udało się dyplomatom 
kanadyjskim osiągnąć, było uzyskanie amerykańskiego zrozumienia dla nowej pozy-
cji politycznej Kanady. Dyskusja nad Halibut Treaty w amerykańskim Senacie i prze-
wlekający się proces ratyfi kacji traktatu w USA uzmysłowiły gabinetowi Mackenzie 
Kinga potrzebę podjęcia bardziej stanowczych działań, które ostatecznie rozwiałyby 
amerykańskie wątpliwości w kwestii dyplomatycznej niezależności Kanady. Zda-
niem Mackenzie Kinga, kanadyjską politykę zagraniczną należało w tym celu de-
fi nitywnie wyzwolić z oków kolonialnych. Odzwierciedleniem poglądów premiera 
w tej sferze wydaje się opinia, którą wygłosił podczas obrad parlamentarnych nad 

31  Cyt. za: C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 55–56.
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Halibut Treaty. Mówił wówczas: „pewne czasy już minęły. Teraz nie tylko doma-
gamy się praw, ale chcemy te prawa realizować […], gdyż w ten sposób uzyskamy 
więcej siły i wpływu jako naród”32. Z tej wypowiedzi jasno wynika, że Mackenzie 
King traktował precedens wytworzony w rezultacie negocjacji traktatu o ochronie ło-
wisk halibuta jedynie jako punkt wyjścia, swoistą motywację do kontynuacji działań 
zmierzających do dalszego poszerzania dyplomatycznej autonomii Kanady. Przejęte 
w 1923 r. uprawnienia dotyczące polityki zagranicznej nie zrywały bowiem całkowi-
cie zależności Ottawy od Londynu. Formalnie zarówno Kanada, jak i pozostałe do-
minia miały być wciąż reprezentowane na zewnątrz przez brytyjskie ambasady. Ten 
fakt znacznie komplikował realizację nowych kompetencji i pośrednio w dalszym 
ciągu podporządkowywał interesy kanadyjskie decyzjom brytyjskich dyplomatów. 
Kanada wprawdzie wymusiła na Londynie prawo do samodzielnego zawierania trak-
tatów z państwami obcymi, ale wobec braku własnych placówek dyplomatycznych 
i własnej służby dyplomatycznej prawo to pozostawało w sferze uprawnień mar-
twych i trudnych do zrealizowania. Warto podkreślić, że Mackenzie King, jako jeden 
z pierwszych polityków Imperium, zrozumiał wewnętrzną sprzeczność pomiędzy 
teoretycznym a praktycznym aspektem nowych kompetencji w sferze polityki zagra-
nicznej. Precedens Halibut Treaty traktował raczej jako wydarzenie tworzące jedynie 
zręby kanadyjskiej niezależności dyplomatycznej, które należało szybko sformali-
zować i wdrożyć w życie. Zdaniem Mackenzie Kinga, Kanada powinna posiadać 
nie tylko prawa, lecz także efektywne instrumenty ich realizacji. Prawa do autono-
micznego zawierania traktatów nie dało się, zdaniem premiera, skutecznie i w pełni 
stosować bez całkowitej niezależności dyplomatycznej, bez własnych ambasad, ne-
gocjatorów i dyplomatów. Naturalną konsekwencją zmian wprowadzonych w 1923 r. 
wydawało się zatem wzmocnienie działań ostatecznie uwalniających kanadyjskie re-
lacje międzynarodowe od brytyjskiego pośrednictwa dyplomatycznego. 

V.4. KANADYJSKIE POSELSTWO W WASZYNGTONIE

Walka o niezależne kanadyjskie przedstawicielstwo dyplomatyczne w Waszyngtonie 
rozpoczęła się jeszcze przed dojściem do władzy liberałów Mackenzie Kinga. Wśród 
liczących się sił politycznych w Kanadzie wyraźna zmiana myślenia w tym wzglę-
dzie nastąpiła podczas I wojny światowej. Wówczas poszerzenie się kanadyjsko-
-amerykańskiej współpracy wojskowej i gospodarczej spowodowało niewydolność 
dotychczasowego kanału kanadyjsko-amerykańskiej komunikacji, jakim była amba-
sada brytyjska w Waszyngtonie. Jako pierwszy zmianę zasugerował Brytyjczykom 
kanadyjski premier Robert Borden. Podczas obrad Imperialnego Gabinetu Wojen-
nego w 1917 r. Borden postulował powołanie stałego kanadyjskiego przedstawi-
ciela dyplomatycznego w Stanach Zjednoczonych, który „sprawy dotyczące całego 

32  Ibidem, s. 56; stenogram z obrad w Izbie Gmin ws. Halibut Treaty: CHCD, vol. 155, 27 VI 1923, 
s. 4458–4479.
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Imperium konsultowałby oczywiście z [brytyjską – T.S.] ambasadą, lecz w materii 
dotyczącej kanadyjskich interesów kontaktowałby się bezpośrednio z amerykań-
skim rządem”33. Prośba została stanowczo odrzucona przez Brytyjczyków w oba-
wie przed dezintegracją dyplomatyczną Imperium. Kanadyjski rząd zdołał jednak 
sprytnie obejść brytyjską dezaprobatę, powołując na czas wojny w Waszyngtonie 
własną misję wojenną. Jej przewodniczący nie posiadał wprawdzie żadnego statusu 
dyplomatycznego, ale też i w kontaktach ze stroną amerykańską nie korzystał z usług 
brytyjskiej ambasady34. 

Po wojnie misję zamknięto, ale kwestia odrębnego kanadyjskiego przedstawiciel-
stwa powróciła w latach następnych. Obowiązek reprezentowania interesów Kanady 
w USA dla samych Brytyjczyków stał się obciążeniem paraliżującym pracę ambasady 
w Waszyngtonie i uświadomił Londynowi potrzebę zmian. Po długich pertraktacjach, 
przymuszony okolicznościami, rząd brytyjski zgodził się w 1920 r. na zatrudnienie 
w swojej ambasadzie w Waszyngtonie ministra pełnomocnego z Ottawy, odpowie-
dzialnego za kanadyjską część relacji Imperium z USA. Pełnić on miał jednocześnie 
w ambasadzie funkcję zastępcy brytyjskiego ambasadora. Urzędnik miał być bez-
pośrednio odpowiedzialny przed rządem Kanady i podlegać jego instrukcjom, choć 
ofi cjalnie wchodzić miał w skład brytyjskiego korpusu dyplomatycznego35. Jednak 
rządzący wówczas Kanadą konserwatyści stracili władzę zanim zdołali mianować 
pierwszego dyplomatycznego przedstawiciela Kanady w USA. Zmiana rządów nie 
stanowiła jednak głównego powodu braku nominacji. Podstawowa przyczyna tkwiła 
raczej w niedoborze kompetentnych dyplomatów w Kanadzie, co było bezsprzecznie 
skutkiem całkowitej zależności dyplomatycznej Ottawy od Londynu36.

Gdy w 1921 r. w Kanadzie do władzy doszła Partia Liberalna, a premierem został 
Mackenzie King, ofi cjalne relacje kanadyjsko-amerykańskie, podobnie jak stosunki 
Kanady z pozostałymi państwami, prowadzone były wciąż przez dyplomatów bry-
tyjskich. Dyplomacja Dominium Kanady praktycznie nie istniała, a główne źródło 
kanadyjskiej wiedzy o tajnikach polityki globalnej nadal znajdowało się w Londynie. 
Liczne gafy natury protokolarno-dyplomatycznej, jak choćby te prezentowane po-
wyżej przy okazji negocjacji nad Halibut Treaty, sugerują znaczną ignorancję czoło-
wych kanadyjskich polityków w zakresie dyplomatycznego savoir-vivre’u. Nadzieję 
na rychłą dyplomatyczną emancypację Kanady dawało objęcie rządów przez Ma-
ckenzie Kinga, który nie krył intencji wyzwolenia kanadyjskiej polityki zagranicznej 
spod dominacji brytyjskiej. Jeszcze w 1920 r. jako opozycyjny poseł zasugerował 

33  R.C. Brown, Robert Laird Borden: A Biography, vol. 2: 1914–1937, Toronto: Macmillan of 
Canada, 1980, s. 116.

34  R.C. Brown, R. Cook, op.cit., s. 279.
35  R. Bothwell, Canadian Representation at Washington. A Study in Colonial Responsibility,

„The Canadian Historical Review”, vol. 53, no. 2, 1972, s. 145.
36  Warto w tym miejscu przytoczyć opinię jednego z kanadyjskich historyków, który w taki oto 

sposób uzasadniał brak nominacji w Waszyngtonie ministra pełnomocnego z Ottawy: „Kanada chciała 
działać na polu polityki zagranicznej, nie posiadając żadnego wykwalifi kowanego personelu ani w kraju, 
ani za granicą. Departament Spraw Zewnętrznych był absurdalnie mały i brakowało mu profesjonalnej 
wiedzy. Gdy przyszło do mianowania [kanadyjskiego posła – T.S.] w Waszyngtonie, okazało się, że nikt 
w Ottawie nie wiedział, czym były chociażby listy uwierzytelniające”. G.P. Glazebrook, op.cit., s. 368.
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z trybuny parlamentarnej całkowity rozdział brytyjskiej i kanadyjskiej dyplomacji: 
„Niech brytyjscy dyplomaci zajmują się sprawami brytyjskimi, a my sami zajmijmy 
się naszymi interesami”37. Rządy Mackenzie Kinga jednak ani nie przyczyniły się 
do szybkiego powstania kanadyjskich placówek dyplomatycznych, ani nie skutko-
wały rozwojem kadrowym Departamentu Spraw Zewnętrznych. Mackenzie King, 
w przeciwieństwie do kanadyjskich konserwatystów, nie był bowiem zwolennikiem 
koncepcji powołania kanadyjskiego ministra pełnomocnego przy ambasadzie brytyj-
skiej w USA. Bardziej od połowicznych kompromisów z Londynem preferował wy-
czekiwanie na dogodne uwarunkowania polityczne, które umożliwiłyby powołanie 
placówki dyplomatycznej całkowicie niezależnej od brytyjskiego rządu. Podpisanie 
traktatu o ograniczeniach połowów halibuta stanowiło jeden z wielu kroków zbliża-
jących Kanadę do tego celu.

Na wymierne rezultaty działań Mackenzie Kinga na polu dyplomatycznym trzeba 
było poczekać kilka lat. Opieszałość wynikała przede wszystkim z troski Kanady 
o jedność Dominium oraz z obaw przed krytyką społeczną. Sprawa dyplomatycz-
nej emancypacji Kanady była kwestią niezwykle kontrowersyjną, często też stawała 
się przedmiotem gorących debat parlamentarnych. Dogodne okoliczności, na które 
czekał Mackenzie King, pojawiły się dopiero w 1926 r. Wówczas w trakcie obrad 
konferencji imperialnej przyjęto słynną Deklarację Balfoura, która Kanadzie i po-
zostałym brytyjskim dominiom przyznała całkowitą niezależność w sferze polityki 
zagranicznej. Raport końcowy konferencji imperialnej z 1926 r. tłumaczył powody 
przyznania dominiom suwerenności w sprawach zewnętrznych tym, że:

…praktycznie wszystkie dominia […] zaangażowane są w prowadzenie polityki zagra-
nicznej, czego szczególny przykład stanowią rosnące zobowiązania pomiędzy Kanadą 
a Stanami Zjednoczonymi, wywołujące potrzebę powołania ministra reprezentującego 
interesy kanadyjskie w Waszyngtonie38.

Deklaracja Balfoura, której współautorem był Mackenzie King, wyposażała pre-
mierów dominiów w praktyczne narzędzia i podstawy formalnoprawne do uwolnie-
nia działań dyplomatycznych od wpływów brytyjskich. Ze względu na splot ogrom-
nej liczby interesów łączących Kanadę ze Stanami Zjednoczonymi, Waszyngton 
wydawał się idealnym miejscem, w którym Kanada mogła zaznaczyć swoją suwe-
renność poprzez uruchomienie pierwszej niezależnej placówki dyplomatycznej. De-
cyzję o powołaniu własnego wysłannika rząd kanadyjski podjął na początku 1927 r., 
proponując to stanowisko Vincentowi Masseyowi39. Nominację ogłoszono w charak-
terystyczny dla Mackenzie Kinga sposób: na konferencji prasowej, bez wcześniej-

37  CHCD, vol. 143, 17 V 1920, s. 2458.
38  Extracts from the Proceedings of the Conference, London, 1926 [w:] Historical Documents..., 

s. 463–464.
39  Vincent Massey uchodzi za jednego z najsłynniejszych dyplomatów w kanadyjskiej historii. Jego 

postać uznawana jest za symbol politycznej emancypacji Kanady. W Waszyngtonie, w latach 1927–1930, 
pełnił funkcję pierwszego w kanadyjskiej historii przedstawiciela dyplomatycznego w obcym państwie. 
Później był wieloletnim wysokim komisarzem Kanady w Londynie (1935–1946). W 1953 r. został 
gubernatorem generalnym Kanady – pierwszym Kanadyjczykiem na tym stanowisku. Funkcję tę pełnił 
do 1959 r. C. Bissell, The Imperial Canadian: Vincent Massey in Offi ce, Toronto: UTP, 1986.
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szych uzgodnień z rządem brytyjskim40. Analiza dokumentów brytyjskich dotyczą-
cych tej sprawy pokazuje, że Londyn próbował podjąć kroki zaradcze, umniejszające 
znaczenie polityczne działań kanadyjskich. Znamienny w tym względzie jest list 
chargé d’affaires brytyjskiej ambasady do amerykańskiego Departamentu Stanu. 
Brytyjski dyplomata zapewnia w nim, że mianowanie kanadyjskiego przedstawiciela 
dyplomatycznego „nie stanowi żadnego odejścia od zasady dyplomatycznej jednoś-
ci Imperium, a kanadyjski minister przez cały czas pozostawał będzie w ścisłym 
kontakcie z Ambasadorem Jej Królewskiej Mości”41. W świetle ustaleń konferencji 
imperialnej z 1926 r. Brytyjczycy utracili jednak wszelkie instrumenty prawne, by 
powstrzymać uruchomienie kanadyjskiej placówki. W rezultacie V. Massey 18 lute-
go 1927 r. objął – jak głosił list uwierzytelniający przesłany prezydentowi USA Cal-
vinowi Coolidge’owi – stanowisko „ministra o specjalnym zadaniu reprezentowania 
w Stanach Zjednoczonych interesów Dominium Kanady”42. 

Nominacja Masseya została przez rząd brytyjski przyjęta z rezerwą. Większe 
kontrowersje wzbudziła jednak w samej Kanadzie – szczególnie w jej anglojęzycz-
nej części, gdzie proimperialne sentymenty i sprzeciw wobec działań rozluźniają-
cych związki z Londynem były wciąż żywe, a nawet przybierały radykalne formy43. 
Opozycyjna Partia Konserwatywna przeprowadziła z trybuny parlamentarnej bar-
dzo ostrą krytykę polityki Mackenzie Kinga. Lider konserwatystów Richard Ben-
nett zarzucił rządzącym liberałom „uleganie doktrynie separacji”, która – jego zda-
niem – bezpowrotnie prowadziła do szkodliwego dla Kanady „zerwania koneksji 
z Imperium”44. Mackenzie King, choć w wystąpieniach publicznych twardo bronił 
swojej polityki, starał się za wszelką cenę łagodzić bojowe nastroje przeciwników. 
Świadczył o tym chociażby status, jaki rząd Kanady nadał nowej placówce. Misji 
dyplomatycznej w Waszyngtonie nadano rangę poselstwa (legation), a nie ambasady, 
Vincent Massey pełnił w niej natomiast kierowniczą funkcję jako minister pełnomoc-
ny, a nie jako ambasador45. Sama nominacja Masseya, uznawanego przez część hi-
storyków za „ostentacyjnego anglofi la”46, wynikała bardziej z chęci zjednania sobie 
części środowisk proimperialnych niż z osobistych sympatii premiera do kandydata. 
To posunięcie było jednym z wielu przykładów realizacji doktryny jedności społecz-
nej, którą kierował się Mackenzie King, sprawując władzę.

40  C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 53.
41  British Chargé d’Affaires in United States to Secretary of State of United States, Washington, 

19 XI 1926 [w:] DCER, vol. 4, s. 14–15.
42  List uwierzytelniający zob. Commission of the First Canadian Minister to the United States, 1926 

[w:] Historical Documents..., s. 473.
43  Vincent Massey tuż po ogłoszeniu nominacji miał otrzymać groźby zamachu na swoje życie, 

o czym sam pisał w swoich pamiętnikach. Zob. V. Massey, What’s Past is Prologue: The Memoirs of the 
Right Honourable Vincent Massey, London: Macmillan, 1964, s. 110.

44  CHCD, vol. 176, 13 IV 1927, s. 2452.
45  Należy dodać w tym miejscu, że zgodnie z ówczesnymi zasadami protokołu dyplomatycznego, 

ambasadorów wymieniały pomiędzy sobą tylko mocarstwa, do których Kanada nie należała. Zob. 
Ambassador [w:] Britannica Encyclopedia Online, 2009, http://www.britannica.com/EBchecked/
topic/18820/ambassador (12.02.2014).

46  J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 52.
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Kanadyjskie przedstawicielstwo w Waszyngtonie, pomimo krytyki ze strony 
opozycji parlamentarnej, stało się ważnym i niezwykle efektywnym instrumentem 
propagującym budowę niezależnych od Londynu relacji ze Stanami Zjednoczonymi. 
Szybki rozwój kadrowy tej placówki świadczył o tym, jak bardzo była potrzebna47. 
Dla rządu kanadyjskiego stanowiła dodatkowo symbol dyplomatycznej autonomii. 
Działania tego przedstawicielstwa znacząco przyczyniły się też do lepszego zrozu-
mienia w Ottawie amerykańskiej perspektywy postrzegania Kanady i świata. Ważną 
rolę odegrało w tym Memorandum na temat stosunków między Kanadą a Stanami 
Zjednoczonymi przygotowane w 1928 r. przez Hume’a Wronga – dyplomatę zatrud-
nionego w kanadyjskiej placówce. W dokumencie tym H. Wrong wymieniał zarówno 
przesłanki budowy dwustronnych przyjaznych relacji, jak i powody hipotetycznych 
obustronnych napięć (wśród tych ostatnich wymienił m.in. kanadyjską przynależ-
ność do Imperium Brytyjskiego). Samo powstanie tego rodzaju raportu uznać należy 
za objaw normalizacji i zbliżenia kanadyjsko-amerykańskiego, co zapowiadało roz-
wiązywanie ewentualnych dwustronnych konfl iktów poprzez konsensus i wzajemne 
zrozumienie48.

Sukces, jakim niewątpliwie okazało się powołanie pierwszego kanadyjskiego 
przedstawicielstwa dyplomatycznego, zainspirował rząd kanadyjski do zorganizo-
wania podobnych placówek w kolejnych państwach. Wybór padł na Francję i Japo-
nię, choć obydwa kraje nie miały tak kluczowego znaczenia dla kanadyjskich relacji 
gospodarczych jak Stany Zjednoczone. Placówki w Paryżu i Tokio powstały odpo-
wiednio w 1928 i 1929 r. Na Paryż zdecydowano się ze względów historycznych 
i politycznych (decyzja ta przysporzyła Mackenzie Kingowi popularności we francu-
skojęzycznym Quebecu49) oraz prestiżowych, gdyż Paryż był jedną z głównych stolic 
europejskich. Przedstawicielstwo w Tokio uruchomiono głównie w celu rozwiązania 
problemów dotyczących japońskiej imigracji do Kanady. W ten sposób już niespełna 
trzy lata od uzyskania pełni uprawnień do prowadzenia polityki zagranicznej Kana-
da nawiązała ofi cjalne stosunki dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi, Francją 
i Japonią.

Po 1926 r. w Londynie patrzono z niechęcią i podejrzliwością na dynamiczny 
rozwój niezależnej kanadyjskiej polityki zagranicznej. O ile zacieśnienie relacji 
kanadyjsko-amerykańskich było logiczną konsekwencją bliskości geografi cznej 
i zależności gospodarczych pomiędzy obydwoma państwami, o tyle nowy wymiar 
stosunków Kanady z Japonią i Francją traktowano w Londynie jako afront wobec 
Wielkiej Brytanii oraz Imperium Brytyjskiego. Nastawienie takie zostało dodatkowo 
wzmocnione przez depeszę, jaką premier Kanady przesłał do brytyjskiego Foreign 
Offi ce 16 sierpnia 1928 r. Mackenzie King wyraził w niej nadzieję, że przy okazji 
otwarcia kanadyjskiego przedstawicielstwa w Paryżu brytyjski MSZ powstrzyma się 

47  Pod koniec 1927 r. w kanadyjskiej placówce w Waszyngtonie znalazło pracę więcej urzędników 
niż w samym Departamencie Spraw Zewnętrznych. Zob. G.P. Glazebrook, op.cit., s. 384–385.

48  Szczegółowo rolę Memorandum w ewolucji stosunków kanadyjsko-amerykańskich omawia 
W. Dobrzycki, System..., s. 283–284.

49  C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 90.
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od „szczególnej afi rmacji jedności Imperium”50. Treść tej depeszy wywołała burzę 
wśród londyńskich dyplomatów i stała się tematem osobistego spotkania Mackenzie 
Kinga z wiceszefem brytyjskiego MSZ – lordem Cushendun. Podczas spotkania Cush-
endun, zgodnie z subiektywną i emocjonalną relacją zamieszczoną w pamiętnikach 
Mackenzie Kinga, miał zwracać się do premiera Kanady jak „brutalny despota – 
bezczelny i pełen pogardy wobec wszelkich sugestii sprzecznych z jego własnymi”. 
Tacy ludzie, kontynuował relację premier, są „naturalnymi wrogami wolności i pod-
żegaczami do rewolucji”. Mackenzie King zakończył sprawozdanie symbolicznymi 
słowami: „Moje uczucia wobec Wielkiej Brytanii już nigdy więcej nie będą takie 
same”51.

Brytyjskie obawy o antyimperialne intencje kanadyjskiego rządu były jednak 
mocno przesadzone. Postrzeganie ewolucji relacji kanadyjsko-brytyjskich poprzez 
pryzmat skrajnych stanowisk po obu stronach wypaczałoby realny obraz rozwoju 
statusu politycznego Kanady w latach trzydziestych XX w. Mimo początkowej ak-
tywności dyplomatycznej Kanady, tworzenie kolejnych jej przedstawicielstw dyplo-
matycznych uległo znacznemu zahamowaniu. Poza wymienionymi powyżej trzema 
placówkami w okresie międzywojennym Ottawa posiadała jeszcze przedstawiciel-
stwo przy Lidze Narodów i – od 1939 r. – w Brukseli. Tę swoistą stagnację dyploma-
tyczną tłumaczyć można wieloma czynnikami. Głównym z nich było niewątpliwie, 
wspominane wcześniej, zdominowanie kanadyjskiej polityki okresu międzywojnia 
trendami izolacjonistycznymi. Kraj ten konsekwentnie realizował politykę drogi po-
średniej pomiędzy północnoamerykańskim izolacjonizmem a aktywnym udziałem 
w polityce międzynarodowej, przy czym kurs polityczny Ottawy przebiegał zdecy-
dowanie bliżej tej pierwszej doktryny. Aktywność na arenie międzynarodowej trak-
towana była w Ottawie instrumentalnie – jako narzędzie, które komunikowało spo-
łeczności międzynarodowej dyplomatyczną suwerenność Ottawy. W momencie, gdy 
cel ten osiągnięto, Kanada natychmiast powracała na pozycję biernego obserwatora 
wydarzeń globalnych. Przenosząc powyższe uwarunkowania na grunt rozwoju dy-
plomatycznego Kanady, należy podkreślić, że liczbę trzech placówek dyplomatycz-
nych na trzech różnych kontynentach potraktowano w Ottawie jako zupełnie wystar-
czającą promocję kanadyjskiej suwerenności. Już po zaistnieniu przedstawicielstwa 
Dominium w Paryżu Mackenzie King pisał w pamiętnikach, w trybie dokonanym, 
o „niewiarygodnie szybkim triumfi e kanadyjskiej polityki”, jakim było dla niego 
podniesienie dyplomatycznego statusu Kanady52. 

Poza przywiązaniem do izolacjonizmu istotną przyczynę ograniczającą rozwój 
sieci kanadyjskich przedstawicielstw dyplomatycznych stanowił również niedobór 
profesjonalnych dyplomatów. Było to skutkiem kolonialnej i dyplomatycznej za-
leżności od Londynu. Dopiero placówki dyplomatyczne powstałe pod koniec dru-
giej dekady XX w. stały się kuźnią wykwalifi kowanej kanadyjskiej dyplomacji. Na 

50  Depesza niewątpliwie była aluzją do cytowanej powyżej brytyjskiej korespondencji 
z amerykańskim rządem, poprzedzającej uruchomienie kanadyjskiej placówki w Waszyngtonie. Secretary 
of State for External Affairs to Dominions Secretary, Ottawa, 16 VIII 1928 [w:] DCER, vol. 4, s. 42.

51  WLMK Diaries, 26 VIII 1928, s. 2–3.
52  Ibidem, 29 IX 1928, s. 2.
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owoce ich pracy trzeba było jednak poczekać wiele lat. Rolę szczególnego ośrodka 
szkoleniowego odegrało kanadyjskie przedstawicielstwo w Waszyngtonie, w którym 
swoje kariery zaczynali najsłynniejsi kanadyjscy dyplomaci, jak choćby wspomniany 
Vincent Massey czy późniejszy premier Kanady i laureat Pokojowej Nagrody Nobla, 
Lester B. Pearson53. Pomimo wszelkich ograniczeń, samo istnienie zagranicznych 
przedstawicielstw kanadyjskich było, bez wątpienia, jednym z pierwszych atrybutów 
kanadyjskiej suwerenności. Przypominało społeczności międzynarodowej, że Kana-
da wychodziła z kolonialno-dominialnego statusu54. Wbrew początkowym trendom 
i obawom Londynu placówki dyplomatyczne nie stały się bastionem antybrytyjsko-
ści. Kierowały się raczej zasadą sformułowaną jeszcze przed I wojną światową przez 
jednego z urzędników kanadyjskiego Departamentu Spraw Zewnętrznych, według 
której zadaniem Kanady była rola „mediatora pomiędzy dwoma wielkimi odłamami 
anglosaskiego świata” – Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Ów anglosaski 
układ miał chronić światową cywilizację od „zdziczenia, zezwierzęcenia i zbrodni”. 
Wprawdzie Mackenzie King, jako zwolennik teorii izolacjonistycznych, odrzucał 
aktywny (wyrażony np. wojskowymi aliansami) udział Kanady w obronie świato-
wego pokoju, ale głęboko wierzył, że samym swoim istnieniem sojusz brytyjsko-
-amerykańsko-kanadyjski „uratuje świat, oferując mu przewodnie światło pokoju”55. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że główne akcenty w tym sojuszu premier Kanady 
kładł na jego kanadyjską i amerykańską część. 

V.5. WPŁYW PREZYDENTA FRANKLINA D. ROOSEVELTA
NA ZACIEŚNIENIE WSPÓŁPRACY KANADYJSKO-
-AMERYKAŃSKIEJ 

Walka o niezależność kanadyjskiej polityki zagranicznej, którą Mackenzie King pro-
wadził z Londynem, toczyła się na wielu frontach, a relacje między Ottawą i Wa-
szyngtonem miały być jedną z tych płaszczyzn, na których suwerenność kanadyjskiej 
dyplomacji zostanie zaznaczona najwcześniej. Naturalną konsekwencją tak posta-
wionego celu politycznego było zacieśnianie więzów łączących Kanadę ze Stanami 
Zjednoczonymi. Początkowe wydarzenia mogły zapowiadać szybki sukces strategii 
politycznej Mackenzie Kinga. Kanada podpisała traktat o ograniczeniu połowów ha-
libuta oraz zorganizowała własne poselstwo w Waszyngtonie. Wydarzenia te pełniły 
podwójnie symboliczną rolę – zarówno akcentowały niezależność polityczną Otta-
wy od Londynu, jak i symbolizowały początek kanadyjsko-amerykańskiej integracji. 

53  Zob. L.B. Pearson, Mike: The Memoirs of the Right Honourable Lester B. Pearson, vol. 1: 1897–
–1948, Toronto: UTP, 1972, s. 72–75.

54  Uruchomienie kanadyjskiej placówki dyplomatycznej w Tokio zostało nawet odczytane przez 
japońską opinię publiczną jako „oznaka nieuchronnie zbliżającego się upadku Imperium Brytyjskiego”. 
Zob. Twin Diplomacy in Japan: The Canadian Example, „The Times”, 29 V 1931 [w:] Cuttings from 
„The Times..., vol. 1930–1932, s. 210.

55  Cyt. za: J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 53–54.
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Proces zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi okazał się jednak o wiele dłuższy i trud-
niejszy niż mogłyby na to wskazywać wspomniane sukcesy działań kanadyjskiej dy-
plomacji. 

Główną przeszkodą był ambiwalentny stosunek amerykańskiej administracji do 
kanadyjskich inicjatyw. Rezerwa, z jaką odnoszono się w USA do dążeń emancy-
pacyjnych Kanady, wynikała przede wszystkim z geopolitycznej pozycji Stanów 
Zjednoczonych. Kanada nie zajmowała eksponowanego miejsca w amerykańskiej 
polityce i – przynajmniej w latach dwudziestych XX w. – nie była traktowana w Wa-
szyngtonie w kategoriach poważnego partnera politycznego. Dowodzi tego chociaż-
by sposób zarządzania przez Waszyngton amerykańskim poselstwem w Ottawie, 
w którym pracowali głównie „lojalni politycznie urzędnicy, nieposiadający żadnych 
zauważalnych kwalifi kacji”56. Istotnym czynnikiem tkwiącym u podstaw amery-
kańskiej obojętności wobec zacieśnienia stosunków kanadyjsko-amerykańskich był 
zwykły brak informacji na temat Kanady. Historia podaje wiele przykładów zarówno 
amerykańskiego braku zrozumienia dla mechanizmów rządzących polityką Kanady, 
jak i wstydliwego braku podstawowej wiedzy czołowych polityków amerykańskich 
z zakresu kanadyjskiej geografi i czy historii57. Trudno ocenić, w jakim stopniu ta 
swoista amerykańska ignorancja wpłynęła na kształt dwustronnych stosunków. Bez 
wątpienia, świadczy ona o tym, że na dobrych i bliskich relacjach sąsiedzkich zależa-
ło o wiele bardziej Kanadyjczykom niż Amerykanom. Dowodzą tego liczne ofi cjalne 
wizyty składane przez czołowych kanadyjskich polityków w Waszyngtonie. Premier 
Mackenzie King wielokrotnie odwiedzał Stany Zjednoczone, także gubernator ge-
neralny Kanady, lord Willingdon, złożył w 1927 r. w imieniu kanadyjskiej królowej 
wizytę za południową granicą58. Amerykańscy prezydenci Calvin Coolidge i Her-
bert Hoover nigdy nie znaleźli wystarczająco czasu i zainteresowania, by skorzystać 
z wielokrotnych zaproszeń ze strony Ottawy59.

Dopiero Franklin Delano Roosevelt, który objął amerykańską prezydenturę 
w 1933 r., zaczął wyraźnie akcentować gospodarcze i wojskowe znaczenie Ka-
nady dla Stanów Zjednoczonych. Nowy prezydent, w przeciwieństwie do swoich 
poprzedników, był zwolennikiem uprzywilejowanych kontaktów USA z Kanadą 
i w tym sensie jego wizja kontynentalnych stosunków była zbieżna z poglądami 
Mackenzie Kinga. F.D. Roosevelt wydaje się pierwszym prezydentem USA, który 
potrafi ł prawidłowo odczytać złożoność aktywności politycznej Kanady na forum 
międzynarodowym. W ocenie kanadyjskich wydarzeń politycznych starał się wyjść 
poza sferę popularnych wówczas w Stanach Zjednoczonych uogólnień i stereotypów. 

56  Prezydent Calvin Coolidge sprzeciwiał się w ogóle powołaniu amerykańskiego poselstwa 
w Ottawie, twierdząc, że „nie ma tam nic do roboty”. Dopiero powstanie kanadyjskiej placówki 
dyplomatycznej w Waszyngtonie i kanadyjskie nalegania przekonały prezydenta USA do zmiany 
stanowiska. Cyt. za: J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 52.

57  Prezydent C. Coolidge podczas uroczystości otwarcia kanadyjskiego poselstwa w Waszyngtonie 
miał zapytać kanadyjskiego ministra, czy Toronto leży w pobliżu Jeziora Ontario. J.H. Thompson, 
R.J. Randall, op.cit., s. 106. 

58  Więcej na temat wizyty gubernatora w USA zob. V. Massey, op.cit., s. 144–147.
59  L. Martin, The Presidents and the Prime Ministers: Washington and Ottawa Face to Face: the 

Myth of Bilateral Bliss, 1867–1982, Toronto: Doubleday Canada, 1982, s. 13.
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Niewątpliwie, do tak dobrego poznania uwarunkowań kanadyjskich przyczyniły się 
liczne pobyty Roosevelta w rodzinnej posiadłości na kanadyjskiej Campobello Is-
land (Nowy Brunszwik), gdzie przyszły prezydent spędzał niemalże każde letnie wa-
kacje60. Zacieśnianie stosunków kanadyjsko-amerykańskich było jednak procesem 
bardziej skomplikowanym, uzależnionym nie tylko od kanadyjskich sentymentów 
amerykańskiego prezydenta. W momencie objęcia prezydentury przez Roosevelta 
władzę w Kanadzie sprawowała Partia Konserwatywna, pragnąca wprawdzie do-
brych stosunków z USA, ale równocześnie tradycyjnie probrytyjska i nieufna wobec 
amerykańskich wpływów gospodarczych i politycznych.

Sytuacja diametralnie zmieniła się w październiku 1935 r., kiedy do władzy w Ot-
tawie powróciła ekipa Mackenzie Kinga. Determinacja Mackenzie Kinga, by nie-
zwłocznie doprowadzić do realnego zbliżenia Kanady z USA, była ogromna. Już 
w dniu zaprzysiężenia na stanowisko premiera Mackenzie King udał się do siedziby 
amerykańskiej placówki dyplomatycznej w Ottawie, by zasugerować nadanie no-
wego wymiaru relacjom kanadyjsko-amerykańskim. W myśl propozycji Mackenzie 
Kinga głównym fi larem dwustronnej współpracy miało być utrzymywanie częstego 
i bezpośredniego kontaktu kanadyjskiego premiera z amerykańskim prezydentem. 
„Bardziej od korespondowania wolę podróże do Waszyngtonu oraz spotkania i roz-
mowy z prezydentem”61 – powiedział premier amerykańskiemu ministrowi pełno-
mocnemu. Wysiłki premiera zostały trafnie odczytane przez amerykańskich dyplo-
matów. Tuż po wizycie Mackenzie Kinga amerykański minister pełnomocny napisał 
do Waszyngtonu: „Kanada stoi na rozdrożu. Jeśli jej to umożliwimy, to wybierze 
drogę ku Ameryce. Z jakiej perspektywy by nie patrzeć, ważne jest, aby nasze związ-
ki wzmacniać i zacieśniać w każdy możliwy sposób”62.

Franklin D. Roosevelt, przyjmując powyższą diagnozę, podjął działania, które 
doprowadziły do szybkiego zmaterializowania się kanadyjsko-amerykańskiej inte-
gracji. Zaledwie dwa tygodnie po objęciu fotela premiera Mackenzie King, na za-
proszenie Roosevelta, udał się w ofi cjalną podróż do Waszyngtonu. Podczas wizy-
ty zawiązała się pomiędzy przywódcami nić wzajemnej sympatii, określana nawet 
mianem „serdecznych osobistych stosunków”63. Bez nich niewątpliwie niemożliwa 
byłaby organizacja ogromnej liczby osobistych spotkań i bezpośrednich rozmów po-
między Mackenzie Kingiem a F.D. Rooseveltem, które odegrały nieocenioną rolę 
w ustaleniu ram współpracy dobrosąsiedzkiej. Podróż Mackenzie Kinga do Wa-
szyngtonu, poza rozpoczęciem przyjaźni pomiędzy dwoma politykami, przyniosła 
także bardziej wymierny sukces w postaci kanadyjsko-amerykańskiego porozumie-
nia handlowego. W podpisanej 15 listopada 1935 r. umowie handlowej Kanada zo-
bowiązywała się m.in. do objęcia importu z USA najniższą taryfi kacją celną – niższą 
niż obowiązywała w handlu kanadyjsko-brytyjskim. Ta umowa uznawana jest przez 
współczesnych historyków za punkt zwrotny w kanadyjskiej historii gospodarczej 

60  R. Freedman, op.cit., s. 10.
61  WLMK Diaries, 24 X 1935, s. 5.
62  Cyt. za: C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 173.
63  W. Dobrzycki, System..., s. 284. Zob. też: T.C. Howard, W.D. Pederson, Franklin D. Roosevelt 

and the Formation of the Modern World, Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2002, s. 138–156.
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i politycznej. Rozpoczynała ona „wiek Ameryki” w dziejach Kanady, sygnalizowa-
ła początek kanadyjskiej reorientacji politycznej, w wyniku której związki łączące 
Kanadę z Wielką Brytanią osłabły kosztem zacieśniającej się współpracy amerykań-
sko-kanadyjskiej64. Od tej pory główny kierunek kanadyjskiej polityki gospodarczej 
miały determinować relacje z USA65.

Najdobitniejszym wyrazem ocieplenia pomiędzy dwoma krajami Ameryki Pół-
nocnej była wizyta prezydenta Roosevelta w Ottawie w 1936 r. Pomimo sąsiedztwa 
oraz bliskich związków gospodarczych i kulturowych łączących Kanadę z USA, ni-
gdy wcześniej żaden z urzędujących prezydentów amerykańskich nie zdecydował się 
na ofi cjalną podróż do Kanady66. Wizyta sama w sobie nie zaowocowała szczególnie 
istotnymi konkluzjami, a jednak jej symbolika dla Kanadyjczyków była bezcenna. 
Ottawa rzadko bowiem stanowiła cel podróży zagranicznych liderów innych państw. 
Poza politykami Imperium Brytyjskiego i drugoplanowymi dyplomatami nikt z waż-
niejszych postaci światowej polityki wcześniej nie gościł w kanadyjskiej stolicy. 
Przyjazd prezydenta Roosevelta wyrażał w oczach kanadyjskiej opinii publicznej 
nie tylko prawdziwą sympatię amerykańskiego prezydenta do ich kraju, ale prze-
de wszystkim afi rmował kanadyjską niezależność. Kanadyjczycy otrzymali istotny 
sygnał, że w nieodległej perspektywie Ottawa, na wzór innych stolic, stać się może 
miejscem ważnych spotkań politycznych. Uwierzono, że z lokalnego ośrodka poli-
tycznego kanadyjska stolica ma szansę przeistoczyć się w zauważalne centrum wy-
darzeń politycznych. Wizyta prezydenta Roosevelta przyczyniła się też znacznie do 
poprawy wizerunku Stanów Zjednoczonych w Kanadzie. Kanadyjskie gazety trium-
falnym tonem relacjonowały prezydencką podróż, wzbudzając patetyczne poczucie 
„północnoamerykańskiej wspólnoty przenikającej granice polityczne”67. Podniosły 
nastrój udzielił się samemu Mackenzie Kingowi, który wizytę Roosevelta uznał za 
„najradośniejszy i prawdziwie ważny akt historyczny”, w którym premier dostrzegł 
„przyjaźń, dobrą wolę, pokój i wszystkie błogosławieństwa”68.

Z politycznego punktu widzenia „prawdziwie ważnym aktem historycznym” była 
jednak wizyta, którą złożył Roosevelt w Kanadzie 18 sierpnia 1938 r. Odbierając 
wówczas honorowy tytuł naukowy na Queen’s University w Kingston (Ontario), wy-
głosił przemówienie przełomowe dla procesu integracji systemów obronnych obu 
krajów. W wystąpieniu złożył słynne zapewnienie, że „naród amerykański nie bę-

64  Kontynuacją umowy z 1935 r. było porozumienie z Hyde Parku (1941 r.), wprowadzające 
koordynację gospodarek USA i Kanady na czas wojny. Postanowienia z Hyde Parku stały się inspiracją 
dla powojennej integracji ekonomicznej obu państw. Zob. A.M. Rugman, Multinationals and Canada-
United States Free Trade, Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1990, s. 21.

65  Szacuje się, że proces reorientacji kanadyjskich relacji ekonomicznych sfi nalizował się w czasie 
II wojny światowej. Przed II wojną światową rynek amerykański był odbiorcą ok. 2/5, a w 1945 już ponad 
połowy kanadyjskiego eksportu. G. Stewart, „An Objective of US Foreign Policy since the Founding of 
the Republic”: The United States and the End of Empire in Canada [w:] Canada and the End..., s. 102.

66  G.R. Perras, Franklin Roosevelt and the Origins of the Canadian-American Security Alliance, 
1933–1945: Necessary, But Not Necessary Enough, Westport, Conn.: Praeger, 1998, s. 30–31.

67  Cyt. za: J.H. Thompson, A. Seager, op.cit., s. 320.
68  WLMK Diaries, 31 VII 1936, s. 6.
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dzie stał bezczynnie w razie zagrożenia ziemi kanadyjskiej przez obce mocarstwo”69. 
Przy coraz bardziej napiętej sytuacji politycznej w Europie wypowiedź Roosevelta 
sygnalizowała światu, że oba kraje, tradycyjnie pasywne wobec polityki globalnej, 
mogą stać się aktywnymi sojusznikami militarnymi. Na kanadyjską odpowiedź ame-
rykański prezydent nie musiał długo czekać. Dwa dni po przemówieniu Roosevelta 
kanadyjski premier oświadczył, że jego kraj gotowy jest wziąć swoją część odpowie-
dzialności za wspólną obronę kontynentu północnoamerykańskiego. W przemówie-
niu w Woodbridge (Ontario) 20 sierpnia 1938 r. Mackenzie King wygłosił znamienną 
myśl:

Jako dobrzy sąsiedzi i przyjaciele mamy swoje zobowiązania. Jednym z nich jest prze-
strzeganie przez nas, by Kanada była możliwie najlepiej uodporniona na atak lub ewen-
tualną inwazję. […] Jeżeli taka sytuacja kiedykolwiek nastąpi, siły zbrojne nieprzyjaciela 
nie będą mogły posuwać się drogą lądową, morską lub powietrzną przez terytorium Kana-
dy w kierunku Stanów Zjednoczonych70.

Ta swoista wymiana zobowiązań może dziwić w kontekście izolacjonistycznych 
trendów dominujących w polityce zewnętrznej obydwu krajów. Szczególnie zasta-
nawiająca jest wypowiedź kanadyjskiego premiera, który nie tylko wielokrotnie już 
wcześniej wyrażał niechęć wobec deklarowania jakiejkolwiek kanadyjskiej odpo-
wiedzialności za zbiorowe bezpieczeństwo, ale także z odrazą traktował sprawy woj-
skowe i nigdy się o nich otwarcie nie wypowiadał. Deklarację złożoną w Woodbridge 
można zatem potraktować w dwóch różnych aspektach. Zważywszy na antymilitarne 
sentymenty kanadyjskiego premiera, można jego wypowiedź uznać za gołosłowne 
zobowiązanie, niezawierające treści przekładalnych na praktykę polityczną. Za tą 
wersją przemawia chociażby fakt, że w 1938 r. możliwość przeprowadzenia ataku 
na kontynent północnoamerykański i inwazja na Kanadę wydawały się perspekty-
wami mało prawdopodobnymi i ocierały się o wojskową fi kcję. Lecz gdyby nawet 
ów nieprawdopodobny scenariusz się ziścił, to kanadyjska obietnica powstrzymania 
obcej agresji i tak nie mogłaby zostać zrealizowana ze względu na opłakany stan ka-
nadyjskiej armii, wynikający w dużej mierze z awersji Mackenzie Kinga do zbrojeń 
i wojska. Jednocześnie jednak wpisy w pamiętniku kanadyjskiego premiera sugeru-
ją, że zobowiązania swoje i F.D. Roosevelta traktował on niezwykle poważnie. We 
wspomnieniach z wizyty amerykańskiego prezydenta King napisał: „W końcu opra-
cowaliśmy porządny program obronny, z dobrym sąsiadem u boku. […] W zamian za 
ich pomoc przyjęliśmy na siebie pewne zobowiązania i jesteśmy gotowi je wypełnić 
w sytuacji kryzysowej”71. 

Dość wyraźna zmiana stanowiska Mackenzie Kinga w sprawach militarnych po-
kazuje, jak ogromny wpływ miała osobowość amerykańskiego prezydenta na poli-
tyczne działania kanadyjskiego premiera. Mackenzie King oczywiście tą jedną de-
klaracją ani nie wyrzekł się swoich sympatii do idei izolacjonistycznych, ani nie stał 
się pasjonatem militariów. W swojej polityce jednak Stany Zjednoczone traktował 

69  Cyt. za: W. Dobrzycki, System..., s. 285.
70  Cyt. za: Reford R., Stosunki zagraniczne [w:] Współczesna Kanada..., s. 76.
71  WLMK Diaries, 20 VIII 1938, s. 2.
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wyjątkowo. W relacjach z południowym sąsiadem gotów był pójść na kompromis 
i poświęcić część swoich przekonań. Izolacjonizm służył Mackenzie Kingowi jako 
narzędzie do odseparowania Kanady od europejskich konfl iktów i spraw Imperium 
Brytyjskiego, nie miał wpływu na relacje Kanady ze Stanami Zjednoczonymi. Praw-
dziwy test szczerości zobowiązań złożonych w 1938 r. nadszedł w momencie wybu-
chu II wojny światowej. Dopiero wówczas realnie ruszył proces wojskowej integracji 
Kanady z USA. Symbolicznym w tym względzie było dwustronne, kanadyjsko-ame-
rykańskie porozumienie wojskowe zawarte w 1940 r. w Ogdensburgu. Porozumie-
nie ustanawiało wspólną kanadyjsko-amerykańską politykę obronną na czas wojny 
i uznawane jest dziś za symboliczny koniec brytyjskiej historii w Kanadzie. Umowa 
militarna z Ogdensburga72 stała się zalążkiem późniejszych, powojennych porozu-
mień wojskowych pomiędzy Kanadą i USA (np. NORAD), rozpoczynając okres 
współzależności kanadyjskich i amerykańskich systemów obronnych.

W latach trzydziestych Mackenzie King nie tylko dążył do zbliżenia kanadyjsko-
-amerykańskiego, ale podjął także wysiłki zmierzające do zwiększenia współpracy 
na linii Londyn – Waszyngton – Ottawa. Z promowania „nieprzemijającej przyjaź-
ni pomiędzy narodami anglojęzycznymi” Mackenzie King uczynił jedną ze swoich 
kluczowych strategii politycznych. Jej realizację traktował w kategoriach istotnej 
politycznej misji Kanady73. Kanadyjski premier nie kierował się w dążeniu do tego 
celu ani przesadną megalomanią, ani niepoprawnym idealizmem. Uświadamiał so-
bie, że potencjał Kanady nie predestynuje jej do bycia mocarstwem na brytyjską 
czy amerykańską miarę. Głęboko jednak wierzył, że z racji sąsiedztwa ze Stanami 
Zjednoczonymi i przynależności do Imperium może Kanada odegrać konstruktywną 
rolę łącznika pomiędzy Waszyngtonem a Londynem, a dzięki temu również waż-
ną rolę na arenie międzynarodowej. W anglosaskiej solidarności Mackenzie King 
dopatrywał się nie tylko korzyści dla Kanady. Wyrażał przede wszystkim nadzieję, 
że tzw. trójkąt północnoatlantycki, tj. brytyjsko-amerykańsko-kanadyjski triumwirat, 
wpłynie inspirująco na pokojowy kształt ogólnoświatowych relacji politycznych74. 
Wyraźnym sukcesem Kanady na tym polu było doprowadzenie w listopadzie 1938 r. 
do podpisania trójstronnego porozumienia handlowego75. Traktat znacznie zwięk-
szał skalę powiązań ekonomicznych w ramach tzw. trójkąta północnoatlantyckiego 
i w Ottawie uznano fakt jego podpisania za wielki sukces. Mackenzie King nazwał 
porozumienie, nieco na wyrost, „sojuszem trzech wielkich demokracji na rzecz świa-
towego pokoju”76. Kanada spełniła się w roli mediatora pomiędzy dwoma anglosa-
skimi mocarstwami, co było niezwykle wymowną zmianą, zważywszy na fakt, że 
jeszcze do połowy lat dwudziestych XX w. kanadyjskie interesy w Stanach Zjed-

72  Szczegóły i znaczenie porozumienia opisał W. Dobrzycki, System..., s. 285–289.
73  WLMK Diaries, 27 V 1937, s. 2.
74  Więcej o roli Mackenzie Kinga w kształtowaniu trójkąta północnoatlantyckiego zob. C.P. Stacey, 

Mackenzie King and the Atlantic Triangle, Toronto: Macmillan of Canada, 1976.
75  Ekonomiczne relacje Kanady z USA i Wielką Brytanią w latach trzydziestych XX w. omawiają 

I.M. Drummond, N. Hillmer, Negotiating Freer Trade: The United Kingdom, the United States, Canada, 
and the Trade Agreements of 1938, Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 1989.

76  Cyt. za: J.H. Thompson, R.J. Randall, op.cit., s. 146.
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noczonych były formalnie reprezentowane przez brytyjską ambasadę w USA, która 
stanowiła główny kanał pośrednictwa pomiędzy Waszyngtonem a Ottawą.

Relacje łączące Mackenzie Kinga i Franklina Roosevelta były niewątpliwie wy-
jątkowym zjawiskiem w historii kontaktów amerykańsko-kanadyjskich. Przyjaźń 
pomiędzy obydwoma liderami odegrała bezcenną rolę w zbliżeniu obydwu krajów 
i położyła podwaliny pod ścisłą powojenną integrację ekonomiczną oraz militarną. 
Dzisiejsza tendencja do stereotypowego postrzegania kanadyjsko-amerykańskich re-
lacji w kategoriach wyłącznie pokojowej koegzystencji wywodzi się właśnie z okre-
su rządów Roosevelta w USA i Mackenzie Kinga w Kanadzie. Sam premier Kanady 
znacznie przyczynił się do ugruntowania owego stereotypu nie tylko w Kanadzie, 
ale przede wszystkim na arenie międzynarodowej. Historia zna mnóstwo przypad-
ków, gdy na forum imperialnym lub Ligi Narodów Mackenzie King, moralizatorsko 
i mijając się z prawdą, opowiadał o odwiecznie pokojowych relacjach kanadyjsko-
-amerykańskich i tysiącach mil wspólnej niestrzeżonej granicy77. W rzeczywistości 
eliminacja wzajemnych nieufności i różnic była procesem bardziej skomplikowanym 
i pełnym konfl iktów. Przyznać jednak należy, że za rządów Roosevelta i Mackenzie 
Kinga zacieśnianie stosunków kanadyjsko-amerykańskich nabrało bezprecedenso-
wego tempa i objęło wiele sfer aktywności politycznej obu państw. Główne powo-
dy przyspieszenia integracji obu państw tkwiły w obiektywnych uwarunkowaniach, 
niezależnych od ich przywódców. Kanada i USA miały podobne doświadczenia 
z czasów I wojny światowej, po obu stronach granicy dominowała niechęć do spraw 
europejskich, społeczności obydwu państw w większości wyrażały poparcie dla idei 
izolacjonistycznych, wreszcie rosnące zależności gospodarcze pomiędzy Kanadą 
a USA – wszystko to wymagało podjęcia wysiłków konsolidujących działania po-
lityczne.

Pośród tych wszystkich powodów nie można jednak pominąć silnej osobowo-
ści amerykańskiego prezydenta, który zauroczył zarówno kanadyjskiego premiera, 
jak i znaczną część kanadyjskiego społeczeństwa. Jak pisał jeden z ówczesnych 
obserwatorów kanadyjskiej sceny politycznej, Roosevelt zasłynął jako „pierwszy 
amerykański prezydent, o którym można powiedzieć, że był szczerze podziwiany 
w Kanadzie”78. Popularność Roosevelta wynikała głównie z niekłamanego senty-
mentu i życzliwego zainteresowania, jakim darzył on Kanadę. Bezprecedensowe wi-
zyty u północnego sąsiada i przyjacielskie przemówienia dopełniały jedynie obrazu 
Roosevelta jako cenionego męża stanu. Bez wątpienia, urok osobisty amerykańskie-
go prezydenta pomógł w przełamaniu lodów w relacjach kanadyjsko-amerykańskich 
i ocieplił wizerunek Stanów Zjednoczonych w Kanadzie.

Wyobrażenia Mackenzie Kinga i części społeczeństwa kanadyjskiego o roli Ka-
nady w polityce amerykańskiej były jednak znacznie przesadzone. Kanada stanowiła 
wprawdzie niezwykle ważne ogniwo w polityce Roosevelta, lecz nie tak istotne, jak 
być może tego chcieliby sami Kanadyjczycy. Przyjazną politykę USA wobec Kanady 
należy rozpatrywać też w szerszym kontekście. Była ona jedynie częścią amerykań-

77  J. Eayrs, „A Low...”, s. 352.
78  Cyt. za: C.P. Stacey, Canada and the Age..., vol. 2, s. 230.
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skiej aktywności na rzecz współdziałania wszystkich państw na półkuli zachodniej, 
podjętych przez Roosevelta pod koniec lat trzydziestych. Konsolidacja Nowego 
Świata, jaką Roosevelt chciał osiągnąć poprzez politykę dobrego sąsiedztwa (Good 
Neighbor Policy), dotyczyła w równym stopniu Kanady i państw Ameryki Łaciń-
skiej79. Kanada była zatem nie tyle podmiotem tej polityki, ile raczej jednym z wielu 
jej elementów. Można jednak było zauważyć pewną wyjątkowość Kanady dla Roose-
velta. Z żadnym innym liderem obcego państwa F.D. Roosevelt nie spotykał się tak 
często jak z Mackenzie Kingiem. Kanadę traktował jako państwo szczególnie istotne 
dla systemu amerykańskiego bezpieczeństwa militarnego i ekonomicznego. Po czę-
ści wynikało to stąd, że – jak przyznał sam Roosevelt – „odkąd ukończył dwa lata, 
to większość wakacji spędzał w Nowym Brunszwiku”80. Ważną rolę odegrały także 
osobiste zażyłe relacje z Mackenzie Kingiem81. Przede wszystkim jednak wojskowa 
i gospodarcza integracja obu krajów, jaka nastąpiła w czasie II wojny światowej w re-
zultacie porozumień z Ogdensburga i Hyde Parku, wynikała z szeroko rozumianej 
oraz uzmysławianej sobie w obu krajach – wspólnoty interesów.

V.6. PODSUMOWANIE 

Okres premierostwa Mackenzie Kinga stanowił z wielu względów punkt zwrotny 
w dziejach kanadyjskiej polityki zagranicznej. Przede wszystkim dlatego, że był cza-
sem granicznym pomiędzy erą zależności imperialnej a erą dominacji amerykańskiej. 
Szczególne zacieśnienie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, jakie dokonało się 
za rządów Mackenzie Kinga, bezsprzecznie odbyło się kosztem dyplomatycznych, 
gospodarczych i kulturowych związków Kanady z Wielką Brytanią. Ze względu na 
ten fakt Mackenzie King podlegał ostrej i często niesprawiedliwej krytyce histo-
ryków sympatyzujących z konserwatywnym establishmentem kanadyjskim. Część 
naukowców z dezaprobatą wyrażała się o reorientacji kanadyjskiej polityki zagra-
nicznej, uznając zapoczątkowane przez Mackenzie Kinga zmiany za symbol destruk-
cji tradycyjnych kanadyjskich wartości politycznych. Wielu historyków zarzucało 
Mackenzie Kingowi amerykanizację Kanady, a jeden z nich napisał nawet, iż „sto-
pień napromieniowania Kanady amerykańską obecnością jest tak silny, że wzbudza 
odrazę i grozi chorobą nowotworową”82. Publikacje historyczne zawierają mnóstwo 

79  Zob. Przemówienie prezydenta Franklina D. Roosevelta. Polityka dobrego sąsiedztwa, 
Waszyngton, 12 IV 1933 [w:] W. Dobrzycki, System..., s. 431. Geneza Good Neighbor Policy zob. 
M.A. Jones, op.cit., s. 553–554.

80  Cyt. za: C.P. Stacey, Canada and the Age ..., vol. 2, s. 231.
81  Obaj przywódcy, prócz częstych spotkań bezpośrednich, wymienili z sobą dziesiątki listów, 

w których dzielili się uwagami dotyczącymi światowej polityki. O zażyłości świadczy także fakt, że 
F.D. Roosevelt był jedynym politykiem spoza Imperium, z którym zafascynowany okultyzmem 
Mackenzie King próbował nawiązać kontakt spirytualistyczny. Zob. T.C. Howard, W.D. Pederson, 
op.cit., s. 142–143. 

82  Cyt. za: J.H. Thompson, R.J. Randall, op.cit., s. 165.
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podobnie skrajnych ocen, w których oskarża się Mackenzie Kinga albo o radykalną 
amerykanizację, albo bezkrytyczną deanglizację Kanady. W rzeczywistości zarzu-
ty bądź zasługi, które przypisuje się Mackenzie Kingowi w każdej z tych kwestii, 
są przesadzone, gdyż nie uwzględniają prawdziwych intencji premiera. Mackenzie 
King nie był ani naiwnym zwolennikiem związków ze Stanami Zjednoczonymi, ani 
bezpardonowym krytykiem imperialnych więzi z Londynem. Przede wszystkim opo-
wiadał się za suwerennością polityczną Kanady i gotów był przedsięwziąć wiele, 
by ją osiągnąć. Analiza sytuacji geopolitycznej okresu wojennego prowadziła pre-
miera Kanady do prostego wnioskowania: przynależność do Imperium Brytyjskiego 
ograniczała zakres wolności politycznej Kanady, a rozwój współpracy kanadyjsko-
-amerykańskiej zapewniał skuteczne antidotum na imperialne zakusy Londynu. Zbli-
żenie Kanady z USA, osiągane kosztem związków z Wielką Brytanią, nie wynikało 
zatem z doktrynalnych antybrytyjskich uprzedzeń Mackenzie Kinga, lecz wyłącznie 
z ideologicznego przywiązania premiera do koncepcji suwerennej Kanady. W jed-
nym z wpisów w swoim pamiętniku Mackenzie King nie pozostawił wątpliwości, 
że w przypadku nadmiernego uzależnienia od USA również nie wahałby się użyć 
stanowczych środków, by temu przeciwdziałać: „Nienawidzę być zależnym od USA, 
gdyż jedna zmiana lidera może doprowadzić do wasalizacji naszego dominium”83. 
Ten fragment pamiętnikowych zapisów wydaje się przynajmniej częściowo dezawu-
ować obraz premiera Kanady jako amerykanofi la i polityka krótkowzrocznego.

83  WLMK Diaries, 24 X 1938, s. 3.





Do upadku Imperium Brytyjskiego doszło w znacznym stopniu na skutek procesu 
zmian jego ustroju polityczno-prawnego, ale też w pełnej zgodzie z mechanizma-
mi rządzącymi tym Imperium. Na skutek kształtowania się nowych konwenansów 
i precedensów w relacjach kolonii z metropolią, nastąpiła dezintegracja struktur im-
perialnych, a to z kolei doprowadziło do stopniowego wyzwalania się kolonii spod 
brytyjskiej kontroli politycznej. Upadek Imperium był procesem wieloetapowym 
i wieloaspektowym, o odmiennym tempie politycznej emancypacji w różnych ko-
loniach. Zależało ono głównie od poziomu samorządności, jaki Londyn gotów był 
przyznać poszczególnym koloniom. W brytyjskich kręgach rządowych przez dłu-
gi czas dominowała fi lozofi a uzależniająca wprowadzanie instytucji demokratycz-
nych w koloniach od bliskości kulturowej, historycznej i politycznej danej kolonii 
w stosunku do metropolii. Z tego też względu atrybuty politycznej samodzielności 
najszybciej uzyskiwały kolonie, które deklarowały utrzymanie związków z Impe-
rium, a swoją autonomię budowały na podstawie brytyjskich instytucji politycznych 
i ustrojowych. 

Wysoki poziom samorządności – wyrażony przyznaniem statusu dominium – 
otrzymały jako pierwsze kolonie, w których dominowali osadnicy pochodzenia bry-
tyjskiego i gdzie probrytyjskie i proimperialne sentymenty odgrywały ważną rolę 
w kształtowaniu rzeczywistości politycznej (Kanada, Australia i Nowa Zelandia). 
Proces emancypacji tych dominiów, ze względu na jego specyfi kę, zasługuje na 
szczególną uwagę. Suwerenność polityczna Kanady, Australii czy Nowej Zelandii 
oraz współczesne formy tej suwerenności są bowiem w całości rezultatem krysta-
lizowania się stanowisk podczas sporów i negocjacji władz kolonii z Londynem. 
W tych trzech byłych brytyjskich posiadłościach dążenie do autonomii nigdy nie 
przybrało wymiaru militarnego, a wysiłki na rzecz osiągnięcia niezależności w sfe-
rze wewnętrznej najszybciej dały tam konkretne wyniki, doprowadzając do uzyska-
nia przez te kolonie statusu dominium. W procesie emancypacji politycznej Kanady, 
Australii i Nowej Zelandii jest jednak pewien paradoks. Trwał on tam dłużej niż 
w innych częściach Imperium i nigdy nie zakończył się całkowitym zerwaniem wię-
zi politycznych z Londynem. Trzy wyżej wymienione, współcześnie już niezależne 
państwa, poprzez unię personalną nadal utrzymują prawnoustrojowe związki z Wiel-
ką Brytanią. 

Kolonie i obszary, w których osadnicy brytyjscy nigdy nie stanowili większo-
ści i gdzie elementy antybrytyjskiego nacjonalizmu i retoryki miały długą tradycję 
(Południowa Afryka i Irlandia), awansowały do rangi dominiów w dalszej kolejno-
ści. Proces ich politycznej emancypacji miał też bardziej burzliwy charakter niż np. 
w Kanadzie i Australii. Towarzyszyły mu konfl ikty zbrojne i powstania (wojny bur-

Zakończenie



210

skie, irlandzka wojna o niepodległość). Odmiennie też potoczył się los tych państw 
po 1931 r., tj. po przyznaniu im formalnej suwerenności na mocy Statutu westmin-
sterskiego. Ze względu na głęboko zakorzenione animozje historyczne w stosunku 
do Wielkiej Brytanii obrały one drogę separacji od Imperium, zrywając ostatecznie 
formalne związki z monarchią brytyjską i przyjmując ustrój republikański (Irlandia 
formalnie w 1949 r., Południowa Afryka powstała w 1961 r.), a także występując 
z Commonwealth1.

Proces rozluźniania zależności wewnątrzimperialnych do połowy XX w. miał 
wyraźny podtekst historyczny i etniczny. Dotyczył wyłącznie tych obszarów Im-
perium, gdzie przewagę miała ludność pochodzenia europejskiego oraz w których 
brytyjska tradycja polityczna i historyczne związki z Wielką Brytanią były obecne 
najsilniej. Druga wojna światowa podważyła jednak ostatecznie brytyjską mocar-
stwowość w dziedzinach gospodarki i wojskowości2. Miało to bezpośrednie przeło-
żenie na proces dalszego pogłębiania wewnątrzimperialnych podziałów i obudziło 
niepodległościowe aspiracje w tzw. koloniach kolorowych. Emancypacja polityczna 
brytyjskich kolonii w Azji i Afryce zaczęła się najpóźniej, ale trwała najkrócej. Po-
kazuje to wyraźnie przykład Indii i Pakistanu, które stały się dominiami w 1947 r., 
a odpowiednio w 1950 i 1956 r., przyjęły już ustrój republikański, zrywając poli-
tyczne związki z monarchią brytyjską. Podobnie szybką drogę do suwerennego bytu 
przeszły inne azjatyckie i afrykańskie kolonie brytyjskie3. Proces upadku Imperium 
ostatecznie dopełnił się na początku lat osiemdziesiątych XX w. wraz z przyznaniem 
niepodległości Rodezji i Brytyjskiemu Hondurasowi. Z Imperium, które w czasie 
I wojny światowej panowało nad jedną czwartą ludności świata i miało posiadło-
ści na wszystkich kontynentach, pod koniec XX w., pod władaniem brytyjskim po-
zostało jedynie kilkanaście rozsianych po oceanach archipelagów i przyczółków. 
Najważniejszy z nich – Hongkong – został przekazany na mocy umowy Chinom 
w 1997 roku4.

W sferze organizacyjno-instytucjonalnej symbolicznym wspomnieniem brytyj-
skiej potęgi imperialnej pozostaje nadal Wspólnota Narodów, do której do dzisiaj 
należy co czwarte państwo świata. Organizacja ta jednak ani swoją strukturą, ani rolą 
polityczną nie przypomina przedwojennego Imperium. Współczesna Commonwealth 
to zdecentralizowana organizacja międzynarodowa, zrzeszająca na równych zasa-

1  Południowa Afryka, jak już wspominano, powróciła na łono Commonwealth jako pełnoprawny 
członek w 1994 r., po zniesieniu apartheidu.

2  Zob. K. Jaźwiński, Implikacje II wojny światowej dla pozycji Wielkiej Brytanii na arenie 
międzynarodowej, „Współczesny Świat, Zeszyty Naukowe”, Warszawa: Wydawnictwo Akson, vol. 2, 
2005.

3  A. Havighurst, Britain in Transition: The Twentieth Century, Chicago: University of Chicago 
Press, 1985, s. 473–478. Zob. też A. Kosidło, Dekolonizacja Afryki. Kryzys formalnego imperium Wiel-
kiej Brytanii (1939–1951), Wydawnictwo UG, 1997.

4  Dziś w różnych formach zależności od Wielkiej Brytanii pozostaje 14 terytoriów wchodzących 
w skład Brytyjskich Terytoriów Zamorskich i 3 Dependencje Korony Brytyjskiej (Crown dependencies 
– Wyspy Normandzkie: Guernsey, Jersey oraz wyspa Man) – niezależne pod względem gospodarczym, 
fi skalnym i administracyjno-sądowniczym od Zjednoczonego Królestwa. List of Crown Dependencies & 
Overseas Territories, UK Foreign and Commonwealth Offi ce, http://www.fco.gov.uk/en/about-the-fco/
publications/treaties/uk-overseas-territories/list-crown-dependencies-overseas (23.05.2009).
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dach Wielką Brytanię i część jej dawnych kolonii. Commonwealth funkcjonuje dziś 
jako swoiste międzyrządowe forum, w którego obradach uczestniczą państwa o róż-
nym stopniu rozwoju politycznego, społecznego i gospodarczego. Wpływ Wspól-
noty Narodów na politykę światową jest znikomy. Głównie wspiera ona działania 
państw członkowskich, m.in. na rzecz rozwoju demokracji, wolnorynkowej gospo-
darki, praw człowieka, pokoju i edukacji5. 

Powojenny rozpad Imperium Brytyjskiego, a także obecne przemiany w samym 
Zjednoczonym Królestwie6 powinny być jednak odczytywane w powiązaniu ze 
zmianami, jakie w strukturze imperialnej dokonały się w okresie międzywojennym. 
To właśnie w latach oddzielających obie wojny światowe nastąpiła zasadnicza refor-
ma mechanizmów funkcjonowania Imperium, która kilkadziesiąt lat później ułatwiła 
afrykańskim i azjatyckim koloniom wybicie się na niepodległość. Decentralizacja 
Imperium w okresie międzywojennym sprawiła, że dominia powstające po 1945 r. 
otrzymywały od Londynu jednorazowo pakiet uprawnień, określany przez badaczy 
terminem Statute of Westminster power, który dawał im status suwerennych państw7. 
Nie musiały więc, jak wcześniej Kanada, przez lata zabiegać o kolejne uprawnienia. 
Statut westminsterski z 1931 r. stanowił przełomową zmianę wprowadzoną w sy-
stemie funkcjonowania Imperium Brytyjskiego w okresie międzywojennym. Umoż-
liwiał on przyznanie dominiom brytyjskim autonomii politycznej, która oznaczała 
niezależność w polityce zagranicznej i suwerenność legislacyjną. Dominia uzyskały 
prawo zawierania traktatów międzynarodowych i nawiązywania dwustronnych sto-
sunków dyplomatycznych z państwami spoza Imperium. Podczas obrad konferencji 
imperialnych w latach dwudziestych XX w. i na mocy aktów prawnych (Royal and 
Parliamentary Titles Act z 1927 r. i Statutu westminsterskiego), uchwalonych przez 
parlament brytyjski, zniesiono supremację ustawodawczą parlamentu brytyjskiego 
i usankcjonowano powstanie unii personalnej pomiędzy Wielką Brytanią a jej do-
miniami. Zredefi niowano też kompetencje gubernatorów generalnych, którzy prze-
stali odgrywać rolę pośredników pomiędzy stolicami dominiów a Londynem, a stali 
się jedynie reprezentantami monarchy w dominiach. W wyniku przeprowadzonych 
reform istotnym ograniczeniom poddane zostały również kompetencje monarchy 
w dominiach. W praktyce oznaczało to uznanie prawa dominiów do własnej pań-
stwowości, autonomicznych instytucji politycznych i do odrębnego porządku praw-
nego. Dominia uzyskały też autonomiczną i równorzędną wobec Wielkiej Brytanii 

5  About Us, The Commonwealth, http://thecommonwealth.org/about-us (13.02.2014).
6  Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. rozpoczął się w Zjednoczonym Królestwie proces okre-

ślany mianem dewolucji (devolution), czyli dekoncentracji władzy. Opiera się on na podobnym mecha-
nizmie co ewolucja Imperium Brytyjskiego. Polega na stopniowym przekazywaniu części kompetencji 
rządu i parlamentu w Londynie władzom w poszczególnych częściach składowych Zjednoczonego Kró-
lestwa – Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Brytyjska dewolucja została szczegółowo opisana przez 
C. Turpin, A. Tomkins, British Government and the Constitution, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2007, s. 180–263. Stosunek głównych brytyjskich partii (konserwatystów, laburzystów i libera-
łów) do dewolucji zob. A. Zięba, Współczesne brytyjskie doktryny polityczne, Białystok: Temida 2, 2001, 
s. 82–83, 141–142, 195. Zob. też T. Soroka, Quebecka lekcja dla Szkocji. Prawne i polityczne podstawy 
organizacji referendów niepodległościowych w Szkocji i Quebecu [w:] Konstytucjonalizm w państwach 
anglosaskich, A. Zięba (red.), Kraków: Wydawnictwo UJ, 2013, s. 203–228.

7  M. Madej, Etapy..., s. 28–29.
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pozycję w ramach nowo utworzonej Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. To właśnie 
Commonwealth i Statut westminsterski uchodzą za rezultat reform wprowadzonych 
w Imperium w okresie międzywojennym i są do dziś ich symbolami.

Kilka istotnych czynników zadecydowało o tym, że to właśnie w latach między-
wojennych procesy decentralizacji i dezintegracji Imperium uległy tak znacznemu 
przyspieszeniu. Jednym z nich była zmieniająca się po I wojnie światowej sytua-
cja geopolityczna i słabnąca pozycja Londynu na arenie międzynarodowej. Dominia 
poczuły się silniejsze słabością Londynu i wykorzystały ją do eskalacji własnych 
żądań politycznych. Wielka Brytania, chcąc utrzymać imperialną jedność, nie mogła 
ignorować dążeń emancypacyjnych dominiów. Ekonomia i polityka wymusiły na 
brytyjskim rządzie podjęcie wewnątrzimperialnych konsultacji z dominiami. War-
to podkreślić, że największe sukcesy w poszerzaniu autonomii politycznej dominia 
osiągały wtedy, gdy działały zjednoczone, gdy miały wspólne wizje zmian i prezen-
towały podobne poglądy. Tę prawidłowość potwierdzają wydarzenia poprzedzające 
konferencję paryską z 1919 r. i ustalenia tej konferencji. Można z dużym prawdopo-
dobieństwem stwierdzić, że dominia nie uczestniczyłyby w rokowaniach konferen-
cyjnych ani nie uzyskałyby prawa zasiadania w Lidze Narodów na zasadach równych 
z innymi państwami, gdyby nie upór ich przywódców oraz konsekwencja i jedność 
działań ich premierów.

Współpraca brytyjskich dominiów była jednak po I wojnie światowej zjawiskiem 
coraz rzadszym. Występowała częściej w działaniach na arenie międzynarodowej niż 
w relacjach wewnątrz Imperium Brytyjskiego. Niektóre dominia (Kanada, Południo-
wa Afryka) uporczywiej od innych dążyły do osiągnięcia jak najszerszej autonomii 
politycznej. Pragnęły one wykorzystać możliwość funkcjonowania na arenie między-
narodowej, uzyskaną podczas konferencji paryskiej, do intensyfi kacji wysiłków na 
rzecz politycznego uniezależnienia się od Londynu. Dla odmiany w Australii i Nowej 
Zelandii własne, odrębne przedstawicielstwo przy Lidze Narodów postrzegano jako 
wystarczającą rekompensatę za wkład tych dominiów w zwycięstwo Wielkiej Bry-
tanii i państw ententy w I wojnie światowej. Dominia te nie domagały się szerokich 
reform struktur imperialnych ani głębokiej transformacji stosunków z metropolią. 
Ich władze opowiadały się za utrzymaniem prawnoustrojowej jedności Imperium. 
Ze względu na geopolityczne położenie tych dominiów, popierały one też, koordy-
nowaną z Londynu, wspólną dla całego Imperium, politykę obronną i zagraniczną. 
Sprzeczności w poglądach poszczególnych dominiów na kształt relacji wewnątrz-
imperialnych znacząco nadwerężyły imperialną jedność i stały się niewątpliwie jed-
nym z ważnych czynników przyspieszających proces dezintegracji Imperium po 
I wojnie światowej. Różnice pomiędzy dominiami były tak wyraźne, że w drugiej 
dekadzie XX w. dostrzeżono potrzebę zmian i decentralizacji modelu stosunków we-
wnątrzimperialnych również w brytyjskich kręgach rządowych. 

Brytyjska akceptacja dla reform struktury Imperium była niewątpliwie jednym 
z istotnych czynników prowadzących do szybkiej emancypacji politycznej dominiów. 
Należy jednak w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że zgoda na zmiany polityczne 
w Imperium nie była dobrowolna. Została wymuszona czynnikami ekonomicznymi 
i geopolitycznymi. Wynikała też w znacznym stopniu z rosnącej rozbieżności in-
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teresów Wielkiej Brytanii i niektórych dominiów. Te różnice dotyczyły wielu sfer. 
Były widoczne w polityce obronnej Imperium, którą Londyn chciał koordynować 
i kontrolować, a czemu sprzeciwiały się stanowczo np. Kanada i Afryka Południowa. 
Rozbieżności rysowały się też wyraźnie w relacjach handlowych, w których domi-
nia chciały być traktowane przez Londyn na zasadach preferencyjnych, wbrew wol-
norynkowym regułom, które konsekwentnie stosowała Wielka Brytania. Napięcia 
pojawiły się także w polityce zagranicznej, na której kształt dominia chciały mieć 
większy wpływ, a część z nich (z Kanadą na czele) nawet otwarcie odmawiała popar-
cia brytyjskich działań na arenie międzynarodowej. Londyn jednak przez cały okres 
dwudziestolecia międzywojennego, także po uchwaleniu Statutu westminsterskiego, 
wydawał się deprecjonować i ignorować kompetencje dominiów do współdecydo-
wania o polityce całego Imperium. W pierwszych latach drugiej dekady XX w. w po-
lityce brytyjskiej trudno w ogóle doszukiwać się akceptacji dla jakiejkolwiek zmiany 
statusu dominiów w strukturze imperialnej. Emancypacja dominiów istniała jedynie 
w sferze brytyjskich obietnic i symbolicznych gestów (jak powołanie w 1917 r. Im-
perialnego Gabinetu Wojennego), które miały tworzyć pozory partnerskich relacji 
z metropolią i zachęcać w ten sposób dominia do aprobaty dla brytyjskiej polityki 
międzynarodowej. Londyn konsultował wprawdzie swoje posunięcia z dominiami 
poprzez liczne depesze oraz na konferencjach imperialnych. Trudno jednak uznać, by 
w brytyjskich kręgach rządowych przywiązywano istotną wagę do tych konsultacji. 
Miały one raczej ograniczony i instrumentalny charakter. Ich nadrzędnym celem było 
nierzadko zapewnienie udziału żołnierzy z dominiów w brytyjskich przedsięwzię-
ciach militarnych (m.in. w brytyjskiej interwencji w cieśninach tureckich w 1922 r.). 

Przełom w debatach nad reformą struktur Imperium przyniosła dopiero konferen-
cja imperialna w 1923 r., podczas której Londyn zgodził się na przyznanie dominiom 
prawa do zawierania dwustronnych traktatów z państwami spoza Imperium. Zgoda 
ta nie wynikała jednak z radykalnego odwrotu brytyjskiego rządu od polityki cen-
tralnego zarządzania Imperium, ale ze zwykłych politycznych kalkulacji. Uznano, 
że skala retoryki antybrytyjskiej oraz zakres żądań dominiów podczas tej konferencji 
były zbyt wielkie, by można było je nadal bagatelizować. Jednocześnie jednak wy-
raźnie widoczna była niechęć Londynu do spełnienia tych żądań, a w szczególności 
do konsultowania z dominiami polityki imperialnej. W 1923 r. wybrano więc roz-
wiązanie na ówczesny czas kompromisowe. Zaakceptowano, obwarowaną pewnymi 
ograniczeniami, indywidualizację aktywności dominiów w sferze dyplomacji. Miało 
to uniemożliwić realny wpływ dominiów na brytyjskie działania na arenie międzyna-
rodowej. Podobne założenia legły u podstaw brytyjskiej zgody na przyjęcie Raportu 
Balfoura w 1926 r. i uchwalenie Statutu westminsterskiego w 1931 r. W Londynie 
bez wątpienia bardziej ceniono własną swobodę w prowadzeniu polityki zagranicz-
nej niż scentralizowaną strukturę Imperium. Nie wszystkie brytyjskie partie politycz-
ne miały jednak podobne poglądy na kształt Imperium i sposób jego reformowania. 
Konserwatyści tradycyjnie reprezentowali większe przywiązanie do Imperium, a tym 
samym byli mniej skłonni dzielić się z dominiami wpływami na kształt polityki im-
perialnej. Laburzyści z kolei propagowali hasła antyimperialistyczne, opowiadając 
się za zwiększeniem samorządności nie tylko dominiów, lecz także kolonii azjatyc-
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kich. Żadna z tych partii nie opowiadała się jednak za natychmiastowym nadaniem 
dominiom lub koloniom niepodległości. Rezerwa wobec dążeń emancypacyjnych 
w koloniach była charakterystyczną cechą polityki kolonialnej wszystkich gabinetów 
brytyjskich okresu międzywojennego8. 

Nie wydaje się też, by w Londynie przewidywano, że reformy zapoczątkowane 
w latach dwudziestych i trzydziestych XX w. będą miały szerokie implikacje dla 
dalszych losów Imperium. Brytyjska administracja potrzebowała wielu lat, by osta-
tecznie zaakceptować dominia w roli równorzędnych i autonomicznych partnerów. 
Proces ten na pewno nie został sfi nalizowany przed II wojną światową. Dowodzą 
tego liczne próby podejmowane w latach międzywojennych przez brytyjską dyplo-
mację w celu spowolnienia, a nawet odwrócenia tempa reform struktur imperial-
nych9. Wiele działań ze strony brytyjskiej administracji miało też charakter celowego 
podważania i deprecjonowania wysiłków dyplomatycznych dominiów w kontaktach 
z państwami spoza Imperium. Istotnym przykładem takiej aktywności były depesze 
wysyłane przez brytyjską dyplomację do rządu amerykańskiego, w których margi-
nalizowano znaczenie powołania przez Ottawę w 1927 r. kanadyjskiego poselstwa 
w Waszyngtonie. Działania takie stały w sprzeczności z wcześniejszymi ustaleniami 
konferencji imperialnych i choć się nie powiodły, to świadczyły dobitnie o braku 
akceptacji w Londynie dla niezależności dominiów w sferze dyplomacji. 

Wielka Brytania, wbrew Deklaracji Balfoura afi rmującej autonomię dominiów, 
uznawała sferę spraw zagranicznych Imperium za swoją domenę. W działaniach 
brytyjskich przez długie lata pobrzmiewały też imperialnosentymentalne nuty. De-
monstrowano przywiązanie do jedności Imperium, nawet jeśli miała być to jedynie 
jedność pozorna, kreowana na użytek społeczności międzynarodowej. Taki sposób 
myślenia i działania przetrwał w dyplomacji brytyjskiej aż do czasów II wojny świa-
towej. Jeszcze w 1944 r. ambasador Wielkiej Brytanii w USA, lord Halifax, podczas 
spotkania z przedsiębiorcami kanadyjskimi w Toronto, nawoływał do powrotu do 
polityki zagranicznej wspólnej dla Wspólnoty Brytyjskiej i całego Imperium. Poli-
tyka ta, zdaniem lorda, powinna być wyrażana nie wieloma głosami dominiów, ale 
jednym – brytyjskim. Oburzenie i natychmiastowa reakcja kanadyjskiego premiera 
Mackenzie Kinga, który oskarżył Brytyjczyków o „reaktywowanie imperializmu”, 
skłoniły rząd brytyjski do przeprosin i sprostowania słów swojego ambasadora10. 
Wypowiedź ambasadora była ostatnią w historii sugestią brytyjskiego urzędnika, 
proponującą powrót do centralistycznego modelu prowadzenia polityki imperialnej. 
Kilka miesięcy później, w czerwcu 1944 r., Clement Atlee, ówczesny brytyjski mini-
ster ds. dominiów i późniejszy premier brytyjski, pisał już o powojennej roli Wielkiej 
Brytanii i dominiów w całkowicie innym tonie: 

Jeśli Wielka Brytania ma dorównać pozycji Stanów Zjednoczonych i ZSRR w powojen-
nym świecie, to może to uczynić wyłącznie dzięki zjednoczonej Wspólnocie Brytyjskiej. 

8  W. Mazurczak, op.cit., s. 108.
9  Wystarczy wspomnieć w tym kontekście chociażby spór, jaki toczyli podczas konferencji w 1929 r. 

ministrowie sprawiedliwości Kanady i Wielkiej Brytanii (Ernest Lapointe i William Jowitt) o zniesienie 
Colonial Laws Validity Act. Conference, 1929, 15 X 1929 [w:] DCER, vol. 4, s. 186.

10  J. Eayrs, The Roots of Irritation [w:] Britain and Canada..., s. 45–46.
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Niezbędne jednak będzie uwzględnienie uprawnionych roszczeń każdego z dominiów, by 
zaliczyć je do grona niepodległych państw11.

To jedno wydarzenie z końca wojny obrazuje istotę roli dominiów w procesie 
transformacji Imperium. Protest Mackenzie Kinga pokazywał, że konsekwentny-
mi dążeniami do uzyskania autonomii, uporem i niezłomnością można było zmusić 
Brytyjczyków do rewizji obranych wcześniej kierunków polityki imperialnej. Pa-
trząc z dzisiejszej perspektywy na reformę Imperium Brytyjskiego, która dokonała 
się w latach międzywojennych, należy uznać, że była ona rezultatem swoistej walki 
poglądów i argumentów, jaką toczyły dominia z metropolią o własną niezależność. 
Różna była rola poszczególnych dominiów w tym procesie. Niektóre z nich, jak tzw. 
Pacifi c dominions, stały niejako z boku i nie odgrywały pierwszoplanowej roli. Inne, 
jak Kanada, Południowa Afryka i Irlandia, inicjowały reformy, biorąc na siebie ciężar 
negocjacji z Londynem. Kanadyjskie działania na tym tle wyróżniały się szczególną 
determinacją i skutecznością, co nakazuje uznać dziś Ottawę za czołowego współ-
autora procesu transformacji struktur imperialnych.

Analiza działań dyplomatycznych, materiałów źródłowych oraz historycznych 
i współczesnych opracowań wskazuje wyraźnie, że Kanada pełniła w Imperium 
Brytyjskim rolę pioniera zmian przekształcających układ politycznych i prawnych 
stosunków wewnątrz Imperium. Warto przypomnieć, że to właśnie na terenach dzi-
siejszej Kanady powstały pierwsze struktury samorządu politycznego w koloniach 
brytyjskich oraz rząd odpowiedzialny przed lokalnym parlamentem. Kanada też, 
jako pierwsza spośród wszystkich kolonii, uzyskała status dominium, a kanadyjski 
ustrój polityczny stał się wzorcem, z którego czerpano przy tworzeniu kolejnych do-
miniów. Do wybuchu I wojny światowej Kanada była niewątpliwie autonomiczną 
kolonią najbardziej zaawansowaną w budowie dyplomatycznej, gospodarczej i woj-
skowej niezależności od Londynu. Tę pozycję lidera zmian utrzymała też po wojnie. 
W okresie międzywojennym Dominium Kanady stało się czołowym propagatorem 
reform politycznych i ustrojowych Imperium oraz niewątpliwie odegrało wśród in-
nych dominiów brytyjskich główną rolę w transformacji stosunków wewnątrzim-
perialnych. Działania dyplomatyczne i decyzje polityczne podejmowane w Ottawie 
niejednokrotnie inicjowały burzliwe dyskusje w ramach konferencji imperialnych 
i kształtowały nowe standardy relacji wewnątrz Imperium. Szczególnie wyraźnie 
zaznaczyła się aktywność kanadyjskiej dyplomacji w latach 1918–1926. Kurs poli-
tyczny obrany wówczas przez Kanadę wpłynął znacząco na kierunek i tempo reform 
struktury organizacyjnej Imperium. Kanada w tych latach często pełniła rolę niefor-
malnego rzecznika pozostałych dominiów, inspirując swoimi inicjatywami dążenia 
emancypacyjne w innych częściach Imperium. 

Aktywność Ottawy na rzecz rozszerzenia kompetencji dominiów zwiększy-
ła się znacząco po 1921 r., po przejęciu w Kanadzie władzy przez liberałów kie-
rowanych przez Mackenzie Kinga. Wiele działań podejmowanych w tym okresie 
przez kanadyjską dyplomację miało charakter prekursorski i odegrało kluczową rolę 
w kształtowaniu zmian wprowadzanych w Imperium Brytyjskim. Warto zwłaszcza 

11  Cyt. za: J.H. Brookshire, Clement Atlee, Manchester: Manchester University Press, 1995, s. 178.
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podkreślić pionierską rolę Kanady w zdobywaniu niezależności dyplomatycznej od 
Londynu. W 1923 r. Kanada – jako pierwsze dominium, samodzielnie i bez bry-
tyjskiego pośrednictwa – zawarła traktat z innym krajem (z USA). Podczas kon-
ferencji imperialnej w 1923 r. umowa ta została uznana za precedens, na którym 
władze brytyjskie wzorowały się, przyznając wszystkim dominiom suwerenne prawo 
do zawierania umów międzynarodowych. Kanadyjskie poselstwo w Waszyngtonie, 
powstałe w 1927 r., było z kolei pierwszą niezależną placówką dyplomatyczną do-
minium funkcjonującą poza Imperium Brytyjskim. Do kanadyjskich zasług, a ściślej 
do osobistych osiągnięć premiera Kinga, należy również zaliczyć doprowadzenie 
do zmiany statusu gubernatorów generalnych w dominiach. Dyskusję na ten temat 
zainicjował spór konstytucyjny Kinga z gubernatorem Byngiem w 1926 r. Dzięki 
temu kanadyjski premier zapisał się w historii debat imperialnych jako główny orę-
downik pomniejszenia politycznej roli gubernatorów w dominiach. Warto w końcu 
wspomnieć także o Raporcie Balfoura, wieńczącym obrady konferencji imperialnej 
w 1926 r. Dokument ten do dziś pozostaje symbolem transformacji politycznej Impe-
rium, a treść zapisów w nim zawartych jest w dużej mierze rezultatem dyplomatycz-
nych zabiegów premiera Mackenzie Kinga. 

W kontekście opisanej powyżej aktywności należy uznać Kanadę za ważniejzego 
od innych dominiów współautora reform decentralizujących Imperium Brytyjskie. 
Wynik tych reform, sankcjonujący w Statucie westminsterskim autonomiczną wobec 
Londynu pozycję dominiów, był w ogromnym zakresie wynikiem konsekwentnej 
polityki prowadzonej przez Ottawę przez całą drugą dekadę XX w. W negocjacjach 
z Londynem Kanada nie rościła sobie jednak prawa do reprezentowania intere-
sów wszystkich dominiów. Premierzy i dyplomaci kanadyjscy kierowali się przede 
wszystkim interesami własnego kraju i oczekiwaniami własnego społeczeństwa. Re-
forma struktury organizacyjnej Imperium, którą proponowała Ottawa, wykraczała 
jednak daleko poza obszar dwustronnych stosunków kanadyjsko-brytyjskich i obej-
mowała interesy wszystkich dominiów brytyjskich. Z tego też względu wystąpienia 
kanadyjskich polityków na forum imperialnym oparte były na retoryce sugerującej, 
że stanowisko Ottawy reprezentowało opinię wszystkich dominiów. Taka konstruk-
cja kanadyjskich przemówień często wzbudzała irytację przedstawicieli Australii 
i Nowej Zelandii – dominiów, które najsilniej sprzeciwiały się rozluźnieniu związ-
ków politycznych z Londynem i odcinały się od kanadyjskich propozycji reform 
decentralizujących Imperium. Działania kanadyjskiej dyplomacji wpływały jednak 
na aktywność części pozostałych dominiów na forum imperialnym. Do kanadyjskiej 
walki o polityczną niezależność dominiów dołączyły Południowa Afryka i Irlandia. 
Należy jednak podkreślić, że stało się to dopiero w połowie lat dwudziestych XX w. 
W Południowej Afryce czynnikiem stymulującym stało się dojście w 1924 r. do wła-
dzy nacjonalistów Jamesa Hertzoga12. Irlandia z kolei, jako najmłodsze dominium, 
dopiero w 1923 r. uzyskała prawo udziału w konferencjach imperialnych, a aktyw-
nym propagatorem idei suwerenności politycznej dominiów stała się podczas obrad 

12  L. Marquard, op.cit., s. 22–29.
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konferencji imperialnej w 1926 r.13 Do tego czasu Kanada była tym dominium, które 
najgłośniej i najczęściej podnosiło kwestię dyplomatycznej i prawnoustrojowej nie-
zależności od Londynu. 

W pierwszej połowie lat dwudziestych Kanada stała się głównym krytykiem po-
lityki Londynu wobec dominiów. Antybrytyjska retoryka pojawiająca się podczas 
konferencji imperialnych, choć obecna także w wypowiedziach przedstawicieli in-
nych dominiów, była przede wszystkim cechą charakterystyczną wystąpień premiera 
kanadyjskiego. Mackenzie King, w sposób bezprecedensowy w historii relacji do-
miniów z metropolią, podważał jedność Imperium Brytyjskiego i zasadę wewnątrz-
imperialnej solidarności. Podczas debat nad polityką imperialną King występował 
w roli „ciągłego agresora”, który nieustannie podkreślał, że Kanada jest dominium 
autonomicznym14. Współpraca w ramach Imperium traktowana była przez kanadyj-
skiego premiera jako afi rmacja centralizmu imperialnego, z którym należało zerwać 
tak szybko, jak to tylko możliwe15. Dążenie do osiągnięcia dyplomatycznej nieza-
leżności stało się zatem za rządów Kinga kanadyjską racją stanu. Tak zdefi niowany 
cel polityczny oznaczał z kolei doktrynalny sprzeciw Ottawy wobec polityki obron-
nej oraz zagranicznej koordynowanej z Londynu i wspólnej dla całego Imperium. 
W myśl doktryny biernego oporu Kanada przez cały okres międzywojenny konse-
kwentnie wyrażała sprzeciw wobec podejmowanych przez Londyn prób angażowa-
nia Ottawy w brytyjskie działania militarne i dyplomatyczne. Polityka, którą King 
realizował na forum imperialnym, akcentowała przede wszystkim sprzeczności in-
teresów wewnątrzimperialnych. Kanada za rządów Kinga nie dążyła do osiągnięcia 
konsensusu w relacjach z metropolią, lecz do zamanifestowania swojej odrębności16. 

Podsumowując, można stwierdzić, że za rządów Mackenzie Kinga Kanada dąży-
ła do osiągnięcia dwóch podstawowych celów. Po pierwsze, na forum imperialnym 
dyplomaci kanadyjscy zmierzali do uzyskania niezależności od Londynu w poli-
tyce zagranicznej oraz określenia własnej, kanadyjskiej drogi w budowaniu relacji 
z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. Osiągnięcie przez Kanadę 
autonomii w polityce zagranicznej nie miało jednak na celu – co może wydawać 
się paradoksalne – rozszerzenia aktywnego uczestnictwa Kanady w sprawach mię-
dzynarodowych. Dyplomaci kanadyjscy stopniowo uwalniający swe dominium spod 
wpływów brytyjskich, starali się do niezbędnego minimum redukować jego udział 
w działaniach międzynarodowych i imperialnych. Drugim celem premiera Macken-
zie Kinga było więc raczej propagowanie i wdrażanie tendencji izolacjonistycznych. 
W związku z tym Kanada zaczęła być postrzegana, szczególnie przez Brytyjczyków, 
bardziej jako propagatorka amerykańskich idei politycznych niż jako zwolennicz-
ka Imperium Brytyjskiego. To z amerykańskiego izolacjonizmu najwięcej wzorców 
czerpał Mackenzie King, defi niując swą słynną doktrynę biernego oporu. Stany Zjed-

13  J. Lydon, The Making of Ireland: From Ancient Times to the Present, London: Routledge, 1998, 
s. 368–369.

14  H.B. Neatby, WLMK: The Lonely..., s. 32.
15  D. Creighton, op.cit., s. 183.
16  N. Mansergh, Survey of British Commonwealth Affairs: Problems of Wartime Co-Operation and 

Post-War Change, 1939–52, London: OUP, 1958, s. 17.
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noczone były też jedynym krajem, z którym Mackenzie King zamierzał zacieśniać 
stosunki i którego doktryna passive resistance nie obejmowała. 

Mackenzie King, prezentując tak wyraziście swe niekonwencjonalne poglądy, 
bezsprzecznie zapisał się w historii kanadyjskiej i imperialnej jako jeden z najważ-
niejszych zwolenników decentralizacji Imperium. Realizowana przez niego polityka 
okazała się skuteczna, choć trudno zasługi w rozluźnieniu struktury Imperium przypi-
sać jedynie premierowi Kanady i jego doktrynie biernego oporu. W dwudziestoleciu 
międzywojennym występowało wiele czynników wpływających na zmiany zacho-
dzące w Imperium Brytyjskim. Powstanie Brytyjskiej Wspólnoty Narodów w 1931 r. 
było procesem skomplikowanym, wymagającym negocjacji pomiędzy Londynem 
a wszystkimi dominiami. Decentralizację Imperium przyspieszyły również błędy po-
pełnione przez rządy i dyplomację brytyjską. Polegały one głównie na braku wystar-
czających konsultacji Londynu z dominiami w przypadkach decyzji odnoszących się 
do całego Imperium. Znaczące były także inicjatywy oraz zaangażowanie w reformy 
czołowych polityków dominiów. Należy wspomnieć kluczową rolę, jaką w 1926 r. 
podczas prac nad Raportem Balfoura odegrał południowoafrykański premier James 
Hertzog. Irlandzkim wysiłkom z kolei trzeba przypisać zasługi w ograniczeniu za-
leżności prawodawstwa dominiów od prawa brytyjskiego oraz w zniesieniu w domi-
niach supremacji sądowniczej Tajnej Rady Królewskiej. Po 1926 r. to właśnie Irlandia 
i Południowa Afryka zastąpiły Kanadę na pozycji czołowego rzecznika wewnątrz-
imperialnych zmian. Pamiętać jednak należy, że w przypadku kanadyjskim natężenie 
antybrytyjskich sentymentów było historycznie dużo mniejsze niż w Południowej 
Afryce czy Irlandii. Kanadyjskie dążenie do niezależności dyplomatycznej nigdy nie 
opierało się też (jak np. w Irlandii) na hasłach antymonarchistycznych i republikań-
skich. Dlatego też zakres suwerenności gwarantowanej dominiom przez Raport Bal-
foura i Statut westminsterski wydawał się spełniać w całości kanadyjskie oczekiwa-
nia. Kanada jako jedyne dominium mogła być w pełni usatysfakcjonowana zapisami 
obydwu dokumentów. Zmieniały one bowiem stosunki dominiów z metropolią do-
kładnie w takim stopniu, w jakim chciała tego Ottawa. Sankcjonowały niezależność 
dyplomatyczną dominiów od Londynu, przy jednoczesnym zachowaniu związków 
ustrojowych z Wielką Brytanią. Ponadto, w Statucie westminsterskim zawarto zapisy 
dotyczące wyłącznie Kanady, zgodnie z którymi reformy w Imperium pozostawały 
bez wpływu na podział kompetencji pomiędzy rządem federalnym w Ottawie a kana-
dyjskimi prowincjami. Z australijskiego i nowozelandzkiego punktu widzenia Statut 
osłabiał jednak w zbyt dużym stopniu więzi gospodarcze i polityczne z metropolią. 
Na skutek tych zastrzeżeń nie został w tych dominiach ratyfi kowany aż do lat czter-
dziestych XX w. W Irlandii i Południowej Afryce oczekiwano z kolei dalej idącej re-
formy stosunków wewnątrzimperialnych i uznano za celowe wzmocnienie zapisów 
Statutu dodatkowymi aktami prawnymi, takimi jak południowoafrykański Status of 
the Union Act z 1934 r. czy irlandzka konstytucja z 1937 roku17.

17  Konstytucja Irlandii...; The Status of the Union Act, 1934 [w:] K. Wheare, The Statute of 
Westminster and Dominion Status, London: OUP, 1953, s. 320–323.
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Warto zatem zadać pytania o przyczyny, dla których to właśnie kanadyjska kon-
cepcja rozwoju Imperium zwyciężyła ostatecznie w negocjacjach toczących się na 
forum konferencji imperialnych. Ponadto należy zapytać, dlaczego to właśnie Kana-
da na tle innych dominiów odegrała główną rolę w transformacji Imperium w latach 
międzywojennych. Poza skuteczną polityką premiera Mackenzie Kinga złożyło się 
na to wiele czynników. Przede wszystkim to, że Kanadyjczykom udało się do wizji 
reform przekonać Londyn. Nie było to zadanie łatwe, bowiem w Londynie dążenia 
emancypacyjne dominiów akceptowano niechętnie. Transformacja struktur impe-
rialnych wydawała się jednak nieuchronną konsekwencją słabnącej pozycji Wiel-
kiej Brytanii w świecie. Z punktu widzenia praktyki politycznej spośród wszystkich 
postulowanych reform propozycje kanadyjskie były dla Londynu najkorzystniejsze. 
Stanowiły one wprawdzie zagrożenie dla jedności oraz wspólnej polityki zagranicz-
nej Imperium. Kanada postulowała bowiem w tej sferze rozwiązania daleko idące: 
rezygnację ze wspólnej dyplomacji i indywidualizację działań poszczególnych do-
miniów na arenie międzynarodowej. Ottawa za rządów Kinga dopominała się jed-
nak tylko o własną polityczną i dyplomatyczną niezależność. Rząd kanadyjski pod 
przewodnictwem Kinga w swoich postulatach (inaczej niż np. Australia) nie domagał 
się dla Kanady prawa do decydowania o brytyjskich działaniach dyplomatycznych. 
Kanadyjska wizja reform zakładała niezależność dyplomatyczną dominiów od Lon-
dynu, pozostawiając Brytyjczykom w zamian swobodę w prowadzeniu ich własnej 
polityki międzynarodowej. Był to element kluczowy, zważywszy na tradycyjną nie-
chęć Londynu do konsultowania działań politycznych z dominiami. 

Ponadto kanadyjska wizja reform wewnątrz Imperium odrzucała radykalne po-
sunięcia. Kanada, jako najstarsze dominium, wydawała się rozumieć brytyjską tra-
dycję prawno-polityczną lepiej od innych. Ottawa proponowała zmiany stopniowe, 
wpisujące się w kontekst historycznego rozwoju Imperium i wykorzystujące mecha-
nizmy brytyjskiego ustroju politycznego. Kanada, podążając w kierunku niezależno-
ści, obrała drogę żmudnego wypracowywania nowych precedensów i konwenansów 
w relacjach z Wielką Brytanią. Nawet w trakcie najostrzejszych debat podczas kon-
ferencji imperialnych kanadyjscy delegaci nie nawoływali do całkowitego zerwania 
więzi kulturowych i konstytucyjnych z Wielką Brytanią. Nigdy też nie występowali 
przeciw ustrojowi monarchicznemu, westminsterskiemu modelowi parlamentarnemu 
czy brytyjskiej tradycji prawno-politycznej. Czasem nawet wykorzystywano w Ka-
nadzie brytyjskie mechanizmy ustrojowe instrumentalnie, na użytek wewnętrznych 
sporów, jak uczynił to premier King podczas sporu konstytucyjnego z gubernatorem 
generalnym w 1926 r. Nigdy jednak czołowi kanadyjscy politycy nie negowali kana-
dyjskiej lojalności wobec Korony. Taka umiarkowana postawa kontrastowała często 
z radykalnymi żądaniami wysuwanymi przez przedstawicieli takich dominiów, jak 
Południowa Afryka czy Irlandia. W tym kontekście wystarczy wspomnieć dążenia 
Irlandczyków do ustanowienia na Zielonej Wyspie ustroju republikańskiego lub po-
stulaty całkowitej niepodległości dla dominiów, wysuwane przez południowoafry-
kańskiewgo premiera J. Hertzoga podczas konferencji imperialnej w 1926 r. Kanada 
starała się w takich sporach pełnić rolę mediatora pomiędzy metropolią a delegatami 
z Południowej Afryki i Irlandii. Wysiłki te często przynosiły wymierne osiągnięcia 
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i wpływały na ostateczny kształt reform wewnątrzimperialnych. Przykładem tego 
były negocjacje dotyczące zapisów w słynnym Raporcie Balfoura, w którym – dzię-
ki pracy kanadyjskiego premiera – przyjęto rozwiązania pozbawione radykalnego 
i rewolucyjnego wydźwięku. Kanadyjska koncepcja reformy Imperium metodą ma-
łych kroków była, bez wątpienia, bardziej zbieżna z brytyjskimi oczekiwaniami niż 
propozycje radykalnych zmian głoszone przez delegatów irlandzkich i południowo-
afrykańskich. Przyjęcie tych ostanich było bowiem równoznaczne z szybką utratą 
brytyjskiej kontroli nad dominiami. Władze w Londynie szły zatem na ustęstwa po-
stulowane przez Mackenzie Kinga, mając nadzieję, że spełnienie części umiarko-
wanych postulatów powstrzyma dominia przed dalszymi roszczeniami niewygod-
nymi dla Brytyjczyków. Nadzieje te w dłuższej perspektywie okazały się płonne. 
Ustępstwa z okresu międzywojennego oraz spadek politycznego znaczenia Wielkiej 
Brytanii po II wojnie światowej inspirowały nowe żądania ze strony dominiów i ko-
lonii, wobec których Londyn okazał się bezradny. W krótkiej perspektywie zgoda 
Londynu na kanadyjską wersję transformacji stosunków pomiędzy dominiami a me-
tropolią okazała się jednak posunięciem trafnym. Symboliczna unia personalna, jaką 
de facto proponowała Kanada i jaka w rezultacie międzywojennych reform została 
ustanowiona pomiędzy Wielką Brytanią a jej dominiami, pozwoliła Londynowi aż do 
zakończenia II wojny światowej zachować pozory mocarstwowości i zwierzchności 
nad całym Imperium. 

Ottawa nie odegrałaby tak ważnej roli w transformacji Imperium, gdyby samym 
Kanadyjczykom w odniesieniu do relacji z metropolią, nie udało się wypracować 
możliwie szerokiego porozumienia społecznego i politycznego. Było to zadanie tym 
trudniejsze, że poglądy na stosunki kanadyjsko-brytyjskie nigdy nie były i do tej pory 
nie są w Kanadzie jednolite. W okresie dwudziestolecia międzywojennego zaznaczył 
się jednak wyraźnie pewien trend, wspólny dla czołowych kanadyjskich partii poli-
tycznych. W programach partyjnych coraz częściej pojawiały się postulaty zmiany 
geopolitycznej pozycji Dominium. Wszystkie partie, choć w różnym stopniu, ak-
centowały potrzebę wyzwolenia Kanady z kolonialno-dominialnych zależności od 
Londynu. Różne były oczywiście metody, jakie proponowano, by ten cel osiągnąć. 
Te różnice najlepiej odzwierciedlają dwie odmienne kanadyjskie doktryny politycz-
ne z okresu międzywojennego: doktryna autonomii wewnątrz Imperium i doktryna 
biernego oporu. Pierwsza, realizowana przez kanadyjskich konserwatystów, zakła-
dała osiągnięcie autonomii politycznej poprzez aktywne uczestnictwo w strukturach 
imperialnych i stopniowe rozszerzanie kanadyjskich wpływów na decyzje podejmo-
wane przez Londyn w imieniu całego Imperium. Druga, której hołdowali liberało-
wie Mackenzie Kinga, oparta była na krytyce mechanizmów rządzących relacjami 
wewnątrz Imperium i dążyła do maksymalnej decentralizacji struktury imperialnej. 
Obie te doktryny stanowią jednak symbol kanadyjskiej jedności wokół spraw fun-
damentalnych w stosunkach z Wielką Brytanią. Obydwie były bowiem przejawem 
kanadyjskich dążeń emancypacyjnych. Obie też nawiązywały do ideałów głoszących 
potrzebę reorganizacji Imperium Brytyjskiego i zdefi niowania na nowo kanadyjskie-
go statusu w tej organizacji.
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Wśród czynników, które sprawiły, że Kanada mogła stać się czołowym autorem 
zasadniczych zmian w Imperium, nie można też pominąć położenia geopolitycznego 
tego kraju. Rzec by nawet można, że geografi a i sąsiedztwo z USA wręcz prede-
stynowały Ottawę do roli lidera przemian wewnątrzimperialnych. Atlantyk stanowił 
geografi czną barierę oddalającą Kanadę od brytyjskiej polityki i spraw europejskich. 
W latach międzywojennych gwarantował on także skuteczną zaporę przed ewentu-
alnym atakiem militarnym ze strony państw europejskich. Prawdziwa wyjątkowość 
Kanady na tle innych dominiów wynikała jednak z sąsiedztwa z wojskowym i go-
spodarczym mocarstwem. Dzięki temu Kanada była, w dużo mniejszym stopniu niż 
inne dominia, uzależniona od brytyjskiej polityki gospodarczej i protekcji wojsko-
wej. Tym samym władze w Ottawie mogły, bez obaw o konsekwencje ekonomiczne 
i polityczne, stanowczo domagać się od Londynu zmian w funkcjonowaniu Impe-
rium Brytyjskiego. Wpływ polityki amerykańskiej na stosunki Kanady z metropo-
lią był zatem ogromny, a dla rozwoju niezależnej kanadyjskiej dyplomacji wręcz 
kluczowy. Ottawa dążyła bowiem do ustanowienia suwerenności dyplomatycznej 
od Londynu właśnie głównie przez wzgląd na relacje z USA. Dążenia te wynikały 
z historycznie uzasadnionego i powszechnego zarówno dla kanadyjskich liberałów, 
jak i konserwatystów przekonania, że Brytyjczycy nie rozumieją zawiłości stosun-
ków kanadyjsko-amerykańskich, a brytyjskie placówki dyplomatyczne reprezentują 
kanadyjskie interesy w relacjach z Waszyngtonem w sposób niewystarczający. Ta 
swoista chęć wyzwolenia relacji kanadyjsko-amerykańskich od pośrednictwa Lon-
dynu legła u podstaw kanadyjskich dążeń emancypacyjnych w sferze dyplomacji. 
W latach międzywojennych, właśnie na niwie relacji z południowym sąsiadem, Ka-
nada wywalczyła sobie największą niezależność od Londynu. 

Przeświadczenie kanadyjskich polityków o brytyjskiej ignorancji wobec spraw 
kontynentu północnoamerykańskiego miało dalekosiężny wpływ na aktywność Ka-
nady na forum imperialnym. Wszyscy kanadyjscy premierzy okresu międzywojenne-
go, bez względu na ich partyjne barwy, zawsze zwracali uwagę, by inicjatywy podej-
mowane przez Londyn i dominia brytyjskie nie naruszały amerykańskich interesów. 
Ponadto podczas konferencji imperialnych starali się oni występować w roli swoiste-
go łącznika pomiędzy USA oraz Wielką Brytanią i jej Imperium. Polityka taka często 
była skuteczna i wpływała na zmianę kierunku brytyjskich działań na arenie mię-
dzynarodowej. Przykładem kanadyjskiej skuteczności były chociażby działania pre-
miera Arthura Meighena, który w 1921 r. znacznie przyczynił się do tego, że Londyn 
nie odnowił niekorzystnego dla Amerykanów sojuszu z Japonią. Premier Mackenzie 
King z kolei, osobiście lub poprzez swoich dyplomatów, wielokrotnie komunikował 
Brytyjczykom wyższość kanadyjsko-amerykańskich relacji nad tymi, które łączyły 
Ottawę z Londynem. Jako pierwszy premier dominium jawnie przyznał się na forum 
imperialnym do swojej niechęci wobec konfl iktów europejskich i spraw dotyczą-
cych Imperium Brytyjskiego. Analiza publicznych wystąpień Mackenzie Kinga na 
forum imperialnym nakazuje wręcz sądzić, że jedyną konstruktywną rolą, jaką prze-
widywał on dla Kanady w strukturze imperialnej, była rola interpretatora i spoiwa 
pomiędzy Wielką Brytanią a USA. Osiągnięcie tego celu nie stanowiło łatwego za-
dania, zważywszy na tradycyjną niechęć Londynu do konsultowania swojej polityki 
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z dominiami. Historia pokazuje również, że sami Amerykanie przez długi czas nie 
traktowali poważnie kompetencji Ottawy do zarządzania własną polityką zagranicz-
ną. Determinacja i konsekwentne działania dyplomacji kanadyjskiej jednak i w tej 
sferze pozwoliły Ottawie na spore sukcesy. Pierwszym z nich było, przedstawione 
w tej pracy, trójstronne porozumienie handlowe w 1938 r. Szczególnie ważnym ele-
mentem tzw. anglosaskiego trójkąta północnoatlantyckiego stała się Kanada jednak 
dopiero w czasie II wojny światowej. Rząd kanadyjski zorganizował wówczas dwie 
tajne amerykańsko-brytyjsko-kanadyjskie konferencje wojskowe w mieście Quebec 
(1943 i 1944 r.). Omawiano na nich wspólną strategię wojenną i podejmowano klu-
czowe decyzje w zakresie działań militarnych18. Konferencje te były świadectwem 
istotnej roli, jaką odegrała Ottawa w koordynacji wojskowej współpracy pomiędzy 
USA a Wielką Brytanią w czasie wojny. 

Omawiając wpływ USA na działania polityczne Kanady, nie sposób pominąć też 
roli, jaką odegrały amerykańskie doktryny polityczne, a w szczególności amerykań-
ski izolacjonizm. Fascynacja liberałów kanadyjskich izolacjonizmem doprowadziła 
w latach międzywojennych do określenia nowych priorytetów w kanadyjskiej poli-
tyce zagranicznej. Po I wojnie światowej naznaczyła ją niechęć do militarnych roz-
wiązań oraz do wszystkich problemów europejskich (w tym też tych związanych 
z Wielką Brytanią). Kanada stopniowo zamykała się na wydarzenia spoza własnego 
kontynentu. Relacje Ottawy z Londynem nabierały drugorzędnego znaczenia w po-
równaniu z więzami politycznymi i gospodarczymi łączącymi Kanadę z USA w la-
tach międzywojennych. Amerykański izolacjonizm stał się więc ważnym elementem 
kształtującym kanadyjską politykę bierności wobec Imperium Brytyjskiego. Doktry-
na biernego oporu, czyli swoisty bojkot ze strony Kanady zagadnień imperialnych 
i jej sprzeciw wobec automatycznego angażowania Ottawy w brytyjskie konfl ikty 
w Europie, stanowiła de facto kanadyjską wersją izolacjonizmu. 

Podsumowując, można powiedzieć, że Stany Zjednoczone, choć nie były częścią 
Imperium Brytyjskiego, zaznaczyły w nim swoją symboliczną obecność. Zawdzię-
czają to popularności amerykańskiej fi lozofi i politycznej w kanadyjskich kręgach 
rządowych. Wpływ tej fi lozofi i sprawiał, że Ottawa na forum imperialnym występo-
wała często w roli swoistego propagatora amerykańskiej wizji świata, utożsamiając 
najczęściej swoje własne interesy z interesami amerykańskimi, a nie brytyjskimi. 
Proamerykańska polityka Ottawy, nakierowana przede wszystkim na zacieśnianie 
więzów z południowym sąsiadem, prowadziła do szybkiego rozluźniania związków 
z Londynem. Proces ten został zainicjowany za rządów Mackenzie Kinga i bez cie-
nia przesady można stwierdzić, że do końca II wojny światowej Kanada praktycznie 
całkowicie uniezależniła się od Wielkiej Brytanii w sferze gospodarczej i wojskowej.

Przedstawione powyżej czynniki sprawiły, że Kanada w okresie międzywojennym 
stała się brytyjskim dominium, które skutecznie blokowało budowę jednolitej i sil-
nej struktury opartej na Brytyjskiej Wspólnocie Narodów. Ottawa, jak napisał jeden 
z badaczy międzywojennych stosunków kanadyjsko-brytyjskich, swoją polityką „za-

18  Lord Garner of Chiddingly, Britain and Canada in the 1940s and 1950s [w:] Britain and 
Canada..., s. 89.
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przepaściła nadzieję na to, by Wspólnota mogła mówić jednym, zjednoczonym, a tym 
samym ważnym głosem i mieć wpływ na kształtowanie światowego porządku”19. 
Po II wojnie światowej dystans dzielący Kanadę i Wielką Brytanię jeszcze bardziej 
się zwiększył. Kanada zakończyła bowiem wojnę gospodarczo wzmocniona, Wielka 
Brytania – znacznie osłabiona i zadłużona. Nowa sytuacja geopolityczna stwarza-
ła Kanadyjczykom możliwość odegrania istotnej roli w kształtowaniu powojenne-
go porządku. Premier King, chcąc zagwarantować swojemu krajowi realne wpływy 
w polityce światowej, postanowił zwiększyć aktywność kanadyjskiej dyplomacji. 
W 1946 r. zrezygnował z osobistego szefowania kanadyjskiemu Departamentowi 
Spraw Zewnętrznych i oddał kierownictwo resortu dwóm późniejszym premierom 
Kanady: Louisowi St. Laurentowi i Lesterowi Pearsonowi. Politycy ci odegrali nie-
zwykle istotną rolę w powojennej emancypacji Kanady na arenie międzynarodowej. 
Dzięki ich zaangażowaniu Kanada wniosła poważny wkład w tworzenie Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, a także zapisała się jako jeden z pierwszych zwolenników 
międzynarodowej kontroli broni atomowej20. Kanadyjczycy odegrali także czołową 
rolę w tworzeniu NATO, a premier St. Laurent jako jeden z pierwszych zapropono-
wał utworzenie systemu zbiorowego bezpieczeństwa obejmującego Kanadę, USA 
i demokracje zachodnioeuropejskie21. 

Działania polityczne St. Laurenta i L. Pearsona związane były z ideą określającą 
Kanadę mianem średniego mocarstwa. Sformułował ją Pearson w 1946 r. podczas 
jednej ze swych publicznych wypowiedzi. Uznał on wówczas Kanadę, z jej rosnący-
mi po wojnie wpływami, za mocarstwo średniej wielkości (middle power) i domagał 
się na tej podstawie dla Ottawy adekwatnego głosu w strukturach międzynarodo-
wych22. Koncepcja ta wpłynęła znacznie na dalszy rozwój stosunków kanadyjsko-
-brytyjskich. Odrzucała ona bowiem ideę dominacji wielkich mocarstw nad śred-
nimi, a tym samym wykluczała jakąkolwiek podległość Kanady wobec Londynu. 
Antybrytyjska retoryka często zresztą wykorzystywana była przez kanadyjskich 
premierów. Premier St. Laurent w 1948 r. zapewniał kanadyjską Izbę Gmin, że nie 
pozwoli na „dyskredytowanie kanadyjskiej niezależności” ani na „szufl adkowanie 
Kanady jako [brytyjskiego lub amerykańskiego – T.S.] satelity”, a decyzje będzie 
podejmował „obiektywnie, kierując się jedynie interesem swoich współobywateli 
i dobrem międzynarodowej społeczności”23. Po wojnie w Ottawie politykę Londynu 
nadal traktowano z dużą dozą podejrzliwości, szczególnie jeśli dotyczyła ona spraw 
Wspólnoty Narodów. Mackenzie King w maju 1947 r. tak tłumaczył St. Laurentowi 
powojenne działania Londynu: 

19  M. Beloff, Britain and Canada Between Two World Wars: A British View [w:] Britain and 
Canada..., s. 58.

20  R. Reford, Stosunki zagraniczne [w:] Współczesna Kanada..., s. 77.
21  S. Golach, Rola Kanady w pakcie północnoatlantyckim, Warszawa: Departament Szkolenia 

i Doskonalenia Zawodowego MSW, 1975, s. 12.
22  J. Hilliker, D. Barry, op.cit., vol. 2, s. 29–31.
23  Cyt. za: B.M. Smith, The United States in Recent Canadian Nationalism, „World Affairs”, 

vol. 140, no. 3, Winter 1978, s. 197–198.
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Brytyjczycy chcą sami tworzyć politykę Wspólnoty, której my wszyscy [dominia brytyj-
skie – T.S.] mamy się podporządkować. Nie udało im się to za czasów Imperium, więc 
próbują tego samego pod szyldem Wspólnoty Narodów. Całe moje polityczne życie wal-
czyłem o kanadyjską państwowość i nie mam zamiaru pod koniec mojej kariery stać się 
echem rządu lub jakiegokolwiek resortu w Londynie24.

Politycy kanadyjscy oddzielali zatem grubą kreską imperialną przeszłość od po-
wojennej rzeczywistości. Można nawet powiedzieć, że Kanada po wojnie starała się 
całkowicie odciąć od nadużyć przedwojennej polityki kolonialnej Wielkiej Brytanii. 
Kanadyjscy dyplomaci uporczywie kładli nacisk na wyjątkowość swojego kraju na 
tle Londynu i innych dominiów. Podkreślali też, że byli przedstawicielami jedynego 
dominium, które w przeszłości odmawiało ofi cjalnie wsparcia dla brytyjskiego kolo-
nializmu w Azji i Afryce25. Starali się też zachować neutralność wobec powojennego 
rozpadu azjatyckiego i afrykańskiego imperium kolonialnego Wielkiej Brytanii. Nie-
które inicjatywy kanadyjskie nawet ten proces znacznie przyspieszyły, ale to wykra-
cza już poza tematykę niniejszej pracy.

Utrata przez Wielką Brytanię politycznego znaczenia przyspieszyła znacznie 
proces powojennego rozluźniania kanadyjsko-brytyjskich więzi gospodarczych 
i wojskowych. Stopniowe zmiany zachodzące w stosunkach kanadyjsko-brytyj-
skich doprowadziły do sytuacji obecnej, w której Wielka Brytania i Kanada to rów-
norzędne państwa partnerskie, a dwustronne relacje gospodarcze i polityczne nie 
są kluczowe dla żadnego z nich. Pomimo formalnego zachowania przez Kanadę 
związków z Koroną, zwierzchnictwo Londynu nad decyzjami rządu kanadyjskiego 
w praktyce nie istnieje. Rola królowej jako głowy państwa kanadyjskiego i guber-
natorów występujących w jej imieniu ogranicza się jedynie do reprezentacji oraz za-
chowania symboli. Martwe uprawnienia monarchy nie mają większego przełożenia 
na praktykę polityczną. Z rozległych niegdyś wpływów brytyjskich pozostało w Ka-
nadzie niewiele ponad to, co możemy zaobserwować także w innych byłych kolo-
niach brytyjskich. Są to między innymi: tradycja prawna, oparta na prawie zwycza-
jowym (z wyjątkiem Quebecu), język (który i tak ma o wiele więcej cech wspólnych 
z amerykańskim angielskim niż z jego brytyjską odmianą) oraz – przypominające 
o dawnym panowaniu brytyjskim – symbole umieszczane na fl agach i godłach nie-
których kanadyjskich prowincji. Wśród części społeczeństwa kanadyjskiego nadal 
też utrzymuje się sentymentalny stosunek do Wielkiej Brytanii, brytyjskiej kultury 
oraz rodziny królewskiej.

24  Cyt. za: R. MacLaren, op.cit., s. 416–417.
25  P. Lyon, Introduction [w:] Britain and Canada..., s. xxv.
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1. STATUT WESTMINSTERSKI [11 XII 1931] 

Akt wykonawczy do postanowień konferencji imperialnych z lat 1926 i 1930

Londyn, 11 grudnia 1931 r.

Wobec tego, że delegaci Rządów Jego Królewskiej Mości w Zjednoczonym Królestwie, 
w Dominium Kanady, w Związku Australijskim, w Dominium Nowej Zelandii, w Unii Po-
łudniowo-Afrykańskiej, w Wolnym Państwie Irlandii i w Nowej Fundlandii, na konferen-
cjach imperialnych, odbytych w Westminsterze w Roku Pańskim tysiąc dziewięćset dwudzie-
stym szóstym i tysiąc dziewięćset trzydziestym, wspólnie opracowali deklaracje i rezolucje, 
umieszczone w sprawozdaniach z tych konferencji.

I wobec tego, że jest rzeczą słuszną i właściwą, żeby w formie wstępu do tego aktu stwier-
dzić, iż ponieważ Korona jest symbolem wolnego stowarzyszenia członków Brytyjskiej 
Wspólnoty Narodów i ponieważ są oni związani wspólnym poddaństwem w stosunku do Ko-
rony, jest to zgodne z ustanowioną sytuacją konstytucyjną wszystkich członków Wspólnoty 
w ich wzajemnych stosunkach, że wszelka zmiana w ustawie dotyczącej następstwa tronu lub 
tytulatury Królewskiej będzie na przyszłość wymagała zgody zarówno Parlamentów wszyst-
kich Dominiów, jak Parlamentu Zjednoczonego Królestwa;

i wobec tego, że jest to zgodne z ustanowionym porządkiem konstytucyjnym, iż żadna 
ustawa ustanowiona na przyszłość przez Parlament w Zjednoczonym Królestwie nie może 
być rozciągnięta na żaden ze wspomnianych Dominiów jako część jego praw inaczej jak na 
żądanie i za zgodą tego Dominium;

i wobec tego, że do ratyfi kacji, potwierdzenia i wprowadzenia w życie niektórych z tych 
deklaracji i rezolucji uchwalonych przez wzmiankowane konferencje jest konieczne, aby Par-
lament w Zjednoczonym Królestwie władzą swą uchwalił i ustanowił odpowiednią ustawę;

i wobec tego, że na żądanie i za zgodą Dominium Kanady, Związku Australijskiego, Do-
minium Nowej Zelandii, Unii Południowo-Afrykańskiej, Wolnego Państwa Irlandii i Nowej 
Fundlandii niejednokrotnie poddawały się one kompetencji Parlamentu w Zjednoczonym 
Królestwie w celu regulowania wyżej wspomnianych zagadnień w sposób podany niżej w ni-
niejszym akcie;

dlatego więc niechaj Jego Najjaśniejsza Królewska Mość władzą swą i za poradą i zgodą 
Lordów Duchownych i Świeckich oraz Gmin, zgromadzonych w obecnym Parlamencie i pod 
jego powagą ustanowi co następuje:

1.
Znaczenie wyrazu „Dominium” w tym akcie

W tym akcie wyrażenie „Dominium” oznacza każdy z poniższych Dominiów, a mianowi-
cie, Dominium Kanady, Związek Australijski, Dominium Nowej Zelandii, Unię Południowo-
-Afrykańską, Wolne Państwo Irlandii i Nową Fundlandię.
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2.
Ważność ustaw, uchwalonych przez Parlament Dominium

1. Akt z 1865 r., dotyczący ważności ustaw kolonialnych, nie będzie miał zastosowania do 
żadnej ustawy, uchwalonej przez Parlament jednego z Dominiów, po wydaniu niniejszego 
aktu.

2. Żadna ustawa ani żadne postanowienie jakiejkolwiek ustawy, uchwalonej przez Parlament 
któregoś z Dominiów po wydaniu niniejszego aktu, nie będą uznane za nieważne lub nie-
skuteczne na tej podstawie, że są one sprzeczne z prawem angielskim, albo z postanowie-
niami jakiego bądź obecnego lub przyszłego aktu Parlamentu Zjednoczonego Królestwa, 
albo z jakimkolwiek rozporządzeniem, przepisem lub zarządzeniem, wydanym na mocy 
takiego aktu, przy czym Parlament Dominium będzie władny uchylić lub zmienić każdy 
taki akt, rozporządzenie, przepis lub zarządzenie, o ile one stanowią część systemu praw-
nego tego Dominium.

3.
Władza ustawodawcza Parlamentu Dominium może sięgać poza jego terytorium

Niniejszym oświadcza się i stanowi, że Parlament Dominium w pełni władny jest wyda-
wać ustawy z działaniem sięgającym poza jego terytorium.

4.
Parlament Zjednoczonego Królestwa może wydawać ustawy dla Dominium

tylko za jego zgodą

Żaden akt Parlamentu Zjednoczonego Królestwa, uchwalony po wydaniu niniejszego 
aktu, nie będzie rozciągał się, ani nie będzie uważany, iż rozciąga się na Dominium jako część 
systemu prawnego tego Dominium, o ile nie było w tym akcie wyraźnie powiedziane, że to 
Dominium żądało uchwalenia tego aktu i zgodziło się nań.

5.
Kompetencje Parlamentów dominionalnych w stosunku do statków handlowych

Nie uchybiając powszechności poprzednich postanowień niniejszego aktu, sekcja siedem-
set trzydziesta piąta i siedemset trzydziesta szósta aktu z r. 1894, dotyczącego żeglugi handlo-
wej, powinny być rozumiane w tym duchu, że powołanie się w nich na władze ustawodawcze 
posiadłości brytyjskich nie obejmuje Parlamentu Dominium.

6.
Kompetencja Parlamentów dominionalnych w stosunku do Trybunałów Admiralicji

Nie uchybiając powszechności poprzednich postanowień niniejszego aktu, sekcja czwarta 
aktu z r. 1890, dotyczącego kolonialnych Trybunałów Admiralicji (która żąda, aby niektó-
re ustawy były zastrzeżone władzy dyskrecjonalnej Jego Królewskiej Mości albo zawierały 
klauzulę zawieszającą), jak również sekcja siódma tego aktu, żądająca zatwierdzenia przez 
Jego Królewską Mość w Radzie wszelkich przepisów sądowych, regulujących tryb po-
stępowania i procedury Kolonialnych Trybunałów Admiralicji, powinny od chwili 
wydania tego aktu przestać obowiązywać we wszystkich Dominiach.
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7.
Zachowanie w mocy aktów odnoszących się do Brytyjskiej Ameryki Północnej

i zastosowanie tego aktu do Kanady

1. Nic w niniejszym akcie nie może być rozumiane jako powodujące uchylenie, poprawkę 
lub zmianę aktów z okresu od 1867 do 1930 r., odnoszących się do Brytyjskiej Ameryki 
Północnej, ani też do jakiego bądź rozporządzenia, przepisu lub zarządzenia, wydanych na 
ich podstawie.

2. Postanowienia sekcji drugiej niniejszego aktu powinny być stosowane do ustaw, wyda-
nych przez którą bądź z prowincji Kanady, oraz do kompetencji władz ustawodawczych 
tych prowincji.

3. Zakres władzy, przyznany przez niniejszy akt Parlamentowi Kanady albo władzom usta-
wodawczym prowincji, powinien być ograniczony do uchwalania ustaw odnoszących się 
do spraw wchodzących w zakres kompetencji Parlamentu Kanady lub odpowiednio władz 
ustawodawczych prowincji. […]

Ź r ó d ło: W. Dobrzycki, System międzyamerykański, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
Scholar, 2002, s. 429–430.
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2. MONARCHOWIE I GUBERNATORZY GENERALNI KANADY OD 1867 R.

MONARCHOWIE GUBERNATORZY GENERALNI

1837–1901 Wiktoria

1867–1868 Charles Stanley Monck, 
lord Monck

1868–1872 John Young, 
lord Lisgar

1872–1878 Frederick Temple H.-T. Blackwood,
lord Dufferin

1878–1883 John Douglas Sutherland Campbell,
lord Lorne

1883–1888 Henry Charles Keith Petty-Fitzmaurice, 
lord Lansdowne

1888–1893 Frederick Arthur Stanley, 
lord Derby, lord Stanley of Preston

1893–1898 John Campbell Hamilton-Gordon, 
lord Aberdeen

1898–1904 Gilbert J. Elliot-Murray Kynynmound, 
lord Minto

1901–1910 Edward VII
1904–1911 Albert Henry George Grey, 

lord Grey

1910–1936 Jerzy V

1911–1916 Arthur William Patrick Albert, 
lord Connaught

1916–1921 Victor Christian William Cavendish, 
lord Cavendish

1921–1926 Julian Hedworth George Byng,
lord Byng

1926–1931 Freeman Freeman-Thomas, 
lord Willingdon

1931–1935 Vere Brabazon Ponsonby, 
lord Bessborough

1935–1940 John Buchan, 
lord TweedsmuirI–XII 1936 Edward VIII

1936–1952 Jerzy VI
1940–1946 Alexander Augustus Cambridge,

lord Athlone

1946–1952 Harold R.L.G. Alexander,
lord Alexander

1952– Elżbieta II

1952–1959 Vincent Massey*
1959–1967 Georges Vanier 
1967–1974 Roland Michener
1974–1979 Jules Léger
1979–1984 Edward Schreyer
1984–1990 Jeanne Sauvé
1990–1995 Ray Hnatyshyn
1995–1999 Roméo LeBlanc
1999–2005 Adrienne Clarkson
2005–2010 Michaëlle Jean
2010– David Johnston
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* Od 1952 r. funkcję gubernatora generalnego piastują wyłącznie obywatele Kanady. 
Wcześniej gubernatorami byli brytyjscy arystokraci, ofi cjalnie mianowani przez monar-
chę, a w praktyce przez Londyn bądź w uzgodnieniu z rządem brytyjskim. W połowie 
lat trzydziestych XX w. monarcha, na prośbę Ottawy, zaprzestał przyznawania tytułów 
lordowskich Kanadyjczykom, stąd ich brak przy nazwiskach gubernatorów po 1952 r.

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst. J. Grabowski, Historia Kanady, Warszawa: Prószyński 
i S-ka, 2001; The British Monarchy, http://www.royal.gov.uk/HistoryoftheMonarchy/Histo-
ryoftheMonarchy.aspx (14.02.2014); The Governor General of Canada, 2013, Former Gover-
nors General, Ottawa, http://www.gg.ca/document.aspx?id=14615 (21.11.2013).

Załączniki
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3. PREMIERZY WIELKIEJ BRYTANII I KANADY OD 1867 R.

PREMIERZY WIELKIEJ BRYTANII PREMIERZY KANADY
1866–1868 Edward Smith-Stanley

1867–1873 John Alexander MacdonaldII–XII 1868 Benjamin Disraeli

1868–1874 William Ewart Gladstone

1873–1878 Alexander Mackenzie

1874–1880 Benjamin Disraeli

1878–1891 John Alexander Macdonald
1880–1885 William Ewart Gladstone
1885–1886 Robert Cecil
II–VII 1886 William Ewart Gladstone

1886–1892 Robert Cecil
1891–1892 John Joseph Caldwell Abbott

1892–1894 William Ewart Gladstone 1892–1894 John Sparrow David Thompson
1894–1895 Archibald Primrose

1894–1896 Mackenzie Bowell

1895–1902 Robert Cecil V–VII 1896 Charles Tupper

1896–1911 Wilfrid Laurier
1902–1905 Arthur Balfour
1905–1908 Henry Campbell-Bannerman

1908–1916 Herbert Henry Asquith

1911–1920 Robert Laird Borden

1916–1922 David Lloyd George 1920–1921 Arthur Meighen

1921–1926 William Lyon Mackenzie King
1922–1923 Andrew Bonar Law
1923–1924 Stanley Baldwin
I–XI 1924 Ramsay Macdonald

1924–1929 Stanley Baldwin VI–IX 1926 Arthur Meighen

1926–1930 William Lyon Mackenzie King

1929–1935 Ramsay Macdonald
1930–1935 Richard Bedford Bennett

1935–1937 Stanley Baldwin

1935–1948 William Lyon Mackenzie King
1937–1940 Neville Chamberlain
1940–1945 Winston Churchill

1945–1951 Clement Atlee

1948–1957 Louis St. Laurent1951–1955 Winston Churchill
1955–1957 Anthony Eden
1957–1963 Harold Macmillan 1957–1963 John Diefenbaker
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1963–1964 Alec Douglas-Home
1963–1968 Lester Bowles Pearson

1964–1970 Harold Wilson

1968–1979 Pierre Elliott Trudeau1970–1974 Edward Heath
1974–1976 Harold Wilson
1976–1979 James Callaghan

1979–1990 Margaret Thatcher

1979–1980 Joe Clark
1980–1984 Pierre Elliott Trudeau
VI–IX 1984 John Turner

1984–1993 Brian Mulroney

1990–1997 John Major VI–XI 1993 Kim Campbell

1993–2003 Jean Chrétien

1997–2007 Tony Blair 2003–2006 Paul Martin

2006– Stephen Harper2007–2010 Gordon Brown
2010– David Cameron

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst. Offi ce of the Prime Minister of Canada, http://pm.gc.ca/eng/
former.asp (14.02.2014); UK Prime Minister’s Offi ce, http://www.number10.gov.uk/history-
-and-tour/prime-ministers-in-history (14.02.2014).
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The book entitled Canada and the Transformation of the British Empire: Canadian-Brit-
ish Relations in the Interwar Period attempts to present the interwar process of the British 
Empire’s reforms through the prism of the political emancipation of one of the British domin-
ions – the Dominion of Canada. This process is an interesting and exceptional phenomenon 
in the history of international relations as it strays far from the schemes (known for instance 
from the history of Poland), where independence is granted through single acts of parliaments, 
announced by declarations of independence or achieved by the means of military uprisings or 
wars. Canadian road to independence led through a series of slow, gradual and evolutionary 
not revolutionary changes.

The book, above all, presents the reasons and mechanisms of changes in bilateral relations 
between Canada and the United Kingdom in the interwar years. The results of the research that 
was carried out for the sake of this work allowed the author to formulate and prove the thesis 
that the interwar years were a key period for many interdependent changes for: Canadian inde-
pendence in foreign affairs, redefi nition of Canadian relations with the UK, Canadian activity 
on the international scene, and the transformation of Britain’s relations with its dominions. 
The book also attempts to prove that Canada played a leading role among other dominions in 
the transformation of the inter-imperial relations and that some of Canada’s initiatives signifi -
cantly contributed to the decentralization of the British Empire as well as to the creation of the 
British Commonwealth of Nations in 1931.

The book also gives answers to many relevant questions: what factors made it possible 
for Canada to infl uence the British imperial policies?; what decided that Canadian foreign 
policy became independent from British diplomatic infl uences?; how Canada’s emergence on 
international forum changed Canada-UK relations and relations within the British Empire?; 
how signifi cant was the interwar period for Canadian political emancipation? The author also 
presents his general refl ections over the British political culture, the evolution of the British 
Empire, and the process of building Canada’s nationhood and diplomatic sovereignty.

The dissertation analyses Ottawa’s political and diplomatic initiatives in two major areas. 
The fi rst is Canadian attitude to Great Britain and its empire in the years between two world 
wars. Second – Canada–USA relations and the infl uence of Canada’s southern neighbor’s poli-
cies on Canadian relations with the UK in 1920s and 1930s. 

The interwar period and the years of William Lyon Mackenzie King’s premiership (1921–
–1930, 1935–1948) were undoubtedly a turning point in Canadian history. It was the time 
when Canada achieved full independence in foreign affairs and contributed remarkably to the 
reforms of the British Empire. It was also during that time when important reorientation of 
Canada’s policies took place. As a result of that, the United States replaced Great Britain as 
the Canadian major economic and military ally.

Summary
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