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Moim najbliższym, Markowi i Dominice



W październiku 2005 grono 12 uznanych autorytetów quebeckiego życia publiczne-
go ogłosiło manifest pod mocnym tytułem – Pour un Québec lucide1. Autorzy, wzno-
sząc się ponad dzielące ich preferencje polityczne, zdiagnozowali kondycję, w jakiej
obecnie znajduje się Québec, i zgodnie uderzyli na alarm. Wśród sygnatariuszy ma-
nifestu znalazł się Lucien Bouchard, polityk bardzo zasłużony dla sprawy quebeckiej,
który mimo wycofania się z czynnej polityki, zabrał głos zaniepokojony sytuacją
w prowincji.

Manifest przestrzega quebeckie elity polityczne przed odsuwaniem, w bliżej
nieokreśloną przyszłość, koniecznych radykalnych reform w sferze ekonomicznej
i społecznej. Zwraca uwagę na: zły stan gospodarki quebeckiej i trwałą tendencję
spadkową produkcji, niebywale rozbudowaną biurokrację, najwyższy na kontynen-
cie, 16%, dług publiczny, najniższy wśród krajów wysokorozwiniętych wskaźnik
urodzeń. Postuluje: jak najszybsze obniżenie długu, zwiększenie nakładów na
edukację, w tym na programy nauczania języka angielskiego, i zmianę finansowa-
nia szkolnictwa przede wszystkim wyższego, tak, aby rozwijało się kształcenie
specjalistów niezbędnych dla nowoczesnej gospodarki, a także, by uczelnie były
bardziej dostępne dla quebeckiej młodzieży. Manifest wskazuje także źródło finan-
sowania – powinny być nim dochody z największego quebeckiego bogactwa –
energii elektrycznej, której ceny należy znacznie podnieść. Sygnatariusze uważają,
że aby unowocześnić quebecką gospodarkę, trzeba ją szeroko otworzyć na poza-
publiczne inwestycje, a system podatkowy radykalnie zreformować. Należy także
negocjować nowe porozumienie w kwestii płacy minimalnej oraz wyeliminować
rosnącą w ekonomii prowincji dyskryminację o podłożu etnicznym. Autorzy alar-
mują, że Québécois, którzy tak długo walczyli o złamanie anglojęzycznych mono-
poli w wielu dziedzinach quebeckiej gospodarki, teraz, gdy sami osiągnęli sukces,
zachowują się identycznie, blokując dostęp innym.

Manifest apeluje o „nowego ducha”2 w życiu prowincji, o otwarcie na innych
i tolerancję, w tym także językową, bo Québec zbyt wiele traci zamykając się
w kręgu języka francuskiego, w czasie gdy gospodarka światowa się globalizuje.

Autorzy manifestu po raz pierwszy od dziesięcioleci użyli tak mocnych słów, aby
nazwać niebezpieczny proces ponownego zamykania się Quebecu we własnym
świecie. Manifest jest listem otwartym, ma nie tylko uświadomić politykom quebeckim
zagrożenia, lecz także zmobilizować opinię publiczną, aby wymusiła zmiany. Autorzy
widzą potrzebę publicznej debaty nad kondycją współczesnego Quebecu i jego naj-
bliższą przyszłością, nie składają żadnych deklaracji w kwestiach relacji z Federacją,
ale wyraźnie mówią, że problemy, które nazwali, muszą być natychmiast rozwiązy-
wane bez względu na to, jaka opcja polityczna przeważa w rządzie prowincji.

Postulaty zawarte w manifeście pokazują, że wiele zmian, które w życiu prowin-
cji zostały wprowadzone w konsekwencji Spokojnej Rewolucji, już wymaga kolej-
nych reform, tak, aby prowincja dotrzymywała kroku zmieniającemu się wokół
światu. Québec na początku nowego stulecia musi się zmierzyć z innymi wyzwa-
niami niż te, które stały przed nim pół wieku temu. Ideologia Spokojnej Rewolucji
wypełniła swą wielką misję – wyciągnęła prowincję z zacofania, teraz jednak po-
trzebne jest nowe, inne, myślenie, które bardziej zdecydowanie zmobilizuje Qu-
ébec do dalszego rozwoju.

Ku ubolewaniu sygnatariuszy manifestu, pierwszą odpowiedzią ze strony obozu
separatystycznego, dążącego do przejęcia władzy w prowincji w zbliżających się
wyborach, nie było podjęcie merytorycznej dyskusji, ale wysunięcie mocnych de-
klaracji politycznych.

W listopadzie 2005 Parti québécois, po kilkumiesięcznej dyskusji, wybrała no-
wego lidera. Został nim młody polityk, urodzony w okresie Spokojnej Rewolucji,
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André Boisclair. Boisclair zapowiedział, że pod jego przywództwem Parti québéc-
ois wróci do kwestii suwerenności prowincji, a gdy partia wygra wybory, rozpisze
referendum w tej sprawie. Jeśli mieszkańcy Quebecu poprą separację, rząd Bo-
isclaira przedstawi „rewolucyjny akt secesji”, który nie będzie brał pod uwagę
ustaleń Federacji, w tym ograniczeń wynikających z Clarity Act. Tym samym roz-
poczęła się kampania przed wyborami w prowincji, zaplanowanym na 2007 rok3.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że kwestie suwerenności powracają znowu, gdy
sytuacja społeczno-gospodarcza prowincji nie jest najlepsza. Parti québécois zdaje
się ciągle wierzyć, że suwerenność stanowi antidotum na wszelkie quebeckie pro-
blemy.

Niespodziewanie, wiosną 2006 roku, oliwy do separatystycznego ognia dolał
Michel Tremblay, poeta, dramaturg, pisarz, ważny autorytet quebecki, szczególnie
zasłużony w promowaniu języka i odrębności Québécois. Tremblay z wielkim ża-
lem powiedział, że „nie wierzy już w suwerenność”. Takie oświadczenie wielkiego
zwolennika i promotora niepodległego Quebecu wywołało nową falę dyskusji
i kontrowersji co do przyszłości prowincji.

Na tej fali, Bloc québécois, zaczął pracować nad wniesieniem, jeszcze w roku
2006, pod obrady parlamentu federalnego inicjatywy ustawodawczej, której zapis
mówiłby o uznaniu francuskojęzycznego społeczeństwa prowincji Québec za naród.
Ku pełnemu zaskoczeniu wszystkich w listopadzie premier Kanady Stephen Harper
oświadczył, że jego rząd podejmuje debatę nad uznaniem społeczności Quebecu za
odrębny naród w ramach Federacji Kanady. 22 listopada 2006 w Izbie Gmin kana-
dyjskiego parlamentu Harper pytał: „Czy Québécois tworzą naród w ramach zjedno-
czonej Kanady? Odpowiedź brzmi – tak”, i dalej: „Czy Québécois tworzą niezależny
naród? Odpowiedź brzmi – nie..., i będzie zawsze brzmiała nie”4. Jego słowa spo-
tkały się z owacją na stojąco.

Swoim posunięciem Harper uprzedził plany Bloc québécois, w których nie było
miejsca na passus o kanadyjskich ramach dla quebeckiego narodu.

Komentatorzy są zgodni, krok Stephena Harpera da Parti québécois, a szcze-
gólnie jej liderowi André Boisclairowi, nowe argumenty i nową siłę do przygotowy-
wania „następnego razu”, o którym już po roku 1980 mówił René Lévesque5.

Niniejsza rozprawa jest próbą analizy quebeckiego ruchu niepodległościowego. Jest
także, w moim zamierzeniu, poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o przyczyny tak
dramatycznych i pesymistycznych konkluzji, do których doszli autorzy analizowanego
powyżej manifestu.

Przypisy

1 www. pourunquebeclucide.com, 2006-02-02.
2 www. pourunquebeclucide.com, 2006-02-02, s. 9.
3 W 2004 roku wydana została mała książeczka, Free At Last. Québec 2007, Rona Colemana, Victoria:

Trafford Publishing, której zawartość jest mało interesująca, ale tytuł mógł okazać się proroczy.
4 Séguin, Real, 2006, PQ sees ammunition for sovereignty push, „Globe and Mail”, 23 XI 2006.
5 Herbert, Chantal, 2006, A look inside Harper’s birth of a „nation”, „Toronto Star”, 24 XI 2006.



I

WPROWADZENIE

Québec, zwany przez jego mieszkańców la belle province, jest najstarszą częścią dzi-
siejszej Kanady. Z początkiem wieku XVII u ujścia Rzeki Świętego Wawrzyńca osie-
dlili się pierwsi Europejczycy. Rozpoczęli budowę zbiorowości, którą współcześnie
nazywamy społeczeństwem kanadyjskim. Osadnicy ci tworzyli także pierwsze ramy
polityczno-instytucjonalne i ekonomiczne organizmu, z którego powoli powstawało
państwo kanadyjskie. Tymi przybyszami byli Francuzi, to oni przez półtora wieku
istnienia kolonii – Nowej Francji, zbudowali wspólnotę, która swoją tożsamość etnicz-
no-narodową związała z nowym krajem w Nowym Świecie, uznając ziemię kanadyjską
za ziemię ojczystą. Dla nazwania zasiedlanych przez siebie terenów przejęli od Indian
nazwę kanata i upowszechnili ją jako Kanada, a siebie nazwali Canadiens, Kanadyj-
czykami. Ich potomkowie, określający się dziś jako Québécois, tworzą zbiorowość,
która nieprzerwanie od trzech wieków stanowi zdecydowaną większość mieszkańców
prowincji Québec. Mimo długotrwałej dominacji brytyjskiej, Québécois zachowali
własną wielowymiarową odrębność i na przekór niemałej ilości trudnych doświadczeń,
jakie po conquest1 były ich udziałem, pozostali wierni swojej quebeckiej identyfikacji.

Budowana przez ponad trzy wieki quebecka tożsamość tworzona była dwutorowo.
Równolegle z odmiennym językiem, religią, kulturą i kodeksem cywilnym budowane
były własne instytucje polityczne, publiczne i oryginalna quebecka struktura ekono-
miczna.

Québec czuje się całością odrębną zarówno historycznie, jak współcześnie. Cało-
ścią, u której podstaw legło zwarte i jednorodne etnicznie osadnictwo, która przez wie-
ki utrzymywała niemal pełną homogeniczność etniczną ściśle ograniczoną terytorial-
nie. Terytorium odgrywało istotną rolę w budowaniu quebeckiej tożsamości. Już
w czasach Nowej Francji ziemie nad Rzeką Świętego Wawrzyńca, a nie Francja, były
określane przez osadników i ich dzieci mianem ojczyzny. Identyfikacja terytorialna
wzmocniła się jeszcze bardziej, gdy Québec przeszedł pod polityczną dominację Bry-
tyjczyków. Canadiens czuli się bezpiecznie tylko w Quebecu, uważali, że jedynie tu
może trwać i rozwijać się ich wspólnota, tylko tu byli u siebie. Terytorium Dolnej Ka-
nady, później prowincji Québec, było jednym z głównych elementów, wokół którego
tworzyły się quebeckie ideologie nacjonalistyczne.

Współczesny Québec, mimo przynależności do Federacji Kanadyjskiej, którą nie-
mal półtora wieku temu sam współtworzył, jest prowincją o wyjątkowej pozycji. Pra-
cowały na nią pokolenia mieszkańców prowincji. Często można spotkać opinię, że
państwo kanadyjskie składa się z dwóch części, Quebecu i reszty Kanady2. Rozbież-
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ność interesów quebeckich i ROC była szczególnie widoczna w życiu polityczno-
-społeczno-gospodarczym Kanady w II połowie XX wieku. W ciągu ostatniego półwie-
cza prowincja coraz głośniej, bardziej konsekwentnie i różnymi drogami, domagała się
uznania jej za wyjątkową i przyznania w ramach Federacji odrębnego statusu. Rząd
w Ottawie nie mógł ignorować dążeń Quebecu, jednak władze federalne godziły się na
ustępstwa wobec prowincji nieczęsto, zwykle w obliczu wyjątkowych nacisków i sytuacji.

Kwestia quebecka na forum Federacji ma też inny wymiar. Québéc jest drugą co do
liczby mieszkańców kanadyjską prowincją, mieszka tam niemal czwarta część społe-
czeństwa Kanady, a konstytucja stanowi, że dla niektórych, najważniejszych rozstrzy-
gnięć ustawodawczych konieczna jest zgoda prowincji o tak licznej zbiorowości. Qué-
bec stara się, szczególnie w ciągu ostatnich dekad, wykorzystać ten zapis dla wywiera-
nia presji na Ottawę, a w rezultacie osiągania korzystnych dla siebie kompromisów.
Ważna jest tu także jeszcze jedna okoliczność. Ponad półtora miliona mieszkańców
prowincji, czyli ponad 5% społeczeństwa całej Kanady, nie należy do zbiorowości
Québécois. Rząd federalny deklaruje, że ich los nie jest mu obojętny, co dodatkowo
komplikuje relacje z Quebekiem.

Historia Quebecu i Québécois toczyła się własnymi, innymi torami niż dzieje reszty
Kanady, choć obie części, od połowy XVIII wieku, łączą wspólne polityczne ramy.
Québécois stworzyli własny model instytucji i organizacji wewnątrzprowincyjnych,
które wyrosły z tradycji nierzadko sięgającej czasów nowofrancuskich. Zbiorowość
quebecka, będąc przez wiele dziesięcioleci społecznością izolowaną, żyła i rozwijała
się zgodnie ze swoim rytmem, w ramach własnej kompletności instytucjonalnej3. Nie
kompensowało to jednak poczucia dyskryminacji, jakie od czasów conquest towarzy-
szyły życiu Québécois.

Współczesny Québec otwarcie nawiązuje do szczęśliwych dla Frankokanadyjczy-
ków czasów Nowej Francji, okresu, w którym starano się wcielać zasady bliskie pań-
stwu nazywanemu dziś opiekuńczym. Czasy nowofrancuskie są mitologizowane i uka-
zywane jako wzór także poprzez przeciwstawianie ich okresowi zwanemu „wielkimi
ciemnościami”, „smutnymi czasami” czy Starym Quebekiem. Określenia te odnoszone
są do niemal dwóch wieków życia prowincji i społeczeństwa frankofońskiego, od
conquest do la Révolution Tranquille, Spokojnej Rewolucji, czyli do początków lat 60.
ubiegłego wieku.

Okres Starego Quebecu był trudny dla Québécois z wielu powodów, które prowa-
dziły jednak do wspólnego rezultatu – do wspominanego powyżej odizolowania tej
zbiorowości od świata zewnętrznego niemal we wszystkich sferach życia. Ta izolacja
stanowiła następstwo wielowymiarowego zdominowania Québécois, grupy większo-
ściowej, w jej własnej ojczyźnie. Podporządkowanie to było odczuwane przez wspól-
notę quebecką zarówno obiektywnie, jak i subiektywnie. Podrzędność owa miała kilka
płaszczyzn: po pierwsze, kolonialną – po conquest metropolią na długo stał się obcy
Canadiens Londyn; po drugie, ogólnokanadyjską – w konsekwencji zależności kolo-
nialnych w Kanadzie dominowali Brytyjczycy, którzy stali się zbiorowością decydują-
cą o losach kraju; po trzecie, wewnątrzprowincyjną – o najważniejszych kwestiach
politycznych i gospodarczych prowincji Québec decydowali także obcy Anglicy, les
Anglais; po czwarte, szczególnie bolesną, choć rzadko podkreślaną, wewnątrzquebecką
– tzw. stare elity quebeckie, czyli kler katolicki w ścisłym aliansie z grupą wywodzącą



Wprowadzenie 13

się spośród właścicieli ziemskich, wcześniej często seniorów, kontrolowały większość
sfer życia społecznego i, nierzadko, prywatnego Québécois. Kontrola ta, sprawowana
w znacznej mierze rękami ludzi Kościoła, od połowy XIX wieku zdominowana była
przez tzw. filozofię przetrwania, la survivance. Przetrwanie odnosiło się do obrony
tożsamości i homogeniczności etnicznej wspólnoty Québécois, ale i utrzymania odpo-
wiadającego elitom układu sił w prowincji. Realizacja tych założeń odbywała się
przede wszystkim na podstawie wybranych elementów dorobku Nowej Francji, które
adaptowano do bieżących potrzeb. Jednak zdarzało się i tak, że dla zabezpieczenia
własnych interesów elity nie wahały się układać z Brytyjczykami, oficjalnie przez nie
nazywanymi wrogami narodu quebeckiego.

Od podboju, a przede wszystkim po roku 1840, zbiorowość Québécois, mimo zde-
cydowanej przewagi liczebnej, przyjęła w swoim kraju pozycję obronną właściwą
grupom mniejszościowym, starając się „bardziej przeżyć niż żyć”. I choć próby wy-
rwania się z tego położenia podejmowano kilkakrotnie, to dopiero w połowie XX wie-
ku okazały się one skuteczne.

Od lat 60. ubiegłego stulecia otwarcie, odważnie i konsekwentnie walczą Qué-
bécois już nie o zmianę swojego statusu, tego dokonali opowiadając się za Spokojną
Rewolucją, lecz różnymi drogami – o zniesienie pozostałości po dawnych relacjach.
Jedna z tych dróg prowadzi społeczeństwo Québécois do miejsca, gdzie padają pytania
o przyszłość, w tym także o niezależność.

Wśród współczesnych demokracji próżno szukać przypadku podobnego do quebec-
kiego przede wszystkim z tego względu, iż w ciągu ostatnich czterech dziesięcioleci
wzmacnianie wewnętrznej odrębności idzie tu w parze z mocnymi nastrojami separaty-
stycznymi. W końcu XX wieku w żadnym innym demokratycznym kraju integralność
terytorialna państwa nie była wystawiona na tak mocną próbę, jak w przypadku Kana-
dy. Nigdzie, prócz Quebecu, nie udało się, aby nowo powstała partia polityczna, jak
Parti québécois, otwarcie dążąca do separacji prowincji, była tak konsekwentnie po-
pierana przez znaczną część wyborców.

 Społeczne i polityczne dzieje Québécois miały swoje odbicie w ideologiach.
Uznaje się, że ideologie zwane nacjonalistycznymi, odzwierciedlające odrębne interesy
wspólnoty quebeckiej, pojawiły się z początkiem wieku XIX. Były one wyrazem wie-
lostronnej odmienności Quebecu, ale równocześnie pełniły rolę drogowskazów na
krętej i wyboistej drodze Canadiens do odzyskiwania przez nich prawa do samostano-
wienia i decydowania o własnym losie.

Istnieje wiele definicji oraz typologii nacjonalizmu, które uwzględniają różne wy-
miary jego wewnętrznego zróżnicowania i różne uwarunkowania zewnętrzne. Dodat-
kowo wymiary te krzyżują się wzajemnie na wiele sposobów. Prowadzi to do tego, że
żadna typologia nie może być wyczerpująca. Podobnie jest z definicjami nacjonalizmu,
w tym ideologii nacjonalistycznych. Anthony Smith pisze, że dla zrozumienia zjawiska
nacjonalizmu najważniejsze jest „zrozumienie roli przeszłości w kreowaniu teraźniej-
szości”4 i w tym, według niego, tkwi główna różnica w definiowaniu tego zjawiska
przez różnych teoretyków czy szkoły. Sam Smith wyróżnia trzy główne spojrzenia na
nacjonalizm: klasyczne – rola przeszłości jest wielka – naród jest częścią porządku
naturalnego; bazowe (perenialistyczne) – forma narodu ulega zmianom, ale trwałe
pozostają jego etniczne fundamenty; modernistyczne i postmodernistyczne – naród
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może być budowany bez opierania się na jego etnicznej przeszłości lub na podstawie
wybranych jej elementów, jest on produktem pewnego etapu rozwoju historycznego
i towarzyszących mu ideologii5. Smith definiuje nacjonalizm jako „ideologiczny ruch
zorientowany na zdobycie i utrzymanie samorządności oraz niepodległości, występują-
cy w imieniu grupy, której członkowie uważają tę grupę za swój istniejący lub poten-
cjalny naród podobny do innych”6. Podobnie jak Smith nacjonalizm definiuje Kon-
stantyn Symmons-Symonolewicz7.

Z kolei Michael Hechter uznaje, że istota nacjonalizmu leży w kreowaniu państwa,
i określa nacjonalizm jako „zbiorowe działanie skierowane na to, aby uczynić granice
narodu zgodnymi z granicami politycznymi”8. Hechter wyróżnia cztery główne rodzaje
nacjonalizmu: budujący homogeniczne kulturowo państwo; peryferyjny; separaty-
styczny i zjednoczeniowy. Mówi też o patriotyzmie, przez który rozumie „pragnienie
wzrostu znaczenia i prestiżu własnego państwa na płaszczyźnie międzynarodowej
w stosunku do innych państw”. Hechter uważa, że patriotyzm nie jest nacjonalizmem,
gdyż istnieje w ramach już stworzonego państwa narodowego9.

John A. Hall uważa natomiast, że nie można mówić o nacjonalizmie w ogóle, ale
o wielu nacjonalizmach pojawiających się w różnych historycznych okolicznościach.
Podkreśla także, iż uwarunkowania tkwiące u podstaw różnych typów nacjonalizmu są
przede wszystkim polityczne, a nie społeczne10. Hall wylicza cztery główne stadia
rozwoju nacjonalizmu (są one związane z upadkiem mocarstw): powstanie nowych
państw w Ameryce Łacińskiej w początkach XIX wieku; konsekwencje traktatu wer-
salskiego z 1919 roku; zmiana międzynarodowego porządku politycznego w wyniku
dekolonizacji, a także efekty rozpadu imperium sowieckiego. Zaznacza jednak, że
nacjonalizm nie powinien być łączony z separatyzmem, co więcej, „duch nacjonalizmu
może dominować w ustabilizowanych państwach”. Uważa także, iż rzeczywisty wzrost
znaczenia nacjonalizmu jest historycznie nowy, nastąpił dopiero wraz z szerokim do-
stępem do łączności i transportu11.

Czołowy współczesny teoretyk nacjonalizmu, Ernest Gellner, uważa, że to ideolo-
gie nacjonalistyczne powołują do życia narody. Nacjonalizmy nie są, według niego,
konsekwencją budzenia się świadomości narodowej we wspólnotach kulturowych czy
etnicznych. To narody są rezultatem procesów industrializacji i modernizacji, które
wyrywają społeczeństwa agrarne z tradycyjnych więzi, powodują ich homogenizację
i mobilność ekonomiczną12. Ważną rolę, według Gellnera, odegrała w tych procesach
wczesna industrializacja, której rezultatami były: eksplozja populacyjna, urbanizacja,
migracje zarobkowe oraz kolonializm, wymuszający zmiany ekonomiczne i politycz-
ne13. Istotną przesłanką dla rozwoju nacjonalizmu była kultura, a dokładniej tzw. kultu-
ra wyższa, dysponująca pismem i oparta na wykształceniu. Taka kultura umożliwia
szybkie, precyzyjne i bezkontekstowe komunikowanie się, a to jest konieczne do życia
w wielkich homogenicznych kulturowo zbiorowościach. Gellner nie definiuje kultury,
„pojęcia zbyt ulotnego”, mówi jedynie o „jej kamieniu probierczym”, języku14. I w tym
kontekście twierdzi, że na świecie istnieje tyle potencjalnych nacjonalizmów, ile jest
języków. Jednak dla swego istnienia kultura wyższa potrzebuje mocnego wsparcia,
a takie może uzyskać jedynie ze strony państwa, gdyż jest to jedyna instytucja strzegą-
ca porządku publicznego i dysponująca wystarczającymi zasobami, aby zapewnić jej
trwanie. Kultura wyższa społeczeństw industrialnych ucieka się pod skrzydła całego
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społeczeństwa skupionego w państwie w przeciwieństwie do epoki przedindustrialnej
(agrarnej), która związana była z ponad wspólnotowym Kościołem15. Według Gellne-
ra, „zewnętrznym symptomem tej gatunkowej przemiany kultur wyższych jest nastanie
nacjonalizmu”16. Nacjonalizm więc to „dążenie do kongruencji państwa i kultury, do
tego by każda kultura miała swój własny, polityczny dach nad głową (i to nie więcej
niż jeden)”17. Gdy nie jest przestrzegana zasada tej jedności, powstają konflikty, naj-
ostrzejszą reakcję sprzeciwu wywołuje sytuacja, gdy grupa rządzona jest odmienna
etnicznie od rządzącej18.

Z koncepcją Gellnera polemizuje Benedict Anderson, dla którego „wszystkie
wspólnoty większe od pierwotnej wioski (a może i nawet te) są wspólnotami wyobra-
żonymi”19, a nie powoływanymi, czy wynajdowanymi przez jakiekolwiek ideologie,
w szczególności polityczne. Według Andersona nacjonalizmy, które pojawiły się pod
koniec XVIII wieku miały korzenie kulturowe. Nacjonalizm wyjaśniać trzeba „nie
przez zestawienie z uświadamianymi ideologiami politycznymi, lecz z szerszymi sys-
temami kulturowymi, które go poprzedzały, z których – a czasem przeciwko którym –
zrodził się”20. Dwa najważniejsze systemy kulturowe to, według Andersona, wspólnota
religijna i monarchia dynastyczna. W konsekwencji ich rozpadu pojawiły się: języki
miejscowe/rodzime przejmujące rolę dominującego, w przypadku chrześcijaństwa
– łaciny oraz zróżnicowane zbiorowości powiązane coraz mocniejszymi więzami lo-
kalnymi/poziomymi. Z kolei rozwój kapitalistycznych form produkcji, w szczególności
stosowanie technologii „masowego druku” sprawiło, że coraz szersze kręgi ludzi mo-
gły równocześnie korzystać wiedzy i aktualnych informacji. Te trzy elementy stanowią
klucz do powstania nowej formy wspólnoty wyobrażonej – narodu21. Anderson uważa,
że nacjonalizm jest ściśle powiązany z powstaniem nowoczesnego narodu, który defi-
niuje jako: „wyobrażoną wspólnotę polityczną, wyobrażoną jako nieuchronne ograni-
czoną i suwerenną”22.

Quebecki nacjonalizm nazywany jest spokojnym – to ideologia grupy, która bardzo
długo nie aspirowała do gellnerowskiego własnego dachu nad głową, choć w wielu
wymiarach koncepcja Gellnera jest mu bliska. Quebecki nacjonalizm przez półtora
wieku nie był „szczekającym nacjonalizmem”23, dopiero w połowie XX wieku stał się
głośny. Przez 150 lat ideologie, które towarzyszyły wspólnocie quebeckiej, podkreślały
przede wszystkim jej odrębność kulturową i etniczną. Dominacja wymiaru kulturowo-
identyfikacyjnego szła przez ten długi okres w parze z brakiem poważnych dążeń pań-
stwotwórczych. Można więc powiedzieć, że aż do Spokojnej Rewolucji quebeckie
ideologie nacjonalistyczne były w swym sednie bliskie temu, co Florian Znaniecki
uznawał za ideologie budujące wspólnotę narodową. Znaniecki podkreślał niezależ-
ność istnienia wspólnoty narodowej od państwa24. Co więcej, uznawał, że więzi budo-
wane na wspólnocie kultury narodowej są trwalsze i skuteczniejsze niż te, oparte na
wspólnocie politycznej, czyli państwie25. Z kolei Edward Shils mówi, że nacjonalizm
jest zjawiskiem bardziej uchwytnym niż naród czy narodowość. Przybiera on „postać
ruchów i partii, z realnymi przywódcami, członkami i zwolennikami, [...], ma progra-
my i platformy”26.

Louis Balthazar, pisząc o quebeckim nacjonalizmie27 formułuje własną definicję te-
go zjawiska, to „ruch, który ponad wszystko uznaje prymat przynależności narodowej
i walczy o jak najlepsze uznanie dla narodu, do którego należy”28.



Québec i Québécois. Ideologie dążeń niepodległościowych16

W okresie swego dwustuletniego istnienia nacjonalizm quebecki przechodził różne
etapy rozwoju. Ze względu na różnice między kolejnymi jego odsłonami najczęściej
mówi się, że w Quebecu rozwijały się odmienne nacjonalizmy, a nie jeden nacjona-
lizm. Nacjonalizmy quebeckie są w różny sposób klasyfikowane. Często przytaczany
jest bardzo ogólny podział, dokonany przez Léona Diona29. Wyróżnił on cztery pod-
stawowe rodzaje nacjonalizmów quebeckich: konserwatywny, najdłużej się utrzymują-
cy, który dominował do lat 50. XX wieku; liberalny, najbardziej charakterystyczny dla
okresu Spokojnej Rewolucji i całej dekady lat 60.; społeczno-demokratyczny oraz
socjalistyczny, czy lepiej – socjalny, które współistniały, ale i współzawodniczyły
z sobą od lat 60. XX wieku.

Balthazar, w pracy Bilan du nationalisme au Québec30, także rozróżnia cztery typy
nacjonalizmu obecne w Quebecu od początków XIX wieku, nie pokrywają się jednak
one z podziałem proponowanym przez Diona. Typy według Balthazara to nacjonalizm:
nowoczesny – zalicza do niego ideologie lat 1837–1838 i Spokojnej Rewolucji; trady-
cyjny – 1840–1960; etatystyczny – lata 60. i 70. XX wieku; autonomistyczny – lata
1791–1837 i od 1960 roku31. Szczególne miejsce w rozważaniach Balthazara zajmuje
nacjonalizm tradycyjny32. Wyróżnia jego pięć najważniejszych charakterystyk:
1) orientacja zdecydowanie bardziej kulturowa niż polityczna; 2) brak zainteresowania
rozwojem ekonomicznym i oparcie się na tradycyjnych wartościach; 3) ścisły związek
z religią i instytucjami Kościoła katolickiego; 4) skoncentrowanie na sprawach we-
wnętrznych, ochrona wspólnoty przez jej przeciwstawienie obcym (np. Anglokanadyj-
czykom i czy liberałom); 5) zamknięty charakter, homogeniczność zbiorowości jako
gwarancja przetrwania najważniejszych dla niej wartości33. Balthazar uważa także, iż
quebecki nacjonalizm drugiej połowy XX wieku, mimo że wywodził się z poprzednie-
go, był niemal jego zaprzeczeniem, gdyż inaczej definiował te same problemy. Był więc
polityczny, nastawiony na szybki rozwój ekonomiczny, zorientowany na przyszłość,
aktywny, laicki, a nawet antyreligijny, przyznający mocną pozycję rządowi prowincji, co
z kolei sprzyjało powstaniu silnego politycznego ruchu separatystycznego. Pojawił się
także nowy istotny element – terytorium. Québec przestawał być ojczyzną wszystkich
Frankokanadyjczyków, a był nią tylko dla mieszkających w prowincji Québécois34.

Określenie tradycyjny jest, w przypadku Quebecu, używane w wielu kontekstach
i trzeba pamiętać o tym, aby nie dochodziło do pomyłek. Najczęściej, jak u Balthazara,
odnosi się do tradycyjnego nacjonalizmu, charakterystycznego przede wszystkim dla
stulecia między połową XIX wieku a Spokojną Rewolucją. Dla tego zjawiska Jocelyn
Maclure używa określenia „nacjonalizm melancholijny”35. Zwraca jednak uwagę, że
nie do końca zszedł on z quebeckiej sceny, gdy pojawiły się nowe ideologie te sprzed
i po Spokojnej Rewolucji. Nacjonalizm melancholijny, według Maclure, opiera się na
„tragicznej relacji z przeszłością”, na „traumatycznej pamięci” tego, że „historia Que-
becu to długie pasmo porażek, cofania się i upokorzeń”36.

Tradycja tzw. melancholizmu czerpie z bardzo ważnego dzieła historycznego, jakie
powstało w Kanadzie w języku francuskim, monumentalnej pracy François-Xaviera
Garneau Historie du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours, której kolejne
tomy wychodziły w latach 40. XIX wieku. Korzysta jednak przede wszystkim z dorob-
ku ojca Lionela Groulx, wpływowego quebeckiego historyka i konserwatywnego kato-
lickiego ideologa pierwszej połowy XX wieku. Ojciec Groulx patrzył na dzieje Quebe-
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cu z perspektywy „kataklizmu”, jakim dla Canadiens był brytyjski podbój z początków
lat 60. XVIII wieku. Francuskojęzyczni mieszkańcy prowincji, według Groulx, nie byli
w stanie otrząsnąć się z tej tragedii przez dwa następne wieki. Skutkiem tego Qué-
bécois są ciągle niedojrzali społecznie i narodowo, ich druga natura to syndrom petit peu-
ple, małego narodu, żyjącego pod wielostronnym i długotrwałym uciskiem. Groulx
pielęgnował tzw. traumatyczną wizję quebeckiej historii. W latach 1950–1952 wyszło
czterotomowe dzieło Lionel-Adophe Groulx, Histoire du Canada français depuis la
découverte37, które sumowało jego dokonania jako historyka i ideologa38.

Kontynuatorem takiego rozumienia dziejów Quebecu była szkoła montrealska. Śro-
dowisko to, zwane czasem po prostu „montrealczykami”, jest także głównym przed-
stawicielem wspomnianego wyżej nacjonalizmu melancholijnego39. Trzej historycy są
jego czołowymi postaciami: Michel Brunet (1917–1985), Guy Frégault (1918–1977)
i Maurice Séguin (1918–1984). Wszyscy trzej byli zgodni w twierdzeniu, że winę za
niepowodzenia, które zdominowały quebeckie dzieje, ponoszą anglojęzyczni „obcy”,
przede wszystkim Brytyjczycy, ale także Amerykanie, którzy niejako „poszli drogą
brytyjską” w zajmowaniu uprzywilejowanych pozycji w życiu Quebecu.

„Podbój, a w jego konsekwencji, dominacja angielska, ale i amerykańska w Quebe-
cu stały się największym nieszczęściem w historii Kanady francuskiej. Ta katastrofa
wyrwała młodą kolonię spod opiekuńczych skrzydeł Francji, która dbała o jej rozwój.
Dramat ów rozszarpał istotę organizacji kolonii jako społeczeństwa i narodu, skazując
go na polityczne i ekonomiczne podporządkowanie, na wchłonięcie przez obcy
świat”40. „Aż do 1760 roku sytuacja w Kanadzie francuskiej była zbliżona do tej
w Ameryce Brytyjskiej, conquest wszystko zniszczył”41.

Jednak badacze ci nie poprzestawali jedynie na diagnozie, zerwali z klerykalnym
konserwatyzmem ojca Groulx i skoncentrowali się na poszukiwaniu sposobu napra-
wienia krzywd wyrządzonych Québécois przez dwa wieki historii. Sposobu tego szu-
kali w konieczności zmierzenia się samych Québécois ze swoim statusem podporząd-
kowanego, a nie w podtrzymywaniu go przez kolejne pokolenia. Próbowali znaleźć
drogi wyjścia z tej „pułapki historii”, szukali odpowiedzi na pytanie, jak społeczeństwo
quebeckie może stawić czoła swojej historii, jak porzucić status zdominowanego, jak
rozpocząć proces dekolonizacji w dwa wieki po podboju42. Szkoła montrealska stała
się inspiracją znacznej części współczesnej quebeckiej myśli nacjonalistycznej43.

Z tradycji „montrealczyków” wywodzi się także André Laurendeau (1912–1968),
uczeń ojca Groulx, ale także zwolennik koncepcji Henri Bourassy. Laurendeau przypi-
sywał duże znaczenie quebeckiej tradycji i odrębności, podzielał pogląd o znaczącym
wpływie dramatycznych dziejów Quebecu na samookreślenie Québécois. Patrzył jed-
nak przede wszystkim w przyszłość i dostrzegał konieczność utrzymania związków
Quebecu z Federacją. Mówił o nieodzownej reformie kanadyjskiego federalizmu
w kierunku tzw. federalizmu asymetrycznego, w którym Québécois staliby się pełno-
prawną grupą założycielską, a prowincja otrzymałaby wyjątkowy status. W tym
względzie oponował wobec koncepcji Pierre’a E. Trudeau. Laurendeau uważał, że
nowy federalizm powinien emancypować Québec jako wyjątkowy jego podmiot, a nie
opierać się na prawach jednostki, jak w latach 50. i 60. widział to Trudeau. Historia
przyznała wiele racji koncepcjom André Laurendeau44.
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Próby połączenia tradycji szkoły montrealskiej, szczególnie koncepcji mówiących
o alienacji ekonomicznej i społecznej Québécois oraz kolonizacji Quebecu, z koncep-
cjami dekolonizacyjnymi, a nawet marksistowskimi, dokonywały quebeckie środowi-
ska lewicujące, związane przede wszystkim z „Parti pris”, a wśród nich takie postaci,
jak: Hubert Aquin45, André D’Allemagne46 i Pierre Vallières47. Wspólnie, choć
w różny sposób, dążyli do połączenia wysiłków w celu wyrwania Québécois zarówno
z „historycznego wyczerpania”48, jak i przede wszystkim z objęć amerykańskiego im-
perializmu przy pomocy wyzwolenia klasowego49.

Trzeba jeszcze przypomnieć o jednym, ważnym dla omawianej problematyki, wy-
darzeniu. W roku 1948 grupa piętnastu quebeckich artystów malarzy pod wodzą Paula-
Émile Borduasy, zwana Les Automatistes, opublikowała manifest Le Refus Global,
w którym domagała się uwolnienia artystów z tradycyjnego quebeckiego, katolickiego
gorsetu, wzywała do zapewnienia wolności intelektualnej, artystycznej i osobistej nie
tylko twórcom, ale i zwykłym ludziom. Grupa nawoływała do zerwania z przeszłością
krępującą sztukę, ale także tłumiącą rozwój i modernizację całego quebeckiego społe-
czeństwa. Manifest był politycznym głosem quebeckich artystów i zaliczany jest do
ważnych wydarzeń przygotowujących Spokojną Rewolucję50.

Odpowiedzią na „melancholijne” spojrzenie na dzieje wspólnoty quebeckiej są prace
historyków i politologów, takich jak: Fernand Ouellet, Marcel Trudel, Jean Hamelin czy
Louise Dechêne51. Badacze ci nie tylko nie traktują conquest w kategoriach dramatu Ca-
nadiens, ale konsekwentnie pokazują procesy społeczne i ekonomiczne, które były udzia-
łem społeczeństwa quebeckiego niezależnie od brytyjskiej dominacji. Można spotkać
nawet określenie Ouellet révolution, które mówi o tym, że szczególnie prace Fernanda
Ouelleta52 wprowadziły do quebeckich badań nad nacjonalizmem nowe spojrzenie, prze-
niosły punkt ciężkości z problemów obrony zagrożonego narodu i kultywowania pamięci
o dramatycznych wydarzeniach na kwestie przemian społeczno-ekonomicznych Quebecu.

Ouellet wyróżnia cztery etapy, w jakich rozwijał się quebecki nacjonalizm53.
I. Przełom XVIII/XIX wieku do połowy lat 20. XIX wieku nowo powstająca wówczas
laicka elita starała się być obrońcą i rzecznikiem społeczeństwa wiejskiego oraz jego
tradycyjnych wartości, w tym odrębności narodowej. Nie był to okres antykolonialny,
a wprost przeciwnie, nowa i stara elita, deklarowały lojalność wobec Londynu, nie był
to także okres stagnacji – nowa elita poznawała wartości liberalne i starała się choć
trochę reformować społeczeństwo quebeckie54. II. Do 1838 – do upadku Powstania
Patriotów. Przez dekadę nacjonalizm się radykalizował, ale co ważniejsze, wychodził
poza wąską elitę i zaczynał obejmować quebecką wieś. Ta, dotknięta kryzysem, była
coraz bardziej podatna na nacjonalistyczne hasła. Owa korelacja między kryzysem
a rozprzestrzenianiem ideologii nacjonalistycznej jest tu, według Ouelleta, wyraźna.
Liderzy nawoływali do przemodelowania struktury społecznej i respektowania praw
nabytych przez społeczeństwo quebeckie, nieobce im były hasła domagające się demo-
kratyzacji życia, autonomii prowincji, pojawiły się nawet żądania niepodległości. Jed-
nak ani Londyn, ani Brytyjczycy w Kanadzie nie byli w stanie tego zaakceptować55.
III. Najdłuższy okres, od upadku Powstania do lat 50. XX wieku. To czas zróżnicowa-
nego nacjonalizmu, który podzielił obszary swego zainteresowania na dwie płaszczy-
zny: sprawy wewnętrzne i zewnętrzne, skupił się jednak przede wszystkim na proble-
mach wewnętrznych. W relacjach zewnętrznych, mimo pewnych wyjątków, domino-
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wał realizm polityczny i poszukiwanie kompromisów, a nie kwestie autonomii.
W sprawach wewnętrznych najmocniejszy był natomiast głęboki konserwatyzm, skiero-
wany na eliminacje liberalizmu i utrzymanie tradycyjnego porządku społecznego. Do-
tychczasową elitę zastąpił wzmocniony po roku 1840 Kościół katolicki, który wprowa-
dzał i stał na straży przestrzegania ideologii przetrwania, la survivance56. IV. Od końca
lat 50. XX wieku. Program głębokiej modernizacji wszelkich aspektów życia Quebecu,
równocześnie coraz mocniejszy nacisk kładziony był na zmianę relacji Quebecu z Fede-
racją, nastąpił  wzrost znaczenia nurtów autonomistycznych oraz separatystycznych57.

Jedna z najbardziej znanych interpretacji najnowszych dziejów quebeckiego nacjo-
nalizmu jest dorobkiem Huberta Guindona i Kennetha McRobertsa. Uznawani są oni
za teoretyków tzw. tradycyjnej interpretacji przyczyn quebeckiego przebudzenia na-
cjonalistycznego połowy XX wieku i rozwoju nacjonalizmu w II połowie ubiegłego
wieku. Tezy sformułowane przez Guindona w 1964 roku w ważnym, nie tylko dla
omawianej problematyki, artykule Social Unrest, Social Class, and Quebec’s Bureau-
cratic Revolution58, były powtórzone i rozwinięte przez K. McRobertsa w jego wielo-
krotnie wznawianej pracy Quebec: Social Change and Political Crisis59. Obaj autorzy
zgodnie uważają, że głównym inspiratorem tak intensywnego rozwoju nacjonalizmu
quebeckiego na przełomie lat 50. i 60. XX wieku była francuskojęzyczna klasa średnia,
w której skład wchodzili quebeccy intelektualiści, ludzie wolnych zawodów i „białe
kołnierzyki”. Miała ona poparcie w quebeckich związkach zawodowych i organiza-
cjach robotniczych60. Zgodnie z tą interpretacją nacjonalizm, określany przez McRo-
bertsa neonacjonalizmem61, rozwijał się przede wszystkim z powodów ekonomicznych
i powiązanych z nimi interesów politycznych, a ww. środowiska zaangażowały się
w działania na rzecz uzyskania większej niezależności przez prowincję, gdyż tylko to
dawało im nadzieję na wzmocnienie ich pozycji w życiu gospodarczym Quebecu.
Zdawali sobie bowiem doskonale sprawę, że na płaszczyźnie gospodarczej w konku-
rencji z Anglokanadyjczykami nie mają szans. W działalności na rzecz rzeczywistej
autonomii, a nawet niepodległości prowincji, grupy te widziały także szansę na polep-
szenie swoich pozycji społecznych poprzez rozwój quebeckiego sektora publicznego,
a w konsekwencji wejście tego sektora w sferę biznesu prywatnego. Powstające w tych
procesach miejsca pracy miały być zarezerwowane przede wszystkim dla Québécois,
a kluczowe pozycje obsadzane niemal wyłącznie przez nich62. Ta tradycyjna interpre-
tacja przyczyn rewitalizacji quebeckiego nacjonalizmu w połowie ubiegłego stulecia
i jego rozwoju w kolejnych dekadach jest popularna wśród badaczy tej problematyki63.
Nawet William Coleman, który nieco inaczej interpretuje najnowsze dzieje quebeckie-
go nacjonalizmu, podkreśla wagę czynników ekonomicznych dla procesów rozwoju
separatyzmu w prowincji64.

Do głośnego manifestu Marcela Chaputa Pourquoi je suis séparatiste65 odwołują
się z kolei ci, którzy przyczyn intensywnego rozwoju quebeckiego nacjonalizmu w II
połowie XX wieku poszukują przede wszystkim w psychologicznych, tożsamościo-
wych przesłankach, a nie ekonomiczno-politycznych66. I choć w swoim manifeście
Chaput przytacza także wiele argumentów ze sfery ekonomiczno-politycznej, które
jednoznacznie przemawiają za koniecznością działań na rzecz niezależności Quebecu,
to jednak na pierwszym miejscu stawia L’unique raison: La dignité67, jak głosi ostatni
rozdział jego pracy. „Kim jesteśmy, my, Frankokanadyjczycy? Inne narody świata są
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niezależne, są wolne, są u siebie. A my? – my nie jesteśmy”68. Chaput jest reprezen-
tantem tzw. czystego separatyzmu69. Także W. Coleman, pisząc o atmosferze wcze-
snych lata 60. mówi, iż ważnym jej elementem był

„duch wspólnoty, poczucie siły, wspólna wola, wspólne dążenie aby iść razem do przodu.
Był to był rodzaj radosnego uniesienia i wybuch nadziei. Przez pewien okres czasu to uczu-
cie dominowało wśród większości społeczeństwa quebeckiego, panowało przekonanie, że
Kanada Francuska kroczy razem, wspólnie w kierunku odrodzenia narodu i że przyszłość
narodu napawa wszystkich wielką nadzieją”70.

Dzieje zmagań Québécois o samostanowienie mogą być ujmowane w teoretyczne
ramy kilku koncepcji wyrosłych na gruncie socjologicznym i politologicznym. Wśród
nich szczególnie bliskie problematyce quebeckiej wydają się dwie, choć obie wyrosły
z doświadczeń europejskich. Często jednak można znaleźć opinię, że przypadek Que-
becu nie do końca pasuje do północnoamerykanskiego modelu tworzenia wspólnoty,
narodu czy państwa, że dzieje polityczne i społeczne tej prowincji stanowią jakby for-
mę pośrednią, przejściową między tym, co europejskie i amerykańskie.

Koncepcja Steina Rokkana71, zbudowana wokół pojęć centrum – peryferie, oraz teo-
ria wewnętrznego kolonializmu Michaela Hechtera72 pozwalają na dokonanie próby
syntezy specyfiki społeczno-politycznych dziejów Quebecu. Rytm przemian quebeckich
ideologii nacjonalistycznych można natomiast teoretycznie opisać, opierając się na pro-
pozycji Raymonda Bretona, mówiącej o kierunkach przemian ideologii narodowych73.

Rokkan definiuje centralne elementy swojej teorii dwojako. Po pierwsze, peryferie
są rozumiane jako geograficznie oddalone od centrum terytorium, ale jednak od niego
zależne. Pod kontrolą władzy, której siedziba znajduje się w centrum, są najważniejsze
dla funkcjonowania peryferii obszary, w tym polityczny, ekonomiczny i kulturowy, co
sprawia, że peryferie są w znacznym stopniu ograniczone w swojej samodzielności. Ta
geograficzna perspektywa uwypukla, według Rokkana, horyzontalny wymiar peryfe-
ryjności. Po drugie, istnieje wertykalny wymiar peryferyjności. Jest on wynikiem rela-
cji, jakie zachodzą między centrum a peryferiami, w których te ostatnie zazwyczaj
mają niewielki wpływ na decyzje podejmowane przez centrum. Podkreślany jest tu
brak symetrii w stosunkach centrum – peryferie. Mimo ograniczeń, o których mówią
obie perspektywy, Rokkan wskazuje na istnienie wielu możliwych scenariuszy roz-
woju relacji między centrum a podporządkowanymi mu peryferiami. Są one konse-
kwencją przyjęcia przez peryferie różnych strategii walki o własne interesy, które
spotykają się z różnymi reakcjami centrum. Rokkan uważa, że istota większości po-
stulatów wysuwanych pod adresem centrum przez peryferie sprowadza się do kilku
najważniejszych – możliwości życia w swoim kraju, mówienia w swoim języku i sa-
mostanowienia. Natomiast kluczowe elementy, wokół których formułowane są postu-
laty, to: terytorium, ekonomia, kultura. Różne konfiguracje powyższych elementów,
mogą jednak, według Rokkana, prowadzić do wielu modeli relacji między centrum
a peryferiami, od pełnej ich integracji do zupełnej ich niezależności, odrębności.
W koncepcji Rokkana poczesne miejsce zajmują analizy ideologii, w których odbijają
się najważniejsze interesy peryferii i ich oczekiwania wobec centrum74.

Sytuacja Quebecu jest jednak bardziej skomplikowana niż przewidział Rokkan.
Trzeba tu uwzględnić kilka płaszczyzn, wymiarów peryferyjności. Po pierwsze, po-
dwójna czy dwustopniowa peryferyjność Quebecu, którą stanowiły relacje jego ze-
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wnętrznego podporządkowania jako części Kanady wobec metropolii, czyli Londynu,
oraz podporządkowania wewnątrzkanadyjskiego względem dominujących w życiu
politycznym i gospodarczym prowincji Brytyjczyków. Ten wymiar w minionym stule-
ciu przeszedł ewolucję, która była wynikiem dwóch procesów – uniezależniania się
Kanady od Wielkiej Brytanii i polityczno-gospodarczej emancypacji Quebecu. W koń-
cu XX wieku relacji centrum – peryferia można się dopatrywać głównie, a może nawet
jedynie, na płaszczyźnie ekonomicznej. I tak quebecka gospodarka jest peryferium dla
USA, kapitał amerykański jest mocno obecny w Quebecu. Także w relacjach z najsil-
niejszą ekonomicznie kanadyjską prowincją Ontario Québec ma pozycję drugorzędną.
Istotne jest tu jednak przypomnienie, że obecność amerykańskiego biznesu w quebec-
kiej ekonomii nie była, i w znacznej mierze nadal nie jest, odbierana przez Québécois
w kategoriach etnicznych, i nie jest w prowincji traktowana jako element wzmacniają-
cy nastroje nacjonalistyczne. Pieniądze amerykańskie nierzadko wspomagały realizację
projektów nacjonalistów quebeckich75.

Z kolei w relacjach z innymi kanadyjskimi prowincjami, atlantyckimi czy preryj-
nymi, ekonomiczna i polityczna pozycja Quebecu jest zdecydowanie mocniejsza,
szczególnie dzięki Montrealowi i regionowi wokół tej metropolii. Należy jednak pa-
miętać, że po Spokojnej Rewolucji Montreal stracił pozycję centrum finansowo-
biznesowego Kanady na rzecz Toronto76.

Można więc powiedzieć, że na płaszczyźnie wewnątrzkanadyjskiej sytuacja Quebe-
cu jest semiperyferyjna zarówno pod względem ekonomicznym, jak i politycznym.

Zjawisko nierównego rozwoju dotyczy nie tylko relacji między odrębnymi regio-
nami, lecz także stosunków między zbiorowościami wewnątrz poszczególnych regio-
nów. W wypadku Quebecu na relacje peryferyjności mocny wpływ miał historyczny
podział prowincji na część centralną i tzw. regiony77, a to z kolei wiązało się tradycyj-
nym podziałem pracy, jaki był specyficzny dla quebeckiego społeczeństwa. Do wyja-
śnienia tej quebeckiej charakterystyki przydatna jest teoria wewnętrznego kolonializmu
Michaela Hechtera, oparta na zasadzie tzw. kulturowego podziału pracy78, czyli tym,
że grupy etniczne są wysoce wyspecjalizowane zawodowo.

Teoria wewnętrznego kolonializmu Michaela Hechtera odnosi się do relacji między
regionami i grupami je zamieszkującymi w ramach jednego organizmu polityczno-
społecznego. Region stanowi u Hechtera podstawową jednostkę analizy, a wewnętrzny
kolonializm jest definiowany jako rodzaj „relacji między kulturowo zróżnicowanymi
regionami”79. Pod wpływem różnych okoliczności – politycznych, ekonomicznych,
kulturowych – nastąpił nierówny rozwój poszczególnych regionów i ten silniejszy,
lepiej rozwinięty staje się regionem centralnym, core region. W relacjach z mniej roz-
winiętymi regionami – peryferiami, centrum narzuca im zasady rozwoju zgodne z wła-
snymi interesami. Głównym celem centrum jest stabilizacja uprzywilejowanej sytuacji
i monopolizacja swej przewagi. Te relacje, które Hechter nazywa kolonialnymi, opie-
rają się, według niego, na kulturowym podziale pracy, w którym wyższe pozycje są
zarezerwowane dla zbiorowości znajdującej się w centrum, dominującej, a gorsze,
niższe, dla społeczności peryferii. Podział ten, według Hechtera, rzutuje nie tylko na
wzajemne postrzeganie się zbiorowości pozostających w relacjach, lecz także na po-
strzeganie i nazywanie własnych pozycji przez społeczności centrum i peryferii. Grupy
należące do centrum, dominujące w relacjach, w trakcie rozwoju tworzą wielowymia-
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rową strukturę charakterystyczną dla społeczeństw industrialnych i, jak było wspo-
mniane wyżej, dążą do obrony swych pozycji. Grupy zamieszkujące peryferie tworzą
natomiast strukturę dopełniającą stratyfikację centrum. Ważnym elementem tych rela-
cji jest fakt, że obie grupy są na trwałe „związane” ze swoim regionem, region jest
terenem koncentracji grupy. Jednak mimo że wszelkie istotne decyzje dotyczące pery-
ferii zapadają w centrum, zbiorowości peryferii niekoniecznie są wobec nich bierne.
Grupy zdominowane mogą odbierać kulturowy podział pracy jako symbol opresji ze
strony centrum, co może prowadzić do przeciwstawiania się temu podziałowi. Nierzadko
taki protest staje się początkiem mobilizacji grupy do wysuwania żądań likwidacji nie-
równego statusu, a nawet agitacji na rzecz autonomii peryferii czy secesji regionu.

Hechter zaznacza, że odnosi swoją koncepcję głównie do społeczeństw industrial-
nych i dla nich buduje model ilustrujący kierunki rozwoju narodowego zbiorowości
zdefiniowanych jako grupa dominująca i zbiorowość peryferyjna80. Według niego,
każdą z tych grup kulturowych charakteryzuje wewnętrzna spójność i wyraźna świa-
domość grupowa oraz mocny związek z zamieszkiwanym regionem. W proponowa-
nym modelu rozwój narodowy jest analizowany w trzech wymiarach integracji: kultu-
rowej, ekonomicznej i politycznej. Hechter uznaje integrację kulturową i ekonomiczną
za najważniejsze procesy, na których opiera się rozwój narodowy. W przeciwieństwie
do integracji politycznej, która może być procesem łatwo przerwanym i odwracalnym,
a więc nie może stanowić punktu oparcia dla rozwoju narodowego, integracja kulturo-
wa i ekonomiczna są bardziej stabilne. Obie potrzebują dłuższego czasu i przebiegają
stopniowo utrwalając się w życiu zbiorowości. Dlatego głównie na nich opiera się
rozwój narodowy zbiorowości. Konsekwentnie, według Hechtera, w relacjach między
grupą centralną a peryferyjną właśnie różnice kulturowe i gospodarcze są bardziej
istotne niż relacje polityczne zachodzące między nimi.

Kenneth McRoberts81 zauważa, że choć koncepcja Hechtera może być zastosowana
do analizy sytuacji w Quebecu, to jednak należy do niej dodać pewne uzupełnienia82.
Pierwsze odnosi się do wewnętrznego zróżnicowania istniejącego zarówno w grupie
dominującej, jak i peryferyjnej. Z tego wypływają kolejne kwestie. Jedna dotyczy rela-
cji międzyregionalnych, między centrum a peryferiami. Według McRobertsa przebiegają
one przede wszystkim w ramach wewnętrznych podgrup, czyli na przykład elity obu
regionów kontaktują się głównie z sobą. Druga kwestia odnosi się do relacji wewnątrzre-
gionalnych, między poszczególnymi podgrupami w ramach jednej zbiorowości, zajmują-
cymi tak różną pozycję w strukturze społecznej zbiorowości, jak i w strukturze prze-
strzennej, na przykład, miasto – wieś. McRoberts uważa, że właśnie te relacje mogą być
źródłem większej lub mniejszej dynamiki ruchów społeczno-politycznych na peryferiach,
także autonomistycznych czy wręcz separatystycznych.

Drugie uzupełnienie dotyczy tego, że kulturowy podział pracy nigdy nie jest ideal-
nie przeprowadzony między regionami83. Nierzadko zdarza się, że jednostki, a nawet
grupy z centrum przenoszą się do regionu peryferyjnego, aby tam realizować zadania
ekonomiczne lub administracyjne. Na peryferiach są z reguły traktowani jako obcy,
a czasem nawet jako wrogowie. Quebeckie doświadczenia w tym względzie są bardzo
bogate. Także mieszkańcy peryferii migrują do regionu centralnego, gdzie czują się
bardziej wyalienowani niż ci, którzy przybywają z centrum na peryferie. W rezultacie
tych uzupełnień McRoberts wyróżnia trzy różne formy kulturowego podziału pracy:
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między zbiorowościami dwóch kulturowo zróżnicowanych regionów, wewnątrz regio-
nu peryferyjnego oraz w ramach regionu centralnego. W konsekwencji uważa, że uży-
wając teorii Hechtera do analizy problematyki quebeckiej, należy uczynić wyraźne
rozróżnienie między koncepcją wewnętrznego kolonializmu a towarzyszącą jej kon-
cepcją kulturowego podziału pracy. W rzeczywistości kulturowy podział pracy może
przybrać zarówno międzyregionalne, jak i wewnątrzregionalne formy84.

Sumując można powiedzieć, że w odniesieniu do sytuacji w Quebecu koncepcje
Steina Rokkana i Michaela Hechtera pod wieloma względami wzajemnie się uzupełniają.

Jeszcze bliższa Quebekowi jest koncepcja Raymonda Bretona, wyrosła na gruncie
studiów autora nad kanadyjskimi procesami integracyjnymi85. Breton uważa, że „For-
mowanie się poczucia narodowego jest częścią składową procesu, poprzez który two-
rzy się i przeobraża specyficzny rodzaj rzeczywistości społeczno-politycznej”86. Proces
ten obejmuje dwa, powiązane z sobą, wymiary: instrumentalny – czyli dążenie do
kontroli terytorium i znajdujących się na jego obszarze bogactw – tu uwzględniane są
głównie potrzeby ekonomiczne i polityczne, oraz kulturowo-symboliczny, wyrażający
się w budowaniu poczucia zbiorowej tożsamości – dotyczy systemu wartości, zwy-
czajów, tradycji. Zgodnie z tą koncepcją, poczucie narodowe to ideologia, która okre-
śla główny kierunek procesu budowy wspólnoty i sankcjonuje jego rezultat, a każdy
system ideologiczny składa się z czterech podstawowych elementów. Są nimi: zasady
przynależności, czyli reguły przyjmowania i wykluczania ze wspólnoty; pojęcia intere-
su narodowego, czyli zdefiniowania tego, co istotne dla wspólnoty; grupy odniesienia,
z którymi porównuje się zbiorowość, tu wchodzi w grę także relacja my – oni; opisy
zbioru zachowań innych, które mogą sprzyjać lub zagrażać interesom grupy.

W teorii Bretona ważna jest teza mówiąca o tym, że powstające procesy integracyj-
ne, w tym także narodotwórcze, są ściśle związane z przemianami w sferze ideologii.
Breton wyróżnia dwa typy idealne ideologii narodowych, które plasują się na prze-
ciwległych końcach continuum. Pierwszy – ideologie etniczne, w których dominuje
zasada przynależności kulturowej, dla grupy ważna jest spójność językowo-kulturowa,
także przy odniesieniach do innych grup kryterium są wartości kulturowe, a w centrum
zainteresowania znajduje się kultura i jej ochrona. Drugi typ to ideologie obywatelskie,
zwane czasem politycznymi, w nich przynależność jest określana przez kryteria i pro-
cedury prawne, interes narodowy wyważa się w pomnażaniu majątku i kontroli teryto-
rium, a przy porównaniu z innymi grupami brany jest pod uwagę dochód narodowy
i standard życia, społeczne zachowania opierają się natomiast w znacznym stopniu na
interesie, a nie tożsamości, i są racjonalno-legalistyczne. Zdaniem Bretona, przemiany
zbiorowości mogą przebiegać w obydwie strony, czyli zarówno od ideologii etnicznej
w kierunku obywatelskiej, jak i na odwrót.

W odniesieniu do Quebecu koncepcja Bretona jest pomocna nie tylko w wyjaśnia-
niu przemian quebeckiej ideologii, lecz także w interpretacji wzajemnych relacji mię-
dzy procesami następującymi wewnątrz grupy a rolą, jaką wobec nich pełnią ze-
wnętrzne struktury polityczno-państwowe.

Ogromna dynamika przemian, jakich od Spokojnej Rewolucji doświadcza społe-
czeństwo Quebecu, nasuwa także pytanie o charakter ruchów inspirowanych współcze-
snymi quebeckimi ideologiami. Piotr Sztompka, przedstawiając typologię ruchów
społecznych, za jedno z kryteriów przyjął przedmiot zamierzonej zmiany, jaka jest
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celem ruchów. Ruchy, których cel stanowi zmiana struktur, nazywa ten autor ruchami
społeczno-politycznymi87, zaś Charles Tilly „narodowymi ruchami społecznymi”. Tilly
rozumie je jako „długotrwale wyzwanie rzucone władzom państwowym w imieniu
ludności, która w porównaniu z państwem ma niewielką władzę formalną”88. Biorąc
natomiast pod uwagę kryterium historyczne, Sztompka wyróżnił „dwa ich obszerne
rodzaje, odgrywające największą rolę w historii współczesnej”89. Są to stare ruchy
społeczne i, jak nazywa je Claus Offe90, nowe ruchy społeczne. Tak zwane stare ruchy
dominowały we wczesnych fazach nowoczesności i skupiały się głównie na interesach
ekonomicznych. Nowe ruchy są charakterystyczne dla ostatnich dekad XX wieku
i stanowią nową jakość w obszarze ruchów politycznych społeczeństw demokratycz-
nych, łamiącą tradycyjne podziały społeczne. Nowe ruchy społeczne, zwane też no-
wym paradygmatem91, mają podłoże głównie kulturowe, a biorących w nich udział
łączy „przywiązywanie wagi do tych samych problemów społecznych i wspólna reak-
cja na nie”92. Podstawowe pola ich aktywności natomiast „przejawiają się w zaintere-
sowaniu terytorium, „światem życia” [...], otoczeniem sąsiedzkim, miejskim środowi-
skiem, dziedzictwem kulturalnym, etnicznym, narodowym, językowym i tożsamością
w tych zakresach; fizycznymi warunkami życia i przeżycia gatunku ludzkiego jako
całości. Owe zainteresowania [...] mają wspólne źródło w pewnych wartościach. [...]
Najbardziej znaczącymi wśród tych wartości są autonomia i tożsamość [...] jako prze-
ciwstawienie manipulacji, kontroli, zależności, biurokratyzacji, itp.”93. Ruchy te są
zdecentralizowane, nie posiadają sztywnej organizacji, a ich członkowie rekrutują się
z różnych grup i klas. W swojej działalności używają środków legalnych acz niekon-
wencjonalnych i niesformalizowanych. Przestrzeń działania tych ruchów jest „obsza-
rem polityki nieinstytucjonalnej”, czyli przy zastosowaniu prawomocnych środków
dążą do osiągnięcia celów istotnych dla szerszej zbiorowości94.

Który paradygmat wypełniają quebeckie przemiany ostatnich dziesięcioleci? Pozo-
staje także pytanie o uczestnictwo mieszkańców prowincji, w szczególności Québé-
cois, w szeroko rozumianych ruchach społecznych, w jakim stopniu jest ono rzeczywi-
ste, a w jakim to tylko masowość sympatii, zwana przez Hechtera95 syndromem pasa-
żera na gapę96.

Niniejsza praca jest pierwszą w polskiej literaturze przedmiotu próbą zaprezento-
wania dziejów złożonego splotu społeczno-politycznych problemów Quebecu. To
praca o profilu socjologiczno-politologicznym, a nie czysto historycznym. W przypad-
ku społeczeństwa quebeckiego zrozumienie wielu zachodzących w nim, historycznie
i współcześnie, procesów wymaga sięgnięcia do jego początków, do Nowej Francji.
Odniesienia do czasów nowofrancuskich były, przez okres ponad 200 lat po upadku
Nowej Francji, otwarcie lub „podskórnie”, inspiracją działań w wielu mniej lub bar-
dziej ważnych momentach życia społecznego i politycznego prowincji. Tak więc, aby
sprostać wymaganiom przedmiotu, w pracy musiały się znaleźć rozważania nad niemal
czterema wiekami przeobrażeń Canadiens i ich potomków – Québécois we współcze-
sne społeczeństwo quebeckie. W ciągu owych wieków aspiracje i dążenia tego społe-
czeństwa, bez względu na formy ich ekspresji, były niezmienne – chcieli zachować
swoją odrębność i sami decydować o losach swego kraju i swej wspólnoty.

Podjęcie w rozprawie tak rozległej perspektywy historycznej i społecznej było
oczywiście niezmiernie trudne oraz ryzykowne. Trudne, bo ogrom literatury, niedo-
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stępnej niemal w ogóle w Polsce97, ale zapełniającej wiele metrów półek kanadyjskich
bibliotek, oddaje wielkość i komplikację zagadnienia. Trudne także dlatego, że spo-
łeczno-polityczna problematyka podjęta w tej pracy wymagała koncentrowania się na
niektórych tylko wątkach spośród quebeckich dziejów, wymagała więc dokonywania
wyborów, a te są zawsze ryzykowne. Szczególne skomplikowane pod tym względem
okazało się śledzenie przemian quebeckich ideologii nacjonalistycznych.

Praca powstała z uwzględnieniem szerokiej literatury przedmiotu, jaka ukazała się
przede wszystkim w Quebecu i Kanadzie, ale także w innych krajach, USA i Europie.
Literatura politologiczna, która została uwzględniona w pracy, to konstytucje i akty
prawne, jakie nadawane były Kanadzie i Quebekowi lub tam uchwalane, począwszy od
the Royal Proclamation z 1763 roku, przez the British North America Act z roku 1867,
Loi de la langue officielle, Loi 22 z 1974, po the Clarity Act z roku 2000. Do tej kate-
gorii należą również liczne raporty, także rządowe. Jeden z najbardziej znanych to
Raport Durhama z 1839, czy Raport Komisji Tremblaya z 1956 roku, inne, szczególnie
często ogłaszane w Quebecu po Spokojnej Rewolucji, dotyczyły spraw języka, kultury
czy gospodarki prowincji. Ta grupa literatury obejmuje także manifesty polityczne,
ideologiczne, a nawet artystyczne. Przykładem mogą być Pourquoi je suis séparatiste
Marcela Chaputa z 1961 roku, Le Refus Global z 1948, czy Pour un Québec lucide
z roku 2005.

W pracy spożytkowane były także relacje i pamiętniki, które pozwalają spojrzeć na
wydarzenia oczami ich aktorów, jak również wypowiedzi, deklaracje, wywiady polity-
ków zarówno quebeckich, jak i kanadyjskich. Jednak najszerzej wykorzystane zostały
monografie i inne opracowania. Trudno scharakteryzować wszystkie, do których się-
gnięto, pozostaje więc ogólne ich omówienie. Lektura obejmowała prace badaczy
związanych z wyżej wymienionymi środowiskami piszącymi w języku francuskim, jak
i prace autorów angielskojęzycznych. Część z nich została wydana w ramach projektu
rządowego, The Canadian Centenary Series, pod redakcją Donalda G. Creightona
i Williama Lewisa Mortona, realizowanego z okazji stulecia Federacji Kanadyjskiej.
W niniejszej pracy wykorzystano teksty badaczy zaliczanych do quebeckich klasyków
literatury polityczno-społecznej. Wśród nich znaleźli się między innymi: Fernand
Ouellet, Marcel Trudel, Marice Séguin, Guy Frégault, Louise Dechêne, Paul-André
Linteau, Leslie Choquette, Jan Noël czy Marcel Rioux. Inne ważne lektury niniejszej
pracy to prace Hildy Neatby, Williama J. Ecclesa, Allana Greera, Williama L. Morto-
na, Donalda G. Creightona, Masona Wade, Harolda Innisa, by wymienić najważniej-
szych. Wśród najwyżej cenionych i najczęściej cytowanych prac podejmujących kwe-
stie quebeckich ideologii narodowych, które zostały tu wykorzystane, znajdują się
książki Léona Diona, Jocelyn Maclure, Michaela D. Behielsa, Ramsay Cooka, Alaina-
G. Gagnona, a szczególnie Louisa Balthazara, Williama D. Colemana, Susan Mann-
-Trofimenkoff i Denisa Monière. Rozdział trzeci niniejszej rozprawy, który poświęco-
ny jest przemianom społeczeństwa quebeckiego, napisany został na podstawie informacji
znajdujących się w kanadyjskich i quebeckich spisach ludności, wydawanych przez
agendy rządowe lub znajdujących się na stronach internetowych www.statcan.ca albo
w opracowaniach socjologicznych i demograficzno-statystycznych, takich jak na przy-
kład prace Johna Portera, Louis Duchesne, Huberta Charbonneau czy Craiga McKie
i Keith Thompsona. Założenia teoretyczne pracy powstały na podstawie literatury poli-
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tologiczno-socjologicznej, w szczególności z wykorzystaniem prac Ernesta Gellnera,
Steina Rokkana, Michaela Hechtera, Floriana Znanieckiego, Raymonda Bretona, Clausa
Offe, Charlesa Tilly. Prace wszystkich wymienionych wyżej autorów, które zostały wyko-
rzystane w niniejszej pracy można znaleźć w bibliografii znajdującej się na końcu książki.

Przy pisaniu niniejszej pracy czerpane były także informacje z Kanadyjskiego Słow-
nika Biograficznego, tak z wersji drukowanej, Dictionary of Canadian Biography, jak
i formy elektronicznej, dostępnej na stronach internetowych http://www.biographi.ca
oraz encyklopedii: quebeckiej – w wersji internetowej http://agora.qc.ca oraz kanadyj-
skiej – The 1996 Canadian Encyklopedia Plus, CD-ROM. Osobne źródło informacji
stanowiły artykuły naukowe. W pracy wykorzystane zostały teksty zamieszczone
w czołowych kanadyjskich, a także amerykańskich, czasopismach politologicznych,
socjologicznych i historycznych (najważniejsze wśród nich to: „Canadian Review of
Studies in Nationalism/Revue Canadienne des Études sur le Nationalisme”, „Canadian
Journal of Political Science”, „Politique et Sociétés”, „Canadian Journal of Sociology”,
„Recherches sociographiques”, „Canadian Studies in Population”, „Histoire soci-
ale/Social History”, „Canadian Historical Review”, „Revue d’histoire de l’Amérique
française”, „Ethnic and Racial Studies”, „Ethnicity”, „American Journal of Sociol-
ogy”), jak również w „Québec Studies” periodyku wydawanym przez American Coun-
cil for Québec Studies. Wykorzystane zostały także teksty zamieszczone w brytyjskich
periodykach: „Nations and Nationalism” oraz „British Journal of Canadian Studies”.
Sięgnięto też do prasy będącej organami stronnictw ideologicznych czy politycznych,
do „Cité Libre”, „Parti pris”, oraz poważnych tytułów prasy codziennej: „Le Devoir”,
„Globe and Mail”, „Toronto Star”.

Nie do przecenienia jako źródło wiedzy o poruszanych w rozprawie kwestiach są
strony internetowe, które w trakcie pracy nad książką rozrastały się w ogromnym tem-
pie. Wykorzystanych zostało bardzo wiele różnorakich stron. Oficjalne strony rządu
federalnego i kanadyjskiego parlamentu:

www.canada.ca   www.cric.ca   www.parl.gc.ca
rządu prowincji Quebec:

www.gouv.qc.ca   www.assnat.qc.ca   www.mrci.gouv.qc.ca
podległych im instytucji, np. Biura Statystycznego czy kanadyjskich archiwów:

www.statcan.ca   www.collectionscanada.ca
Strony, na których zamieszczane są pełne teksty najważniejszych kanadyjskich aktów
prawnych, zarówno historycznych, jak i współczesnych:

www.solon.org/Constitutions/Canada   http://laws.justice.gc.ca
www.canlii.org/qc/legis/loi/ccq
Strony quebeckich stowarzyszeń, organizacji, instytucji publicznych, częstokroć

współfinansowane przez agendy rządowe, na których znaleźć można rzetelne informa-
cje o ważnych dla prowincji wydarzeniach i postaciach historycznych. Można na nich
śledzić także dyskusje, dotyczące ważnych quebeckich tematów, a wręcz brać w nich
udział; często zamieszczane są tam także ważne teksty:

http://pages.infinit.net   www.vigile.net/archives/auteurs   www.litterature.org
http://portailalbert.info   http://felix.cyberscol.qc.ca
http://puffin.creighton.edu/jesuit/relations
http://classiques.uqac.ca



Wprowadzenie 27

Strony uniwersytetów, instytucji naukowych i edukacyjnych:
www.ulaval.ca   www.unb.ca   www.mcgill.ca   http://faculty.marianopolis.edu

Dalej, strony periodyków lub ich wydawców; nierzadko znaleźć można tam pełne tek-
sty artykułów:

www.bbk.ac.uk   www.nationalismproject.org/journals
www.ledevoir.com   www.theglobeandmail.com   www.erudit.org
www.cpsa-acsp.ca
Wyjątkowe miejsce wśród wszystkich internetowych stron zajmuje www.questia.

com. Dla jej użytkownika, za niewielką opłatą, otwierają się długie półki zeskanowa-
nych książek, periodyków i innych różnorodnych tekstów. Wszystkie strony interneto-
we, które były wykorzystywane w niniejszej pracy, posiadają wielokierunkowe rozwi-
nięcia, a te, z których korzystano, podane są w przypisach, gdzie także widnieją daty
korzystania z poszczególnych stron.

W tej krótkiej syntezie literatury nie powinno zabraknąć informacji o badaniach, ja-
kie zostały przeprowadzone w Quebecu wśród przedstawicieli polskiej grupy etnicznej
tam mieszkających. Dotyczyły oceny Québécois i problemów quebeckich przez mont-
realczyków polskiego pochodzenia. Wprawdzie badania nie zostały bezpośrednio wy-
korzystane w niniejszej pracy, jednak pokazały wiele ważnych quebeckich problemów
z perspektywy tzw. starej grupy etnicznej mieszkającej w Quebecu. Pozwoliły też zro-
zumieć, dlaczego etnicy zazwyczaj bardzo niechętnie się odnoszą do quebeckich dążeń
niepodległościowych i ich ideologii98.

W niniejszej rozprawie przyjęte zostały dwie tezy:
1. Współczesne wielokierunkowe przemiany, jakie dokonują się życiu prowincji

Québec oraz jej relacjach z Federacją Kanadyjską, są logiczną konsekwencją
ponaddwustuletnich zmagań Québécois o zachowanie własnej tożsamości i pra-
wa do samostanowienia w swojej ojczyźnie. Drogowskazami w tych przemia-
nach były ideologie nacjonalistyczne, które przez ten cały okres towarzyszyły
wspólnocie quebeckiej.

2. Wraz ze Spokojną Rewolucją quebeckie ideologie nacjonalistyczne straciły swój
defensywny, skoncentrowany na przeszłości, charakter i stały się koncepcjami
nastawionymi na rozwój i przyszłość. Ta przemiana szła w parze z redefinicją,
jakiej wobec własnej pozycji dokonali Québécois – z grupy mniejszościowej,
podporządkowanej, na dominującą w prowincji. Pierwszy raz od końca Nowej
Francji Québécois przestawali czuć się jak nés pour un petit pain99. W ciągu
ostatnich czterech dziesięcioleci, po raz pierwszy w swej historii, nacjonalizm
quebecki stał się rzeczywistą siłą mającą wielki wpływ na najważniejsze sfery
życia prowincji.

Przyjęte hipotezy wymagają krótkiego skomentowania. W odniesieniu do pierwszej
tezy trzeba zaznaczyć, że ma ona także przeczyć nierzadko spotykanemu poglądowi,
według którego źródłem współczesnych głębokich przemian w Quebecu jest Spokojna
Rewolucja i powstałe wówczas ideologie. Także teza druga wymaga pewnego uzupeł-
nienia. Nowe zdefiniowanie przez Québécois własnej pozycji pociągnęło za sobą okre-
ślenie nowych zadań, jakie spadają na grupę. Wśród nich znalazła się także odpowie-
dzialność za całe społeczeństwo prowincji. W związku z tym aktualna przez półtora
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wieku ideologia samostanowienia wewnątrzgrupowego stała się niewystarczająca dla
ochrony nowo zdefiniowanych interesów grupy dominującej. Konieczna okazała się
inna, mocniejsza forma ich wsparcia. Québécois uznali, że wsparcie to może dać rozle-
gła autonomia prowincji w ramach Federacji, ale przede wszystkim własne państwo.
I ten kierunek stał się jednym z najważniejszych nurtów rozwoju quebeckich ideologii
nacjonalistycznych w ciągu ostatnich czterdziestu lat.

Kwestią wymagającą wyjaśnienia, szczególnie w kontekście braku jednoznacznych
rozstrzygnięć w tym zakresie, jest jeszcze terminologia odnosząca się do zbiorowości
pochodzenia francuskiego zamieszkującej terytorium Quebecu w jego zmieniających
się historycznie granicach. W stosunku do mieszkańców Nowej Francji bezdyskusyjnie
używane jest określenie, którym sami siebie nazwali – Canadiens. Sprawa komplikuje
się od conquest. W stosunku do kolejnych pokoleń wywodzących się od Canadiens
używane są nazwy: Canadiens, Canadiens-français100 oraz Québécois101. Często, nie
tylko w popularnych opracowaniach, można spotkać także termin Frankofoni. To okre-
ślenie używane jest w języku polskim mało precyzyjnie. Należy rozróżnić termin
Frankofoni pisany dużą literą – odnoszący się do potomków Canadiens, oraz termin
pisany małą literą, który odnosi się do osób francuskojęzycznych niekoniecznie mają-
cych nowofrancuskie korzenie. Dziś frankofoni mieszkają w całej Kanadzie. Co do
jednego badacze są zgodni – od Spokojnej Rewolucji mieszkańcy Quebecu pochodze-
nia francuskiego najczęściej określają siebie jako Québécois102. Ale Marcel Rioux,
autorytet w kwestiach quebeckiej identyfikacji, używa określenia Québécois zarówno
w stosunku do nowofrancuskich osadników, jak i ich współczesnych potomków103.
Pamiętając o tych sporach, w mojej pracy dla zbiorowości, która jest podmiotem roz-
ważań, będę używała określeń Canadiens i Québécois – to pierwsze, zgodnie z trady-
cją, w odniesieniu do osadników Nowej Francji, to drugie – do kolejnych generacji
mieszkańców la belle province, których przodkami byli nowofrancuscy Canadiens,
a także spolszczonych wersji: Frankokanadyjczycy i Frankofoni104.

Komentarza wymagają także historycznie zmieniające się nazwy obszarów, które
zamieszkiwali Canadiens, Québécois. Określenie Nowa Francja było oficjalną nazwą
ogromnych terytoriów, posiadłości francuskich w Ameryce Północnej, choć najczęściej
używano go w węższym znaczeniu, w odniesieniu do obszarów nad Rzeką Świętego
Wawrzyńca, dla których przyjęła się nazwa Kanada. Miano Québec odnosiło się wów-
czas do fortu założonego przez Samuela de Champlain, w 1608 roku u ujścia Rzeki
Świętego Wawrzyńca105. Przejmując kontrolę nad Kanadą, Brytyjczycy wprowadzili,
w Proklamacji Królewskiej z 1763 roku, nazwę Prowincja Québec, tym samym rozcią-
gnęli określenie Québec na tereny zwane dotąd Kanadą106. W roku 1791 Brytyjczycy
dokonali kolejnych zmian, dzieląc rozległe tereny Prowincji Québec na dwie kolonie:
Górną i Dolną Kanadę. Dolna Kanada, tak jak po roku 1841, Wschodnia Kanada, na-
zywane były Quebekiem107. Po utworzeniu Dominium of Canada, w roku 1867, po-
nownie przyjęto określenie prowincja Quebec, dotyczyło jednak innych obszarów niż
te z roku 1763. Dziś nazwa Québec odnosi się do prowincji Québec, a jej stolica nosi
nazwę Québec Ville.

Niniejsza praca składa się z trzech głównych, wzajemnie uzupełniających się, choć
objętościowo nierównych, części, wprowadzenia i podsumowania. Część pierwsza
dotyczy czasów nowofrancuskich, tak ważnego okresu w historii społeczności quebec-
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kiej, gdy budowane były podstawy jej tożsamości i odrębności w Nowym Świecie.
Dorobek wspólnoty quebeckiej, wypracowany w ciągu półtora wieku istnienia Nowej
Francji, stał się punktem odniesienia dla znacznej części społeczno-politycznych dzia-
łań wielu kolejnych pokoleń Québécois. Rozważania zawarte w pierwszej części poka-
zują to, co w życiu twórców Nowej Francji – Canadiens – było najważniejsze.

W części drugiej znajdują się analizy przemian społeczeństwa quebeckiego w ciągu
dwóch wieków, od upadku Nowej Francji do współczesności. Przedstawione są najważ-
niejsze trendy w procesach przeobrażania nie tylko wspólnoty pochodzenia francuskiego,
ale też innych zbiorowości zamieszkujących prowincję. Rozważania dotyczą kwestii
demograficznych, problemów migracji, przemian struktury etnicznej i zawodowej, indu-
strializacji i urbanizacji, kwestii językowych i wyznaniowych w prowincji. Szczególne
miejsce w tych rozważaniach zajmuje Montreal, wyjątkowe miasto w Quebecu, gdzie
powstała społeczność nieporównywalna z żadną inną w prowincji. Ta część pracy ko-
nieczna jest dla prześledzenia procesów przekształceń, jakim podlegały zbiorowości
zarówno twórców, jak i adresatów quebeckich ideologii nacjonalistycznych.

Trzecia, najbardziej obszerna część pracy, poświęcona jest szczegółowej prezenta-
cji quebeckich ideologii nacjonalistycznych. Ideologie owe, bez względu na to, z ja-
kiego środowiska wyrastały, zawsze łączył wspólny, ostateczny cel – wyrażały tęsk-
noty wspólnoty quebeckiej do zachowania odrębnej tożsamości i dążenie do samosta-
nowienia, aby chronić tę odrębność. Ideologie nacjonalistyczne pojawiły się
w Quebecu z początkiem XIX wieku i wiernie towarzyszyły wszelkim przemianom,
jakich doświadczyła prowincja i jej społeczeństwo, czasem kreując te zmiany, a cza-
sem będąc na nie odpowiedzią. Wśród quebeckich ideologii można wyróżnić te naj-
ważniejsze, które mocno wpływały na życie Québécois, ale też takie, które były tylko
intelektualnymi przygodami ich twórców i nie miały większego znaczenia społecznego
ani politycznego. Do najważniejszych trzeba zaliczyć: ideologię la survivance, wyrosłą
z quebeckiego ultramontanizmu, antynacjonalizm kręgu Cité Libre, liberalno-
nacjonalistyczną ideologię Spokojnej Rewolucji oraz współczesne ideologie separaty-
styczne. Ważne znaczenie, choć głównie w wymiarze symbolicznym, miała także ro-
mantyczna ideologia Papineau i Patriotów z lat dwudziestych oraz trzydziestych XIX
wieku. Analiza quebeckich ideologii nacjonalistycznych z uwzględnieniem kontekstów
zaprezentowanych w dwóch pierwszych rozdziałach ma pokazać, jak ideologie te
kształtowały rozwój społeczeństwa quebeckiego, czasem go hamując na długie dzie-
sięciolecia, aby później inspirować jego szybkie przekształcenia i odrabianie zaległości
cywilizacyjno-kulturowych oraz politycznych.

Uzupełnieniem powyższych analiz są aneksy zamieszczone na końcu pracy. Pierw-
szy pokazuje rozwój terytorialny Quebecu – zmiany quebeckich granic w okresie od
Nowej Francji do współczesności. Drugi zawiera tekst, w wersji francuskiej i angiel-
skiej, słynnego wiersza – manifestu Michèle Lalonde, Speak White. Trzeci to kalenda-
rium, w którym uwzględnione są przede wszystkim wydarzenia ważne dla utrzymywa-
nia i rozwoju quebeckiej odrębności.

I jeszcze na zakończenie podziękowania. Praca ta nie powstałaby bez pomocy i życzliwości
wielu osób i instytucji. Chciałam serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym mogła
zostać napisana i dokończona. Przede wszystkim profesorowi Grzegorzowi Babińskiemu, mo-
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jemu Mistrzowi, który niezmiennie mnie inspirował, zadawał trudne pytania, a zarazem przy-
chylnie pomagał znajdować na nie odpowiedzi. Dziękuję moim Koleżankom i Kolegom z In-
stytutu Badań Polonijnych, a teraz z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, za wielo-
letnią współpracę i pomoc. Dyrektorowi IAiSP, profesorowi Andrzejowi Mani za życzliwość.
Podczas pobytu w Quebecu, dzięki stypendium International Council for Canadian Studies,
miałam możliwość rozmawiać z badaczami związanymi z McGill University i pracować
w bibliotece tego uniwersytetu. Dzięki profesjonalizmowi i życzliwej pomocy wielu osób zwią-
zanych z tą uczelnią mogłam dotrzeć do wielkiej ilości potrzebnych mi materiałów. Moje mont-
realskie badania nie byłyby możliwe bez przychylności i pomocy Polaków tam mieszkających,
za co im dziękuję. Basi Diakowskiej-Ségiun wdzięczna jestem za pomoc w zrozumieniu „que-
beckiej duszy” i za serdeczność. Ważne dla pracy były spotkania i dyskusje w środowisku kana-
dianistów, których spotykałam na wielu konferencjach w kraju, organizowanych przez Polskie
Towarzystwo Badań Kanadyjskich, i za granicą. Za książki, inspiracje i rozmowy dziękuję
profesorowi Maciejowi Abramowiczowi z UMCS, profesorowi Józefowi Kwaterko z UW,
a także, nieżyjącej niestety, profesor Nancy Burke, także z UW.

Wdzięczna jestem także wszystkim innym mnie przychylnym.
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II

NOWA FRANCJA – BUDOWA PODSTAW
ODRĘBNOŚCI WSPÓLNOTY QUEBECKIEJ

Okres Nowej Francji to dla Québécois historia zaczarowana, to mitologizacja źródeł
francuskiego społeczeństwa w Nowym Świecie, idealizacja dobrobytu i harmonii życia.
W okresie, kiedy Francuzi byli europejskimi panami kolonizowanych północnoamery-
kańskich terytoriów, Kanada stanowiła jedynie część ogromnych, sięgających od Nowej
Szkocji aż po Luizjanę, obszarów Nowej Francji. Ówczesna Kanada ograniczała się do
terenów leżących nad Rzeką Świętego Wawrzyńca i w jej dorzeczu. Na tych obszarach,
kolonizowanych, jako pierwszych i długo jedynych, rozpoczęło się życie społeczeństwa
kanadyjskiego zwanego wówczas nowofrancuskim. Tutaj tworzone były pierwsze formy
jego organizacji, pierwsze instytucje, tu i wtedy rozpoczął się proces kształtowania się
odrębności frankofońskiej wspólnoty, ale także wielowiekowa budowa przyszłego kana-
dyjskiego państwa. W czasach Nowej Francji powstało także określenie Canadiens. Od-
nosiło się do tych mieszkańców kolonii, którzy mieli korzenie europejskie – francuskie
i decydowali na stałe osiedlić się nad brzegami Rzeki Świętego Wawrzyńca, by tu budo-
wać swoje nowe życie. Kolejne pokolenia Canadiens opierały swoją tożsamość na żywej
i wdzięcznej pamięci dorobku nowofrancuskiego społeczeństwa. W ciągu dwóch wie-
ków dzielących Nową Francję od współczesnego Quebecu, Québécois poszukiwali
trwałych podstaw moralnych, hierarchii wartości, sensu wspólnoty i źródeł odrębności
w tamtych idealizowanych nowofrancuskich czasach. Te odniesienia wraz z nałożonymi
na nie doświadczeniami następnych, trudnych dla Frankofonów dwustu lat na tyle mocno
ukształtowały quebecką wspólnotę, że do dziś przetrwała w swej oryginalności i odręb-
ności, mimo wielu historycznych zawirowań, nadal dość skutecznie broniąc się tym ra-
zem przed globalizacją w wersji kanadyjsko-amerykańskiej. Nawet tak współczesny
model polityki społecznej, jak państwo opiekuńcze, Québécois odnoszą do czasów No-
wej Francji. Nowofrancuskie instytucje, w założeniach ich twórców i reformatorów,
miały służyć przede wszystkim nowo powstającej społeczności i dobru publicznemu.
Także w polityce metropolii – Francji wobec dwóch najbardziej znaczących dla życia
Nowej Francji instytucji, Kościoła katolickiego i systemu senioralnego, mocno podkre-
ślane były ich powinności wobec tworzącej się wspólnoty.

Działania na rzecz budowy i umacniania nowego organizmu społeczno-polityczno-
gospodarczego były głównym celem polityki monarchii francuskiej szczególnie po
roku 1663, gdy Nowa Francja zyskała status kolonii królewskiej. Rządy Ludwika XIV
były dla kolonii okresem względnego spokoju i stabilizacji. Sprzyjała temu niezbyt
intensywna eksploatacja nowofrancuskiej społeczności przez urzędników, administra-
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torów królewskich, a także – wbrew wielu obiegowym opiniom – spokojne, rozsądne
relacje między budującym się społeczeństwem, a dopiero odnajdującym się, w Nowym
Świecie i nowej roli, Kościołem katolickim. Czasy Nowej Francji były także dla Ko-
ścioła ważnym okresem. Budował on wówczas na wielu płaszczyznach podstawy swojej,
niezmiernie istotnej dla przyszłości Quebecu i jego mieszkańców, pozycji. Atmosfera
społeczna panująca w Nowej Francji sprzyjała także ułożeniu w miarę poprawnych sto-
sunków między Europejczykami a ludnością rodzimą. Jednym z efektów tych relacji
były związki europejskich przybyszów z Indiankami, które dały początek nowej zbioro-
wości – Metysom1. Względnemu dobrobytowi nowofrancuskiej społeczności, prócz
polityki metropolii, sprzyjały bogactwa kanadyjskiej ziemi, obfitość i dostępność zwie-
rzyny, ryb, drewna, wody, co w połączeniu z rozrzuconym osadnictwem chroniło Cana-
diens od różnych epidemii, które w tamtym okresie dziesiątkowały społeczności w Euro-
pie. Niestety, ofiarami chorób przywleczonych przez kolonistów byli Indianie. Kanadyj-
ski klimat nie rozpieszczał jednak osadników i szczególnie w pierwszych latach pobytu
wystawiał na trudne próby przybyszów ze zdecydowanie łagodniejszych klimatycznie
regionów Francji. Nie ułatwiały im także życia plagi kanadyjskich czarnych muszek
i komarów, o których jezuici w swoich Relations des Jésuites pisali, że były zmorą dla
przybyszów z Europy2. Jednak w ciągu całego okresu Nowej Francji ponad dziesięć
tysięcy Francuzów zdecydowało się pozostać na stałe w nowym kraju. W krótkim czasie
oni, a przede wszystkim ich dzieci, uznali ten kraj za swoją ojczyznę i nawet gdy zmie-
niły się realia polityczne, nie chcieli wracać do Francji.

Historiografię Nowej Francji można podzielić na dwa główne nurty, które w znacz-
nym stopniu pokrywają się z podziałem na środowiska franko- i anglojęzycznych hi-
storyków. Przez wiele dziesięcioleci prace Francisa Parkmana i Georga M. Wronga3,
historyków końca XIX i przełomu XIX i XX wieku, zdominowały anglosaskie spoj-
rzenie na historię Nowej Francji. Tak zwana szkoła Parkmana ugruntowała obraz spo-
łeczności Nowej Francji jako zbiorowości niemal feudalnej, despotycznie rządzonej
z oddali przez Paryż, a na miejscu trzymanej silną ręką przez Kościół katolicki i senio-
rów. Kolejne generacje historyków kontynuujących nurt Parkmana i Wronga ekspo-
nowały konflikty francusko-brytyjskie w Nowej Francji jako walkę idei absolutyzmu
z ideami wolności. W tej tradycji winę za upadek Nowej Francji ponosiły – absolutyzm
Paryża i polityka Kościoła katolickiego4. Zupełnie inny stosunek do dziejów Nowej
Francji mieli oczywiście historycy francuskojęzyczni. Najważniejszą postacią jest tu
François-Xavier Garneau, autor Histoire du Canada: depuis sa découverte jusqu’à nos
jours5, znanej najczęściej pod krótszym tytułem Histoire du Canada. Garneau trakto-
wał historię jako źródło quebeckiej identyfikacji narodowej i podstawę pozwalającą na
utrzymanie odrębności Québécois. Jego dzieło stało się, na wiele dziesięcioleci, źró-
dłem, z którego Canadiens czerpali siłę do przetrwania. W pierwszej połowie XX wie-
ku szczególnie ważną rolę odegrały prace i działalność ojca Lionela Groulx. W swojej
działalności, jako historyk, ideolog i człowiek Kościoła, Groulx patrzył na nowofran-
cuskie dzieje przez pryzmat bardzo tradycyjnego katolicyzmu, którego był gorącym
propagatorem6.

Przedstawiając dzieje budowy i rozwoju kolonii i społeczeństwa nowofrancuskiego,
należy podzielić je na dwa etapy: okres heroiczny i tzw. złoty wiek Nowej Francji.
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II.1. OKRES HEROICZNY

Nowa Francja to zarówno nazwa geograficzna, jak i okres historyczny w dziejach fran-
cuskich kolonii w Ameryce Północnej. Przyjmuje się, że dzieje Nowej Francji zamy-
kają się w przedziale czasowym od początku XVII do lat 60. XVIII wieku. Można też
znaleźć bardziej precyzyjne daty, 1608–1763, od powstania pierwszego stałego siedli-
ska-fortu, Fortu Québec, do podboju i przejęcia Nowej Francji przez Brytyjczyków na
mocy traktatu paryskiego. Geograficznie określenie Nowa Francja odnosiło się nato-
miast do ogromnych terytoriów, które nie były nigdy precyzyjnie wyznaczone. Sięgały
od Akadii, czyli dzisiejszych terenów prowincji Nowa Szkocja i Nowy Brunszwik,
poprzez obszary leżące wokół dorzecza Rzeki Świętego Wawrzyńca, i dalej po Detroit
oraz Luizjanę7. Tak rozległe obszary obejmowała Nowa Francja w szerokim rozumie-
niu tego terminu, natomiast określenie Nowa Francja jest najczęściej używane w jego
wąskim znaczeniu, jako synonim nazwy Kanada8. W czasach nowofrancuskich nazwa
Kanada odnosiła się terenów kolonizowanych wzdłuż Rzeki Świętego Wawrzyńca,
czyli do regionów, które później staną się sercem prowincji Québec9. W pierwszym
półwieczu istnienia Nowej Francji założono trzy osady-forty, które stały się początka-
mi największych do dziś quebeckich miast: Québec – 1608; Trois-Rivières – 1634;
Montréal – 1642. Wokół tych ośrodków koncentrowało się najbardziej zwarte i inten-
sywne osadnictwo francuskie w całej historii kolonii francuskich w Ameryce Północ-
nej. Kanada była centrum życia politycznego, militarnego, administracyjnego i spo-
łecznego, w którym osiedliło się ponad 90% nowofrancuskich imigrantów.

Należy pamiętać, że Nowa Francja, Kanada, to nie tylko osadnicy europejscy – na
początku XVII wieku była to przede wszystkim ludność rodzima, Indianie, którzy
zamieszkiwali dorzecze Rzeki Świętego Wawrzyńca. Jeszcze w czasach wypraw Car-
tiera nad tą rzeką mieszkali Irokezi i leżała znana ich wioska Stadaconé10. Dla pierw-
szych francuskich osadników ważne były kontakty z Algonkinami, Montagnaisami,
a przede wszystkim z należącymi do rodziny Irokezów – Huronami11. Szacunki mówią,
że na przełomie XVI i XVII wieku nad Rzeką Świętego Wawrzyńca mieszkało między
8 a 10 tys. Indian12. Gdy Nowa Francja schodziła z politycznej sceny Ameryki Północ-
nej, w dolinie mieszkało zaledwie 3 tys. natives13. Wyniszczyły ich epidemie chorób
przywleczonych z Europy, wojny, dewastacja tradycyjnych terenów łowieckich i osad-
nictwo rolnicze Francuzów oraz w znacznej mierze alkohol, często podłego gatunku,
rozprowadzany przez białych.

II.1.1. Pierwsi Francuzi na ziemi kanadyjskiej

Początki Nowej Francji są różnie określane. Marcel Trudel uznaje, już wyprawy
Giovanniego da Verrazzano w latach 1523–1524, finansowane przez Franciszka I, za
początki obecności Francuzów w Nowym Świecie14. Najczęściej natomiast przyjmo-
wane jest, że ponaddwustuletnie rządy Francuzów w Nowym Świecie rozpoczynają się
wraz z wyprawami Jacques’a Cartiera, czyli od roku 1534.
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Przez cały wiek XVI, i wcześniej, do wschodnich wybrzeży Kanady docierali francu-
scy oraz baskijscy rybacy, którzy nie tylko łowili na bardzo bogatych nowofundlandz-
kich łowiskach, ale zapuszczali się także na ląd po futra. Jak pisze Greer, to przede
wszystkim oni „przygotowali grunt” pod XVII-wieczną europejską kolonizację15.

Za ojca Nowej Francji powszechnie uznaje się Samuela de Champlain (~1570–
–1635). Pierwszą podróż do Nowej Francji młody de Champlain, Bretończyk, odbył na
fregacie należącej do Pierre’a du Gua de Monts jako rysownik, prawdopodobnie karto-
graf, wiosną 1604 roku. W swoją drugą podróż Samuel de Champlain wyruszył do
Kanady w roku 1608. Latem tego roku powstał habitation – siedlisko – nazwany For-
tem Québec. Został założony w strategicznym miejscu, gdzie Rzeka Świętego Waw-
rzyńca zwęża się najbardziej16. Do tego miejsca prawdopodobnie dotarł także już Car-
tier. Fort Québec był pierwszym siedliskiem założonym przez Francuzów i Europej-
czyków na terenie ówczesnej Kanady a dzisiejszej prowincji Québec.

Samuel de Champlain był wytrwałym badaczem Nowej Francji, podróżnikiem i od-
krywcą. Wyprawy w coraz dalsze rejony utwierdzały go w przekonaniu o wielkich
możliwościach osadniczych tej kolonii. Świadectwem jego podróży były 3 tomy Voya-
ges, wydane w Paryżu w 1613, 1619 i 1632 roku, z opisami odwiedzonych miejsc,
rysunkami, a także pierwszą mapą Nowej Francji. Voyages miały być zachętą do kolo-
nizacji nowofrancuskich ziem i po dziś dzień są ważnym źródłem wiedzy o pierwszych
dziesięcioleciach XVII wieku w Kanadzie17.

W historii Nowej Francji Samuel de Champlain zapisał się przede wszystkim wie-
loletnimi wysiłkami na rzecz sprowadzania osadników. Nie tylko zakładał nowe osady,
ale też intensywnie zabiegał we Francji o poparcie dla, według niego koniecznych
i perspektywicznych, procesów kolonizacyjnych. W tym celu powracał do Europy aż
dziewięciokrotnie. Swoje starania prowadził dwutorowo: na dworze królewskim
i w strukturach Kościoła katolickiego. Pierwsze lata tych zabiegów nie były szczegól-
nie owocne. Do roku 1615 w Nowej Francji osiedliło się na stałe około 50 Francuzów,
ale i ci w różny sposób powiązani byli z handlem futrami. Wśród najwcześniejszych
osadników jedynie Louis Hébert, który przypłynął do Nowej Francji w roku 1617, był
zdecydowany podjąć uprawę roli. Od tych zamiarów został jednak z sukcesem odwie-
dziony. Jego umiejętności, był medykiem i aptekarzem, okazały się zbyt cenne dla
kompanii handlowych i pozostał w Forcie Québec18.

Wiele mogło się zdarzyć, gdy na apele de Champlain odpowiedział kardynał Ri-
chelieu. W roku 1627 Richelieu, idąc za przykładem Anglii i Holandii, powołał kom-
panię handlową – Kompanię Stu Wspólników z Morbihan (Compagnie des Cent-
Associés), oficjalnie zwaną Kompanią Nowej Francji (Compagnie de la Nouvelle-
France), a często także Kompanią Kardynała Richelieu. Kompania ta dekretem kró-
lewskim przejmowała wszystkie wcześniej wydane przywileje na handel futrami i inną
działalność na obszarze Nowej Francji. Prócz 15-letniego monopolu na handel wspól-
nicy otrzymywali także tytuły seniorów, a co za tym idzie, prawo nadawania ziemi
w swych senioratach. Był to początek systemu senioralnego w Nowej Francji, instytucji,
która odegrała pierwszoplanową rolę w dziejach społeczno-ekonomicznych Quebecu19.
W zamian za przywileje Wspólnicy, wśród nich sam Richelieu, byli zobowiązani do
utworzenia kapitału założycielskiego kompanii. Zakładano, że będzie bardzo wysoki
– około 1,6 mln liwrów, ale szybko okazało się, że jest tylko 300 tys., a faktycznie
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jedynie 170 tys. liwrów. Kompania zobowiązana była także do sprowadzenia do Nowej
Francji w ciągu 15 lat, do 1642 roku, 4 tys. osadników. Wspólnicy zobligowani byli
również do współpracy i pomocy Kościołowi katolickiemu, organizującemu swe
struktury w Nowej Francji. Jednak zanim faktycznie Kompania rozpoczęła swoją
działalność, przeciw jej planom protestowała Bretania, kwestionując oddanie portu
Morbihan, oraz Anglia z Holandią, które obawiały się utraty swoich sfer wpływów. W
tej sytuacji wspólnicy radykalnie zredukowali nakłady finansowe przeznaczone na
działalność Kompanii. Pierwsza wyprawa – zorganizowana kosztem około 165 tys.
liwrów – złożona z 4 żaglowców wypłynęła z portu Dieppe wiosną 1628 roku, wioząc
ponad 400 kobiet i mężczyzn gotowych do osiedlenia się lub pracy w Nowej Francji
oraz ekwipunek dla nich. Jednak flotylla, z oszczędności pozbawiona eskorty, nie do-
tarła szczęśliwie do Quebecu. Dwukrotnie napadnięta, została ostatecznie rozbita pod
murami Fortu Québec przez angielsko-szkocką flotyllę korsarską braci Kirke. Sam Fort
Québec padł wiosną 1629 roku i na trzy lata władza w Nowej Francji przeszła w ręce
angielskie, a większość jej francuskich mieszkańców, w tym także de Champlain, wró-
ciła do Europy20.

Był to początek ponadstuletniej militarnej konfrontacji między Francją a Anglią
o kontrolę nad Nową Francją, a w rzeczywistości nad Ameryką Północną. Pierwsza
klęska Nowej Francji, i osobiście Samuela de Champlain, była też skutkiem polityki
Francji wobec hugenotów. To oni, w znacznej mierze, pomogli braciom Kirke w zlo-
kalizowaniu flotylli komandora Roquemonta. Interesy hugenockie były obecne w No-
wej Francji do roku 1627, od którego zabroniono hugenotom pobytu w Nowej Francji,
zgoda była warunkowana powrotem na łono Kościoła katolickiego. W tej francuskiej
kolonii mogli się osiedlać jedynie Francuzi-katolicy. Nowa Francja wróciła pod
zwierzchnictwo Paryża w roku 1632. Wiosną następnego roku Samuel de Champlain
powrócił jako gubernator Nowej Francji, a wraz z nim inni. Na dwa lata przed śmiercią
de Champlaina nad Rzeką Świętego Wawrzyńca mieszkało niewiele ponad 150 osad-
ników. Mimo swych zabiegów, de Champlain nie doczekał boomu kolonizacyjnego
w Kanadzie, zmarł w Forcie Québec w Boże Narodzenie 1635 roku21.

Kompania 100 Wspólników nie podniosła się już z upadku. W roku 1645 wycofała
się z Kanady, przekazując monopol handlu futrami kompanii złożonej z kupców,
mieszkańców kolonii zwanej Wspólnotą Mieszkańców (Communauté des Habitants)22.

W połowie lat 40. XVII wieku w Kanadzie mieszkało około 300 Francuzów, wśród
nich byli osadnicy, żołnierze, księża, zakonnice i zakonnicy oraz robotnicy kontraktowi
(engagés) pracujący na rzecz kompani futrzarskiej lub zakonów. Prócz osadników
i części ludzi Kościoła w Kanadzie na stałe decydowała się pozostać także część robot-
ników i żołnierzy, jednak ich większość przebywała tu krótko, wracali do Europy zwy-
kle po 3-letnim kontrakcie23.

W tamtym okresie Nowa Francja była przede wszystkim ojczyzną Indian. Europej-
czycy interesowali się nimi z dwóch głównych powodów. Kupcy widzieli w Indianach
pośredników – dostarczycieli futer z odległych obszarów kraju, z kolei Kościół przy-
gotowywał się do ich ewangelizacji. Ponieważ francuskie osadnictwo rolnicze było
wówczas jeszcze bardzo nieliczne, na niewielkim obszarze, konkurencja między lud-
nością rodzimą a rolnikami francuskimi o ziemię była sprawą drugorzędną. Jednak
zarówno handel, jak ewangelizacja, prowadzone konsekwentnie przez Europejczyków,
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stały się przyczyną dramatu ludności rodzimej. Handel nałożył się na wcześniejsze
antagonizmy wśród Indian, poróżnił ich jeszcze bardziej, co w konsekwencji doprowa-
dziło do wojny między Huronami i Irokezami. Z kolei misje prowadzone z pozycji
europejskiego etnocentryzmu, bez poszanowania tradycji natives, osłabiły wewnętrznie
zbiorowości indiańskie i nierzadko zwracały je przeciw misjonarzom. Francuzi, nie
zważając na bariery, próbowali pozyskać Indian dla swych celów kolonizacyjnych
i misyjnych także na drodze prawnej. Od roku 1627 Indianie i indiańskie żony białych
osadników mogli być uznani za pełnoprawnych mieszkańców kolonii po przyjęciu
chrztu i osiedleniu się na roli24.

II.1.2. Początki aktywności Kościoła katolickiego w Nowej Francji

Niemal od początku wieku XVII swego miejsca w życiu Nowej Francji poszukiwał
Kościół katolicki. Bardzo wcześnie odpowiedział na apele Samuela de Champlain
i w przeciwieństwie do instytucji świeckich konsekwentnie zwiększał swoją obecność
w Kanadzie, głównie poprzez działalność zakonów zarówno żeńskich, jak i męskich25.
Pierwsi do Kanady, już w 1615 roku, przybyli rekolekci – odłam franciszkanów. I choć
nigdy nie było ich wielu, najwyżej kilkunastu, w roku 1626 opodal Fortu Québec wy-
budowali własny dom misyjny, Notre-Dame-des-Anges. Zajmowali się głównie pracą
wśród Huronów, byli przede wszystkim nauczycielami26. Mimo swoich wysiłków,
rekolekci nie odnieśli znaczących sukcesów w pracy misyjnej. Zwrócili się o wsparcie
do bogatego zakonu Towarzystwa Jezusowego, zagorzałego zwolennika misyjnej
działalności Kościoła. Pierwsi jezuici przybyli do Kanady27 w roku 1625. Ich przeło-
żonym został o. Charles Lalemant. W okresie trzechletniej okupacji angielskiej oba
zakony wyjechały z Nowej Francji. W latach 1629–1630 część rekolektów zamiast do
Europy udała się do Akadii, gdzie pracowali przez następne 15 lat. Wrócili do Kanady
dopiero w latach 70. XVII wieku i zajęli się posługą duszpasterską w fortach wojsko-
wych oraz osadach rybackich w Zatoce Rzeki Świętego Wawrzyńca, a także w Louis-
bourgu28.

Obecność Kościoła katolickiego w Nowej Francji stwarzała pewien problem, doty-
czący europejskiej jurysdykcji nad jego działalnością. Wraz z pierwszymi osadnikami
i misjonarzami z Francji do Kanady przybył „królewski gallikanizm”29. Monarcha oraz
francuscy prywatni donatorzy finansowali działalność tworzących się w Nowej Francji
struktur kościelnych i Francja miała nad nimi znaczną kontrolę. Jednak wraz z rozwo-
jem coraz bardziej zróżnicowanych form życia religijnego w kolonii narastała potrzeba
koordynacji nadzoru nad działalnością różnych instytucji katolickich. Problem doty-
czył głównie działalności jezuitów. O potrzebie nadzoru biskupiego nad nowofrancu-
skim Kościołem mówiono już na początku lat 30. Nie było jednak zgody, kto ma
przejąć władzę biskupią w Nowej Francji. Czasowo „duchową jurysdykcję” nad kolo-
nią sprawował arcybiskup Rouen, duszpasterz regionu, z którego wyjeżdżało do Kana-
dy coraz więcej osób30.

Kwestia zwierzchnictwa nad Kościołem w Nowej Francji skomplikowała się dodat-
kowo po powołaniu w roku 1622 przez papieża Grzegorza XV Congregatio de Propa-
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ganda Fide – Kongregacji Szerzenia Wiary31, której zadaniem było rozwijanie misji
w świecie. Kongregacja podjęła się w Nowej Francji delikatnego zadania przejęcia
kontroli nad działalnością nowofrancuskiego Kościoła katolickiego bez otwartego
wchodzenia w prerogatywy króla i biskupów francuskich. Jezuici odgrywali w tym
pierwszoplanową rolę. W sytuacji nakładania się kompetencji kontrolnych i nie najlep-
szych relacji między głównymi stronami pretendującymi do sprawowania jurysdykcji
nad nowofrancuskim Kościołem, w roku 1659 Rzym ustanowił dla Nowej Francji nie
biskupstwo, a wikariat apostolski. Oznaczało to intencję bezpośredniego podporząd-
kowania tego Kościoła Kongregacji Szerzenia Wiary. W tym samym roku przybył do
Kanady, jako wikariusz apostolski, pierwszy biskup, François de Montmorency-Laval.
Jednak mocna pozycja monarchy, szczególnie po roku 1663, sprawiała, że mimo róż-
norakich zabiegów ze strony zwolenników Rzymu, Kościół nowofrancuski do końca
istnienia kolonii nadal pozostawał w znacznej mierze gallikański. Terence J. Fay pisze,
że Kościół w Nowej Francji od początku budował swą wyjątkową pozycję, jaką da-
wało mu „balansowanie pomiędzy zależnością od metropolii – Francji i od papiestwa –
Rzymu”32.

Wśród zakonów najwcześniej przybyłych do Kanady najbardziej trwale z Nową
Francją związali się jezuici, zwani czarnymi sukniami (robes noires). Byli jednym z
najbardziej wpływowych zakonów w historii Nowej Francji, choć ich bliskie związki
z Rzymem nie zawsze współgrały z gallikańską koncepcją Kościoła nowofrancuskie-
go. Po krótkim wyjeździe jezuici powrócili do Kanady w roku 1632. Swoją działalność
w kolonii opierali na dwóch, stworzonych przez siebie, centrach: collège w Forcie
Québec, przeznaczonym głównie dla Francuzów, oraz misji pod wezwaniem Najświęt-
szej Marii Panny wśród Huronów (Ste-Marie-aux-Hurons) 1639–1649, nad Georgian
Bay, która stała się ważnym ośrodkiem misyjnej działalności wśród Indian. W roku
1632 przełożonym misji jezuickich w Nowej Francji został o. Paul Le Jeune, który
nakreślił dwustopniowy plan pracy misyjnej zakonu. W pierwszym etapie misjonarze
mieli przede wszystkim poznawać języki rodzime i próbować zrozumieć system warto-
ści oraz zwyczaje Indian. To wszystko miało pomóc im w prowadzeniu zasadniczego
dzieła – chrystianizacji Indian, pozyskiwania ich dla Kościoła katolickiego. Następnym
etapem w projekcie Le Jeune była budowa szkół dla dzieci indiańskich, aby edukować
je w kulturze francuskiej i przyuczać do „prowadzenia życia według chrześcijańskich
zasad”. W rezultacie realizacji planu ochrzczeni Indianie mieli osiąść na roli, zostać
parafianami i wraz z Francuzami budować katolickie społeczeństwo Nowej Francji.
Największe nadzieje na sukces chrystianizacji pokładali jezuici w misjach wśród pro-
wadzących niemal osiadły tryb życia Huronów. Konfederacja plemion hurońskich
liczyła około trzydziestu tysięcy ludzi, którzy zamieszkiwali południowo-wschodnie
rejony dzisiejszego Ontario. Do założonego w 1635 roku w Forcie Québec, pierwszego
w Ameryce, collège’u jezuici zamierzali przyjmować nie tylko młodych Francuzów,
ale także synów indiańskich. Jednak doświadczenie z przyjęciem pięciu młodych Hu-
ronów, którzy bardzo szybko uciekli ze szkoły, zmieniło przyjęte założenia. Jezuici
porzucili plany akulturacji Indian przez ich wspólną edukację z Francuzami33. Do po-
mocy w pracy edukacyjnej i charytatywnej jezuici zaprosili do Kanady zakony żeńskie.
W roku 1639 do Nowej Francji, głównie aby uczyć dziewczęta, przyjechały urszulan-
ki34. W tym samym roku do opieki nad chorymi przyjechały z Dieppe augustianki
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– siostry szpitalne. Siostry przywiozły do pomocy kilka młodych kobiet. Augustianki
objęły, niedokończony jeszcze, pierwszy w Ameryce szpital-przytułek, Hôtel-Dieu,
w Forcie Québec35. Wkrótce siostry otwarły punkt szpitalny w pobliskim Sillery, na
terenie pierwszego kanadyjskiego rezerwatu dla Indian36.

Tak rozpoczął się ponadtrzystuletni okres monopolu Kościoła katolickiego w que-
beckiej edukacji, opiece zdrowotnej i socjalnej.

W roku 1642 z inspiracji jezuitów, przy wydatnym wsparciu finansowym arysto-
kracji francuskiej, powstała misja katolicka w utworzonej dla jej celów osadzie Ville-
-Marie37, późniejszym Montrealu. W celu nawracania Indian, głównie Irokezów,
w Montrealu utworzono Société de Notre-Dame de Montréal pour la Conversion des
Sauvages, czyli Towarzystwo Najświętszej Marii Panny z Montrealu do Nawracania
Dzikich38. Szybko się jednak okazało, że lokalizacja osady Montréal zdecydowanie
bardziej sprzyja handlowaniu futrami niż pracy misyjnej. W roku 1663 Wyspa Mont-
réal stała się senioratem przybyłych sześć lat wcześniej do Nowej Francji sulpicjanów
i przez ponad dwa wieki, mimo wielu przeobrażeń, jakie przechodził Montréal, pozo-
stała w ich rękach39.

II.1.3. Indianie, misjonarze i osadnicy

Okres Nowej Francji, a szczególnie wiek XVII to czasy, gdy osadnicy oraz przybysze
z Europy mieli liczne i intensywne kontakty z ludnością rodzimą z co najmniej kilku
powodów. Osadnictwo francuskie lokowało się na ziemiach natives, osiedlano się na
terenach łowieckich wędrujących plemion albo wręcz na obszarach, które były upra-
wiane przez Indian prowadzących częściowo osiadły tryb życia, np. przez niektóre
grupy Huronów. Co najmniej przez pierwsze sto lat istnienia Nowej Francji jej bo-
gactwo opierało się na handlu futrami, a ten był niemożliwy bez ścisłej współpracy
z Indianami. Wiek XVII był także okresem szczególnie aktywnej działalności misyjnej
wśród ludności rodzimej. Do połowy wieku XVII w Nowej Francji osiedliło się bardzo
niewielu Francuzów, konsekwencją tego było stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie
na pracę duszpasterską wśród osadników. Pozwalało to wysłannikom Towarzystwa
Jezusowego zaangażować się bardziej intensywnie w pracę misyjną wśród Indian.

W pierwszych dziesięcioleciach życia nowofrancuskiej kolonii stosunki z Indiana-
mi były bardzo istotne dla europejskich przybyszów. Z jednej strony, dobre relacje
pozwoliły Europejczykom przetrwać pierwsze, najtrudniejsze lata w Nowym Świecie,
a z drugiej – w połowie XVII wieku, to konflikty z natives doprowadziły niemal do
upadku Nowej Francji.

W przeciwieństwie do purytan, którzy w Nowej Anglii nie liczyli się zupełnie
z ludnością rodzimą i konsekwentnie prowadzili własne osadnictwo ich kosztem40,
Francuzi od początku wchodzili w alianse z Indianami, a jezuici widzieli sukces swojej
działalności misyjnej we włączeniu Indian do budującego się społeczeństwa Nowej
Francji. Należy jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do dynamicznie rozwijającego
się na południu osadnictwa angielskiego, nieliczna kolonizacja francuska nie prowa-
dziła, w początkach Nowej Francji, do większych konfliktów o terytorium. Spór
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o ziemię nie był więc podstawową płaszczyzną kontaktów między francuskimi osadni-
kami a Indianami.

W rezultacie relacji z natives Francuzi: kupcy, wojskowi, zakonnicy i zakonnice, po-
znawali życie Indian, uczyli się ich języków, a młodzi kadeci „praktykowali” wśród
wojowników indiańskich, mieszkając po kilka miesięcy pośród nich. Do takich kontak-
tów zachęcała i administracja kolonii, i Kościół. W pierwszych dekadach wieku XVII,
z powodu niewielkiej liczby europejskich kobiet w Nowej Francji dopuszczalne i akcep-
towane były związki z Indiankami, a od roku 1627 ochrzczeni i osiadli natives mogli stać
się pełnoprawnymi mieszkańcami kolonii. Francuzi, opierając się na swych doświadcze-
niach w kontaktach z Indianami, próbowali nawet mediować między skłóconymi ple-
mionami, choć to właśnie ich działalność handlowa stała się jedną z przyczyn poważnego
konfliktu wśród natives41. Przybysze z Francji najwcześniej zetknęli się z Algonkinami
i Irokezami, a najmocniej się związali z Konfederacją Huronów42. Z Huronami wiązało
ich przymierze handlowe i wojskowe. Ku nim też były skierowane główne wysiłki mi-
syjne jezuitów. Ufortyfikowana osada Najświętszej Marii Panny wśród Huronów, zało-
żona w roku 1639, nad rzeką Wye, na południowo-wschodnim wybrzeżu jeziora Huron,
była największą i najdalej na zachód wysuniętą misją katolicką43.

Drugą wielką rodziną plemion indiańskich, zamieszkującą w bezpośrednim są-
siedztwie osadnictwa francuskiego, byli Irokezi, zorganizowani w Konfederację Pięciu
Narodów44. Irokezi znaleźli się w sferze zainteresowań misyjnych dopiero w latach
40., po założeniu Montrealu. Wcześniej stali się przeciwnikami Huronów, zazdrosnymi
między innymi o hurońskie profity płynące z handlu futrami. Z początku Irokezi nie
występowali bezpośrednio przeciw osadnikom europejskim, ale gdy ci nie zachowy-
wali oczekiwanej przez Indian neutralności w sporach wewnątrzindiańskich, Irokezi
nie oszczędzali także osad francuskich45.

Najwyższą cenę za rozległe kontakty z Europejczykami zapłacili Huroni. Wkrocze-
nie obcych w ich życie zaowocowało demontażem tradycyjnych struktur rodzinno-
-plemiennych, rozchwianiem porządkującego rzeczywistość systemu wartości. Nie
oszczędzały ich europejskie choroby, a także skutki picia alkoholu złego gatunku, któ-
rym nierzadko kupcy płacili za futra. Najbardziej jednak tragiczne dla nich były, gene-
rowane w znacznej mierze obecnością kupców i osadników z Europy, konflikty z Iro-
kezami. W latach 1640–1645 Irokezi blokowali rzekę Ottawę, znacznie ograniczając
hurońskie dostawy futer dla francuskich kupców. W końcu lat 40. rozegrał się dramat.
Ofensywa Irokezów dotarła do centrum Huronii, znaczna część jej mieszkańców zginęła,
część przeszła na stronę irokeską, uciekinierzy przyłączyli się do innych bliskich sobie
plemion, a ci ochrzczeni zamieszkali w pobliżu osad francuskich. Tuż przed dramatem,
poszukując „ostatniej deski ratunku”, Huroni chrzcili się licznie. Jak podają źródła jezu-
ickie, w latach 1648–1649 co drugi Huron przyjął chrzest46. W roku 1650 około 300
Huronów dotarło do Fortu Québec, w następnym – kolejne 300 osób osiedliło się w Île
d’Orléans, w pobliżu tego fortu. W roku 1649 Huronia przestała istnieć47.

Konflikty Huronów z Irokezami kosztowały życie trzech jezuitów48. Gabriel Lale-
mant i Jean de Brébeuf spłonęli na stosie w roku 1649, trzy lata wcześniej zginął Isaac
Jogues49. Przez pół wieku, od roku 1608 do 1666 z rąk Irokezów zginęło około 200
osadników. Jednak przyczyną śmierci jednej czwartej z nich były wypadki i strategicz-
ne błędy w walce, a nie „krwiożerczość”, jak pisali jezuici w Relations, Irokezów.
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Według Dickinsona, uznany za jednego z pierwszych bohaterów quebeckich Adam
Dollard des Ormeaux zginął nie tyle bohatersko, ile w głupi sposób. Drugą taką posta-
cią był gubernator Trois-Rivières Du Plessis-Kerbodot50.

Najazdy Irokezów odbiły się boleśnie na ekonomii Nowej Francji. Po przejęciu
praw do handlu od bankrutującej Kompanii 100 Wspólników, także Wspólnota Miesz-
kańców nie była na tyle silna, aby przeciwstawić się Irokezom i obronić biznes futrzar-
ski przed upadkiem. Od końca lat 40. handel w takim stopniu osłabł, że Nowa Francja,
utrzymująca się nadal niemal wyłącznie z niego, stanęła na skraju bankructwa.

Pierwsze pół wieku obecności europejskich przybyszów na ziemi natives zaowo-
cowało tragicznymi dla nich skutkami. Epidemie, alkohol oraz wojny, których pośred-
nią lub bezpośrednią przyczyną byli Francuzi, dramatycznie zmniejszyły populację
Indian. Huroni, dodatkowo, byli pierwszymi ofiarami europejskiego etnocentryzmu51,
który nie dawał szans Indianom na znalezienie własnych dróg w budowaniu przyszłe-
go, wspólnego społeczeństwa Nowej Francji.

Przybysze z Francji, choć przetrwanie w początkach swego pobytu w Kanadzie za-
wdzięczali w znacznej mierze korzystaniu z doświadczeń natives, zawsze odnosili się
do Indian w wyższością i uznawali, że dobry Indianin, to „udomowiony” Indianin.
I tak widzieli ich przyszłość. W stosunku do Indian używali obraźliwego określenia
„dzicy”, sauvages52.

Wyjątek w odnoszeniu się do rdzennych mieszkańców Kanady stanowili coureurs
de bois. Była to grupa Europejczyków, głównie Francuzów, stojąca jakby pomiędzy.
Od samego początku, od czasów Samuela de Champlain, młodych pociągało życie
wśród Indian, naznaczone wolnością, nieskrępowane rygorami i monotonią życia
w kolonii53.

Prawdziwi coureurs de bois to poszukiwacze futer, wolni mieszkańcy kolonii, któ-
rzy widząc profity, jakie przynosi handel futrami, porzucali osiadły tryb życia
i wyprawiali się w nieznane. Przecierali własne szlaki, zdobywali kontakty handlowe
z Indianami i przywozili do wschodnich faktorii futra. Po upadku Huronii to coureurs
de bois byli ważnymi pośrednikami miedzy natives a europejskimi kupcami. Od zało-
żenia Montrealu jeszcze bardziej wzmogli swoją działalność, ich aktywność w znacz-
nej mierze przyspieszyła przeobrażenie Ville-Marie w Montréal, misji w centrum han-
dlu futrami. Wraz ze wzrostem handlu przybywało coureurs de bois. Dzięki nim
w Nowej Francji istniało niezłe rozeznanie w obszarach sięgających aż po Jezioro
Górne. Coureurs de bois, samotni, przede wszystkim młodzi, mężczyźni wypracowali
swój własny kodeks moralny, seksualny, inny od panującego w kolonii. Często znaj-
dowali sobie partnerki-żony wśród Indianek. Zrodzone z tych związków dzieci dały
początek populacji kanadyjskich Metysów54. Kościół katolicki z początku patrzył na
związki z Indiankami wręcz przychylnie, gdyż wobec braku kobiet w Nowej Francji
dzieci rodziły się często jedynie z takich związków. Jezuici liczyli także na pozyskanie
nowych chrześcijan. Jednak mimo aprobaty dla takich związków, wielu coureurs de
bois nie włączało swoich rodzin do społeczności kolonii – zamieszkując z Indianami
wybierali niezależność od instytucji państwowo-kościelnych. Gdy w latach 60. XVII
wieku skończyła się przychylność władz Nowej Francji dla związków mieszanych,
coureurs de bois tym bardziej pozostawali wśród swych indiańskich rodzin i zamiast
ślubu katolickiego zawierali związek według zwyczaju natives. Jezuicki misjonarz
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Étienne de Carheil pisał pod koniec XVII wieku, że w rejonie Michilimackinac (mię-
dzy jeziorami Huron a Erie) mieszkało ponad 100 coureurs de bois ze swymi indiań-
skimi rodzinami. Osadnictwo takich rodzin tkwiło u początków wielu miast na północ-
no-wschodnich wybrzeżach Wielkich Jezior, np. Sault Ste Marie, Dietroit czy Michili-
nackinac55.

Coureurs de bois to w zdecydowanej większości bezimienna grupa śmiałków.
Wśród niewielu znanych najczęściej wymieniani są dwaj: Médard Chouart de Groseil-
liers i Pierre-Esprit Radisson, którzy w połowie XVII wieku zapuszczali się po futra aż
nad Jezioro Górne i w rejony Hudson Bay. Radisson pozostawił relacje ze swoich po-
dróży na kanadyjski zachód w formie autobiograficznych narracji. Są to jedne z bardzo
nielicznych zapisów podróży pozostawionych przez coureurs de bois56.

II.1.4. System senioralny

System senioralny był jedną z najważniejszych nowofrancuskich instytucji. Wywarła ona
wielki wpływ na całe życie kolonii. Był to sposób nadawania i zagospodarowywania
ziem w kolonii, który pozwalał na systematyczne osadnictwo. Jego założenia wybiegały
daleko poza czysto ekonomiczne przesłanki. System senioralny był na równi sposobem
podziału ziemi, jak i strategią organizowania zbiorowości w ramach senioratu. Wywodził
się z francuskiego feudalizmu, lecz na potrzeby kolonii został mocno zmodyfikowany.
W wersji nowofrancuskiej miał nie tyle bogacić i podnosić pozycję społeczną seniorów,
co budować solidarną wspólnotę bazującą na prawie do użytkowania quebeckiej ziemi.

Pierwszymi nowofrancuskimi seniorami byli udziałowcy Kompanii Stu Wspólni-
ków. Kompania miała w Nowej Francji prowadzić systematyczne nadania ziemi, znaj-
dować odpowiednich seniorów i organizować pomoc w sprowadzaniu osadników.
Niezależnie od działań Kompanii Paryż czynił nowofrancuskimi seniorami instytucje
kościelne, w szczególności zakony, w „okresie heroicznym” nadania na rzecz Kościoła
były bardzo hojne. W II połowie XVII wieku, w miarę napływu osadników obszary
nadań senioralnych zostały zmniejszone i w miarę ujednolicone. Oficjalnie system
senioralny istniał w latach 1627–185457.

Pierwsze senioraty tworzone były w pobliżu quebeckich fortów-osad – Quebecu,
Trois-Rivières i Montrealu. Wytyczano je na północnym, bezpieczniejszym i łatwiej-
szym do obrony brzegu Rzeki Świętego Wawrzyńca. Pierwszym seniorem, który
w roku 1634 objął nadaną mu ziemię, był Robert Giffard, jeden ze Stu Wspólników58.

Senioraty w większości miały kształt wydłużonego prostokąta, ciągnącego się
z północnego zachodu w kierunku południowego wschodu. Krótszym bokiem senioralne
pola dotykały brzegu rzeki. Takie usytuowanie obszarów senioralnych pozwalało na
zagwarantowanie dostępu do rzeki, jedynego szlaku komunikacyjnego, jak największej
ich liczbie. Także podziały wewnątrz poszczególnych senioratów przebiegały przede
wszystkim z uwzględnieniem możliwości korzystania z dróg wodnych przez wszystkich
użytkowników ziemi. Ponad dwieście lat trwania systemu senioralnego w Quebecu
sprawiło, że do dziś krajobraz prowincji widziany z okien samolotu nosi wyraźne ślady
nowofrancuskiego podziału ziemi.
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Rys. 1. Senioraty w regionie Île d’Orléans na Rzece Świętego Wawrzyńca, mapa z 1709 roku
Ź r ó d ło : Couturier, J.P., 1994, L’expérience canadienne, des origines à nos jours, Moncton (N.B.): Les Éditions

d’Acadie, s. 38, rysunek 2.7

W zależności od okresu nadania senioraty różniły się wielkością. Przeciętny obszar
senioratu wynosił 1 x 3 lieue/league59, czyli około 5 x 15 km. Na seniorze ciążył obo-
wiązek osiedlania w senioracie dzierżawców, którym nadawane były działki, średnio
3 x 30 arpents60. Tylko część ziemi senior mógł zatrzymać na własny użytek, była to
tzw. domena61, reszta musiała być przekazana do użytkowania osadnikom. Dla podkre-
ślenia niezależności i odmienności swojej pozycji w stosunku do mieszkańców wsi
francuskiej osadnicy nowofrancuscy nazywani byli habitants, mieszkańcami lub dzier-
żawcami, a nie chłopami.

Bycie seniorem wiązało się z wieloma prawami, ale także obowiązkami, jakie na-
kładał na seniora zarówno system, jak i indywidualne umowy z dzierżawcami. Senior
był wasalem króla, składał mu przysięgę na wierność i oddanie. W imieniu króla senio-
ra kontrolował intendent. Senior miał zapewnić możliwość pozyskiwania z obszaru
swego senioratu dębiny, która pozostawała własnością króla, oraz korzystania z wszel-
kich kopalin i minerałów znajdujących się na terenie senioratu, które również należały
do władcy. Senior miał także obowiązki w stosunku do osadników. Przede wszystkim
musiał ich osiedlać w swoim senioracie. Ludwik XIV wydał edykt, nakazujący usuwać
tych seniorów, którzy bezzasadnie odmawiają osadnikom dzierżawy wolnej ziemi.
Takie senioraty były włączane do ziem królewskich62.
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Senior musiał także wybudować dom, który zajmował sam lub, najczęściej, wyzna-
czony przez niego administrator. Miał także obowiązek budowy młyna, który służył
wspólnocie mieszkającej w senioracie. Partycypował w kosztach budowy i utrzymania
kościoła i plebanii, które budowane były na ziemi najczęściej wydzielonej z domeny.
Jeśli senior posiadał przywilej sądzenia, miał obowiązek ustanowienia sądu i wynagra-
dzania sędziego. Powinien także stawiać się do wspólnej z dzierżawcami pracy, np.
przy budowie drogi. Trudel pisze, że choćby przykład tej obligacji pokazuje, jak dalece
inny był nowofrancuski system senioralny od francuskiego systemu feudalnego63.

Z kolei przywileje, jakie przysługiwały seniorowi, były dwojakie: honorowe i fi-
nansowe. Pierwsze to zajmowanie uprzywilejowanego miejsca w życiu religijnym
wspólnoty – honorowa i najbardziej okazała ławka w kościele, pod którą mógł być
później pochowany, pierwsze miejsce, tuż za proboszczem, w procesjach i innych uro-
czystościach religijnych; w intencjach seniora modliła się cała wspólnota. W uroczy-
stościach i zabawach świeckich również dbano o jego uhonorowanie64.

Na przywileje finansowe natomiast składały się: cens et rentes oraz lods et ventes.
Cens były dwojakie. Z jednej strony, była to deklaracja dzierżawcy, który uznawał

seniora za właściciela dzierżawionej ziemi. Stąd nazwa dzierżawców – censitaires.
Prócz tego dzierżawca płacił seniorowi symboliczną opłatę – cens, od tzw. frontowej
długości, czyli 1 lub 2 sols od każdego arpents sięgającego brzegu rzeki65. Głównym
źródłem dochodu dla seniora były rentes. Był to czynsz płacony przez dzierżawcę za
użyczoną mu ziemię. Wysokość czynszu była ustalana indywidualnie i stanowiła ele-
ment pisemnego kontraktu, zawieranego między dzierżawcą a seniorem. Często stawka
rocznego czynszu oscylowała wokół 20 sols za każdy frontowy arpent. Senior korzy-
stał też z tzw. banalités. Składały się na nie na przykład: opłaty za korzystanie z młyna,
z których musiał być utrzymywany młyn i opłacany młynarz; prawo do wyrębu lasu
z niewykarczowanej części dzierżawy; prawo do części ryb złowionych w wodach
należących dzierżawy, a także, czasem, niewielka opłata za korzystanie ze wspólnych
pastwisk66.

System senioralny przewidywał także nieodpłatną pracę dzierżawcy w domenie.
Były to maksymalnie cztery dni w roku, które można było zamienić na opłatę równo-
ważną wynajęciu robotnika do przewidzianych prac, czyli około 40 sols dziennie.
Prócz obciążeń na rzecz seniora habitants zobowiązani byli uiszczać także opłatę na
rzecz parafii, która wynosiła najczęściej 1/26 część zbiorów67.

Obciążenia, jakie musiał ponieść dzierżawca, nie były wygórowane, nad ich wyso-
kością, a zarazem bezpiecznym i w miarę dostatnim życiem w senioratach czuwało
państwo. Senioraty miały być podstawową formą organizacji życia społecznego
w Nowej Francji, miejscem, gdzie tworzyła się nowofrancuska wspólnota i jej odręb-
ność. Założenia te w znacznej mierze zostały zrealizowane.

Od pierwszych lat po wprowadzeniu w Nowej Francji systemu senioralnego Ko-
ściół katolicki był jednym z głównych jego beneficjantów. Zakony prowadziły swoją
działalność społeczno-misyjną przede wszystkim opierając się na dochodach z nadań
ziemskich. Kościół otrzymywał senioraty głównie w I połowie XVII wieku, gdy jesz-
cze bardzo niewielu osadników przybywało do Nowej Francji. W połowie tego stulecia
w rękach Kościoła znajdowało się ponad 26% senioratów, o areale około 2 mln akrów.
Później, od lat 70., gdy osadnictwo nabrało tempa, nadania na rzecz Kościoła były
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nieliczne68. Przekazy mówią, że niektóre instytucje kościelne utrzymywały się nie
tylko z senioratów, ale uzupełniały swoje dochody, uczestnicząc w wielce profitogen-
nym handlu futrami. Niechętny jezuitom gubernator Frontenac raportował: „z moich
obserwacji wynika, że ojców jezuitów bardziej od zbawienia dusz indiańskich intere-
suje zbawienie skórek bobrowych, którymi handlują na wielką skalę”69.

II.1.5. Społeczeństwo nowofrancuskie – pierwszy etap budowy

W pierwszej połowie XVII wieku ludność Nowej Francji wzrastała bardzo powoli.
Wśród mieszkańców kolonii byli żołnierze, kupcy, robotnicy – engagés – pracujący na
rzecz faktorii futrzarskich i zakonów, kupcy, ludzie Kościoła, oraz seniorzy i dzierżaw-
cy. Już Samuel de Champlain nie miał wątpliwości, że najważniejsi dla kolonii są
przybysze, którzy osiądą na roli. De Champlain chciał, żeby co rok do Nowej Francji
przyjeżdżało około 300 rodzin, po 4 osoby każda, oraz 300 żołnierzy dla ochrony
osadnictwa i, w zależności od potrzeb, księża. Jednak w początkach obecności Francu-
zów w Kanadzie rzeczywiste profity przynosił tylko handel futrami i de facto jedynie
taka aktywność przyciągała wówczas nielicznych Francuzów do Kanady.

W roku 1615 Nowa Francja liczyła około 50 europejskich mieszkańców, niemal
wszyscy związani byli z handlem futrami. Ogromnie dochodowy handel nie sprzyjał
kolonizacji na roli, nawet ci, którzy przyjeżdżali z intencją osadnictwa, najczęściej
porzucali życie w jednym miejscu i dołączali do poszukiwaczy futer. Osadnictwu nie
sprzyjały także niebywale ciężkie warunki zagospodarowywania się na roli, jak i pra-
wie wyłącznie męska imigracja do Nowej Francji70.

Regularne, choć na początku bardzo nieliczne, przyjazdy osadników wiązały się
z utworzeniem w roku 1627 Kompanii Stu Wspólników, a wraz z nim – ustanowie-
niem w Nowej Francji systemu senioralnego. W roku 1627 w Kanadzie przebywało
około 80 Europejczyków, w tym nie więcej niż 50 stałych mieszkańców kolonii. Pra-
wie wszyscy mieszkali w Forcie Québec, jedynej wówczas faktorii futrzarskiej. Byli to
kupcy, ich pracownicy i tłumacze. Od tej daty, zgodnie z przywilejem Kompanii Stu
Wspólników, do Nowej Francji na stałe mogli przyjeżdżać jedynie Francuzi-katolicy.
Inni, obcokrajowcy oraz protestanci, mogli przebywać w kolonii tylko czasowo. Już od
roku 1615 do Nowej Francji nie wolno było przyjeżdżać Żydom71. W ramach pozyska-
nego od króla monopolu na handel futrami Kompania miała sprowadzić w ciągu pięt-
nastu lat, do roku 1640, 4 tysiące osadników. Mimo obowiązku, niewiele zrobiono
w tym kierunku. W roku 1636 część Wspólników zdołała się zmobilizować na tyle,
ażeby wysłać do Nowej Francji dwieście osób, które popłynęły tam wraz z nowym
gubernatorem, Charles’em Huault de Montmagny72. W większości jednak byli to ro-
botnicy jadący na 3-letnie kontrakty do pracy na rzecz Kompanii, a nie osadnicy.

Także seniorzy, którzy mieli obowiązek sprowadzania osadników, potrzebnych
przede wszystkim właśnie im, nie angażowali się zbyt mocno w osadnictwo. Między
rokiem 1635 a 1653 dzięki zabiegom seniorów do Nowej Francji przyjechało tylko od
200–240 osadników73.



Nowa Francja – budowa podstaw odrębności wspólnoty quebeckiej 49

Źródła kościelne mówią, że w roku 1641 Nowa Francja liczyła około 300 stałych
mieszkańców, którzy osiedlili się wokół dwóch fortów, Québec i Trois-Rivières74.

Najliczniejszą grupą przybyłą do Nowej Francji w pierwszej połowie XVII wieku
byli wspomniani wyżej pracownicy najemni – robotnicy, rzadziej rzemieślnicy. Spro-
wadzali ich głównie kupcy i zakony, rzadziej seniorzy. Przyjeżdżali zwykle na 3-letni
kontrakt w zamian za jedzenie, mieszkanie, niewielkie wynagrodzenie i opłatę powrot-
nej drogi. Engagés zatrudniani byli przy najcięższych pracach: rozładowywaniu stat-
ków, wyrębie lasów, budowie domów, pracach przygotowujących tereny leśne pod
uprawę. W stosunku do osadników mieli znacznie ograniczone prawa, między innymi
nie wolno było im się żenić, nie wolno było im handlować na własną rękę ani zerwać
umowy o pracę. Groziły za to kary: chłosta, piętnowanie żelazem, a nawet śmierć. Po
upływie kontraktu średnio połowa z nich wracała do Francji, reszta zostawała w kolo-
nii. Najczęściej, jako coureurs de bois, próbowali swych sił w handlu futrami, rzadziej
stawali się dzierżawcami w senioratach75.

Kolejny krok w kierunku zwiększenia napływu imigrantów zrobiła w roku 1647
Rada Quebecu, Conseil du Québec, nakładając na właścicieli francuskich statków
przybijających do Quebecu obowiązek transportu co najmniej jednego imigranta na
każde 10 ton ładunku76.

Największy jednak wysiłek sprowadzania imigrantów wzięły na siebie instytucje
kościelne, a szczególnie zakony, które zdominowały działalność nowofrancuskiego
Kościoła. I tu najbardziej aktywni byli jezuici. Uważali, że sukces kolonii zależy od
zbudowania tam francuskiego, katolickiego społeczeństwa. W Relacjach słanych do
Europy zachęcali do przyjazdów przede wszystkim młodych mężczyzn potrzebnych do
ciężkiej pracy i apelowali do innych, by pomagali tym, co wyjeżdżają. W roku 1635
ojciec Le Jeune pisał:

„… najbardziej potrzebni są mężczyźni do pracy przy wycinaniu i czyszczeniu lasów, ażeby
rozdzielić ziemię dla rodzin, które powinny przybyć w następnej kolejności”77.

Rok później jezuici relacjonowali:

„Jest tylu mocnych i krzepkich rolników we Francji, którzy nie mają czego włożyć do ust.
Ale oni tak się boją opuścić swoją wieś, że będą raczej przymierać głodem niż zdecydują się
na to, żeby znaleźć się wśród wolnych mieszkańców Nowej Francji. (...) Pomóżcie tym, któ-
rzy zdecydują się na wyjazd”78.

Jednak jezuickie Relations miały też odwrotny skutek. Opisy okrucieństw Irokezów
wprawdzie mobilizowały Francuzów do finansowego wspierania misji, ale równocze-
śnie skutecznie odstraszały ich od wyjazdu do Kanady.

Z koniecznością sprowadzenia osadników i robotników wiązało się także ufundo-
wanie Montrealu. W organizowanie przyjazdów Francuzów na Wyspę Montréal zaan-
gażowała się między innymi Jeanne Mance, która, obok Paula Chomedey de Mai-
sonneuve, uznawana jest za założycielkę Ville-Marie. Oboje stali na czele Towarzy-
stwa Najświętszej Marii Panny. Mance odbyła, wraz z Marguerite Bourgeois, kilka
podróży z Kanady do Francji w poszukiwaniu osadników. W swoich działaniach sta-
rały się wykorzystać panujące wówczas we Francji ożywienie religijne, które skutko-
wało także zaangażowaniem w pomoc finansową i personalną dla pracujących na rzecz
Nowej Francji katolickich instytucji. Ich zabiegi sprawiły, że w latach 50. do Montrealu
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sprowadzono pierwsze, jeszcze niewielkie, grupy młodych kobiet. Ich przyjazd, przy
zdecydowanie męskim charakterze dotychczasowej migracji do Nowej Francji, był
ważnym krokiem w kierunku stabilizacji osadnictwa w kolonii79. Sprowadzaniem mło-
dych kobiet do kolonii zajmowały się w latach 50. także urszulanki, dzięki którym
przyjechało kilkadziesiąt osób. W latach 1630–1650 do Kanady przybyło około 250
kobiet, wśród nich były zakonnice i związane z ich działalnością dévotes, oraz osad-
niczki. W sumie przez pierwsze pół wieku do Nowej Francji przyjechało około 300
kobiet. Stanowiły 14% ówczesnych imigrantów80. W tym samym czasie Korona wy-
syłała do Nowej Francji żołnierzy, którzy mieli chronić mieszkających i działających
tam Francuzów. Po kilkuletniej służbie część żołnierzy, od 20 do 30%, zostawała
w Nowej Francji, zachęcona potencjalnymi zyskami z handlu futrami81. Garnizon woj-
skowy, obok engagés, stał się wkrótce podstawowym źródłem mężczyzn-osadników
Nowej Francji.

Od pierwszych dziesięcioleci istnienia nowofrancuskiej kolonii podróżowali tam
także królewscy administratorzy i urzędnicy, lecz oni w zdecydowanej większości
wracali do Francji.

Około roku 1650 w Nowej Francji mieszkało między 1200 a 1470 Europejczyków,
przede wszystkim Francuzów82. Według Trudela, w roku 1658 było ich 170083. Wśród
przybywających byli przedstawiciele wielu regionów Francji, w latach 40. najwięcej
z nich pochodziło z okolic Perche, Rouen, a także z nadatlantyckiego la Rochelle.
Stamtąd przybywali zarówno engagés (wśród nich wielu rzemieślników), jak i kupcy.
Jak pisze Greer, niektórzy z engagés jechali do Kanady przymusowo, w pewnym sen-
sie „za karę”. Sądy wysyłały do kolonii kryminalistów, nielegalnych solarzy, ofiary
weksli84.

Regiony Francji, skąd emigrowało najwięcej osób do Nowej Francji, lata 1600–166385:
Normandia – 24,5%
Region Perche – 15,9%
Region Aunis – 12%
Region Paryża – 6,3%
Inne regiony – 41,3%
W pierwszej połowie XVII wieku emigracja do Kanady przebiegała niemal całko-

wicie prywatnymi kanałami i dzięki prywatnym funduszom, państwo niewiele się
w nią angażowało. W całym tym okresie kolonia żyła prawie wyłącznie z handlu fu-
trami, więc głównie ta działalność przyciągała przyjezdnych. Po roku 1650 istotnie
wzrosła liczba engagés zatrudnianych przez kupców.

W latach 50., mimo ataków Irokezów, niemal połowa zatrudnionych po wygaśnię-
ciu kontraktu zostawała w Kanadzie86. Część nadal żyła z handlu, ale powoli przeko-
nywali się także do objęcia dzierżaw i stawali osadnikami. Dzierżawcami mogli zostać
tylko katolicy Francuzi. Najczęściej, szczególnie w początkowym okresie, łączyli
działalność handlową z obowiązkami wypływającymi z przynależności do grupy ha-
bitants. Często prowadzenie gospodarstwa spadało na barki kobiet, gdy mężczyźni
pracowali w kompaniach futrzarskich.

Od roku 1632 do 1650 nadano Europejczykom 15 tys. akrów (około 6 tys. ha) zie-
mi, a w ciągu następnych 5 lat kolejne 37 tys. akrów87. Lata 50. były pierwszym dzie-
sięcioleciem, w którym ludność Nowej Francji zauważalnie wzrosła.
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W końcu tej dekady w kolonii mieszkało ponad 3 tys. Europejczyków, przede
wszystkim wokół Fortu Québec – 65%. Prawie 20% osiadło w regionie Montrealu,
pozostali w pobliżu Trois-Rivières88. Wśród nich byli nie tylko imigranci, lecz także
urodzeni już w Kanadzie. Z początkiem lat 60. urodzeni w Nowej Francji stanowili
ponad 38% jej mieszkańców. Według szacunków Trudela, tylko trzecia część nowo-
francuskiej zbiorowości mieszkała w jednym z trzech fortów i żyła wyłącznie z poza-
rolniczej pracy. Reszta, poprzez pracę, własność lub zamieszkanie, była związana
z senioratami89.

Pierwszy, heroiczny okres, budowy społeczeństwa nowofrancuskiego nie można
uznać za udany. Co więcej, patrząc z perspektywy planów Samuela de Champlain
można wręcz mówić o porażce prowadzonej wówczas polityki osadnictwa. Powodów
takiego stanu rzeczy było wiele, w tym dwa równie istotne. Pierwszy – to brak moty-
wacji wyjazdowej wśród mieszkańców francuskiej wsi, wzmacniany brakiem zaanga-
żowania państwa w propagowanie i organizację osadnictwa. Drugi – to słaba siła przy-
ciągania nowofrancuskiej oferty osadniczej, spowodowana przede wszystkim oparciem
ekonomii kolonii na monopolistycznym handlu futrami, przynoszącym szybki zysk
ograniczonej grupie kupców. Skoncentrowanie się na jednokierunkowym rozwoju
gospodarki kolonii, dodatkowo mocno uzależnionym od różnie układającej się współ-
pracy z Indianami, w końcu lat 50. doprowadziło niemal do bankructwa i upadku No-
wej Francji.

Zapobiegły temu zdecydowane kroki, jakie w nowej polityce w stosunku do nowo-
francuskiej kolonii podjęła administracja Ludwika XIV i sam monarcha.

II.2. ZŁOTY WIEK NOWEJ FRANCJI

II.2.1. Nowa Francja kolonią królewską

Reformy wprowadzane przez Jean-Baptiste Colberta we Francji zmieniły także sytu-
ację w koloniach, a szczególnie w Nowej Francji. Kolonia ta, widziana z perspektywy
colbertowskiego merkantylizmu, miała być wprzęgnięta w system wzajemnych powią-
zań między Francją a posiadłościami francuskimi leżącymi na Karaibach i przynosić
gospodarce metropolii znacznie większe korzyści niż dotychczas. Handel futrami prze-
stawał być uważany za najbardziej lukratywną działalność, Francja potrzebowała wła-
snych źródeł surowców i rynków zbytu dla rosnącej produkcji krajowej. W wypadku
Nowej Francji, aby sprostać tym założeniom, musiał być spełniony podstawowy waru-
nek – zdecydowany wzrost liczby ludności. Wspieranie nowofrancuskiego osadnictwa
było, obok reform administracyjnych, politycznych i sądowniczych, najważniejszym
celem nowej polityki Francji wobec tej kolonii.

W roku 1663 zaczęto wprowadzać w życie plan Colberta dotyczący reformy Nowej
Francji. Zniesiona została tzw. karta Kompanii Nowej Francji, a z kasy królewskiej
załatano dziurę budżetową kolonii i spłacono długi Wspólnoty Mieszkańców. W roku
1664 powołano Kompanię Indii Zachodnich, Compagnie de l’Occident, wzorowaną na



Québec i Québécois. Ideologie dążeń niepodległościowych52

nowocześnie działających kompaniach angielskich, która była korporacją królewską
i „wielkim seniorem” w amerykańskich posiadłościach Francji. Nowofrancuski system
prawny zreformowany został według pomysłu Ludwika XIV, w kolonii wprowadzono
jednolity system prawny, oparty na coutume de Paris90, a także zreformowany system
sądowniczy, który zwiększał uprawnienia sądów królewskich kosztem senioralnych.
W rękach seniorów pozostawiono jedynie rozsądzania drobnych sporów. Dekretem
królewskim zakazane zostało wykonywanie w Nowej Francji zawodu adwokata. We-
dług Ludwika XIV, miało to uprościć zwykłym ludziom, habitants, dostęp do królew-
skiego sądownictwa91.

W imieniu króla władzę w Nowej Francji sprawowali gubernator i intendent. Gu-
bernator był bezpośrednim przedstawicielem monarchy w kolonii, miał strzec powagi
monarchii, przewodniczył Niezawisłej Radzie, Conseil Souverain, był odpowiedzialny
za sprawy wojskowe, kontakty zewnętrzne, a także stosunki z Kościołem katolickim.
Intendent był ministrem skarbu i finansów kolonii, szefem jej administracji, a także
ministrem sprawiedliwości. Kompetencje obu najważniejszych osób w kolonii w wielu
kwestiach nachodziły na siebie, było to jednak zamierzone przez metropolię, gdyż
w razie potrzeby miało skutecznie blokować nadmierną niezależność i ambicje poli-
tyczne obu przedstawicieli monarchy. Należy pamiętać, że nad odległą o Atlantyk
kolonią kontrola królewska była wielce ograniczona, a od listopada do późnej wiosny,
gdy zamarzała Rzeka Świętego Wawrzyńca, niemal zupełnie niemożliwa. Rozwiązania
te okazały się jednak niewystarczające, by zapobiec nierzadko ostrym konfliktom mię-
dzy reprezentantami Paryża w kolonii. Od roku 1663 Nowa Francja stała się kolonią
królewską, zarządzaną jak inne prowincje królestwa Francji92.

Wprowadzane reformy miały nie tylko uratować Nową Francję przed bankruc-
twem, lecz także przygotować lepsze warunki dla potencjalnych osadników. Tylko
zwiększona liczba stałych mieszkańców kolonii mogła zapewnić Paryżowi przyszłe
zyski z jej gospodarki. Wzrost liczby ludności był problemem palącym także w per-
spektywie rosnących w siłę, sąsiadujących od południa z Nową Francją, kolonii angiel-
skich. W latach 60. XVII wieku liczyły one ponad 80 tys. mieszkańców i rozwijały się
intensywnie.

Wzrost osadnictwa w Nowej Francji miał być stymulowany systemem zachęt
i przywilejów, jakie wprowadzono. Przede wszystkim zniesione zostały podatki na
rzecz państwa. W celu utrzymania homogeniczności zarówno etnicznej, jak religijnej
społeczności nowofrancuskiej utrzymano zasadę, że ziemię mogą obejmować jedynie
Francuzi-katolicy. Zniesiono prawo, w świetle którego Indianie i indiańskie żony Fran-
cuzów, po przyjęciu chrztu i stałym osiedleniu się, stawały się pełnoprawnymi miesz-
kańcami kolonii. Zachętą dla rzemieślników, aby wyjeżdżali do Nowej Francji praco-
wać choćby przez okres kilku lat na rzecz tamtejszej zbiorowości, była obietnica po-
zwolenia na otwarcie pracowni – warsztatu w Paryżu po powrocie z Nowego Świata.
Jednocześnie handel futrami stawał się coraz bardziej utrudniony. Nadal w znacznej
mierze był zmonopolizowany przez licencjonowaną kompanię. Poza tym administracja
celowo nakładała kolejne ograniczenia. Zakazano szycia futer w kolonii, pozostawiając
ten przywilej jedynie kuśnierzom z metropolii, jeszcze bardziej ograniczono swobodę
działań coureurs de bois. Na te trudności nakładały się problemy z dotarciem w za-
chodnie regiony kolonii, Pays d’en Haut, gdzie dominowali niechętni nowofrancuskim
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kupcom Indianie, którzy skutecznie blokowali szlaki prowadzące na zachód. Równocze-
śnie próbowano rozwijać inne formy działalności gospodarczej. W Forcie Québec rozpo-
częła działalność stocznia, zbudowano tam nawet kilka fregat, przymierzano się także,
bez większych rezultatów, do przetwórstwa ryb. Jednak główny ciężar rozwoju kolonii
miał spoczywać na osadnictwie w senioratach i rozwoju rolnictwa93.

Reformy kolonii były jedną częścią planu ratowania Nowej Francji przed ban-
kructwem. Ich dopełnieniem miała być właśnie nowa polityka osadnicza. Państwo
zaangażowało się w organizowanie wyjazdów do Kanady, zaczęło prowadzić własną
politykę w tym zakresie. Miała ona przynieść lepsze efekty niż działania prywatnych
instytucji i osób, które przez pierwsze półwiecze zajmowały się osadnictwem w Nowej
Francji.

Społeczeństwo nowofrancuskie miało być tworzone według reguł dziś, w przybli-
żeniu, nazywanych zasadami państwa opiekuńczego. Wszystkie jego składowe miały
współpracować dla wspólnego dobra i żadna z nich nie powinna żyć kosztem innej.
Wszyscy mieli do spełnienia misję budowy w Nowym Świecie zbiorowości o francu-
skich i katolickich korzeniach oraz jej rozwoju, a nie realizacji partykularnych celów,
jak indywidualne bogacenie się czy zdobywanie władzy. Na straży tak zdefiniowanego
porządku publicznego, społecznego mieli stać reprezentanci króla, których zadaniem
była troska o to, aby żadna z grup nie wykorzystywała nadto swej pozycji i nie żyła
kosztem innych. W instrukcji dla Jean Bochart de Champigny, intendenta Nowej Fran-
cji w latach 1686–1702 czytamy:

„Jego Wysokość życzy sobie, aby wiedział [on, intendent – MKT], że jego misja ma dwa
cele; jeden to zagwarantowanie francuskim mieszkańcom spokoju wewnętrznego i możliwo-
ści cieszenia się posiadanymi dobrami; drugi to ochrona zewnętrzna wspomnianych wyżej
mieszkańców i działanie, wszelkimi możliwymi sposobami, na rzecz wzrostu ich liczby”94.

System organizacji społecznej oparty na senioratach i bliskiej współpracy z Kościo-
łem katolickim miał dawać takie wzajemne powiązania, a równocześnie ograniczenia,
aby główni aktorzy nowofrancuskiej sceny społecznej mogli spokojnie i w miarę dobrze
żyć w kolonii.

Były to oczywiście założenia idealistyczne, jednak część z nich udało się wprowa-
dzić na tyle skutecznie, że ostatnie dziesięciolecia XVII wieku i pierwsze XVIII wieku
uznawane są za okres prosperity kolonii i zadowolenia jej mieszkańców95.

Jednak nawet przy takich udogodnieniach emigracja do Nowej Francji nie była dla
Francuzów bardzo atrakcyjną perspektywą. W XVII, a także XVIII wieku społeczeń-
stwo francuskie, w przeciwieństwie do angielskiego czy szkockiego, nie było zbioro-
wością skłonną do migrowania. Jak pisze Greer, „We Francji system dziedziczenia
ziemi był na tyle stabilny, że dzieci nie musiały szukać pracy poza domem, bo ziemię
dostawało każde z nich”96. Niechęć do wyjazdów podtrzymywały także krążące we
Francji opowieści rodem zarówno z jezuickich Relations, jak i oparte na historiach
niedawnych walk z Irokezami, o okrucieństwach Indian względem białych osadników,
a także inne – o długich i strasznych zimach oraz „fałszywych kanadyjskich diamen-
tach”97. W takiej sytuacji system zachęt, roztaczanie perspektyw lepszego życia i opisy
dobrodziejstw nowofrancuskiej ziemi musiały być wyjątkowo przekonujące, aby prze-
zwyciężały opory przed wyjazdem przede wszystkim wśród francuskich chłopów,
najbardziej pożądanej w Kanadzie grupy imigrantów.
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II.2.2. Matki narodu quebeckiego – filles du roi

Istotnym problemem dla rozwoju społeczeństwa kolonii był brak kobiet w Nowej
Francji. Te, które mieszkały w Kanadzie, były w większości związane z Kościołem –
zakonnice lub dévotes. W połowie lat 60. w Montrealu jedna „niezamężna kobieta
przypadała aż na 6 nieżonatych mężczyzn98. Wiedząc o tym, Ludwik XIV rozpoczął
nowy okres w osadnictwie nowofrancuskim od wysłania do kolonii grupy młodych
kobiet, które stały się symbolicznym początkiem bujnego rozwoju zbiorowości Cana-
diens, a z czasem były nazywane Matkami narodu quebeckiego.

W roku 1666 w Quebecu mieszkało niespełna 3,4 tys. Europejczyków, głównie
w trzech osadach-fortach. Fort Québec liczył 555 mieszkańców, Trois-Rivières – 461,
a Montréal – 584. Wśród nich ponad sto osób było związanych z Kościołem katolic-
kim, około 300 osób żyło z handlu, kolejnych 20 rodzin było związanych z administra-
cją kolonii i Kompanii Indii Zachodnich. Reszta to pracownicy najemni, żołnierze oraz
ciągle nieliczni habitants99.

Młode kobiety wysłane do Nowej Francji nazywane są filles du roi, córami królew-
skimi. W latach 1663–1673 przyjechało ich do Kanady około 800. Organizacją tych
wyjazdów byli bezpośrednio zainteresowani król Ludwik XIV i Jean-Baptiste Colbert.
W Nowej Francji przyjazdy filles du roi koordynował intendent Jean Talon100, bardzo
zasłużony dla nowofrancuskiego osadnictwa101.

Córy królewskie były w wieku nazywanym „małżeńskim”, miały nie więcej niż 25
lat, średnia wieku wynosiła 22 lata. Pochodziły głównie z Paryża i okolic, w tym
znaczna część z paryskich sierocińców Hôpital Général i La Pitié, a także z Rouen
i La Rochelle. Prawie 350 z nich skończyło edukację przy paryskim Hôpital Général,
która poza ogólnym kształceniem dawała umiejętności przydatne w prowadzeniu do-
mu, a nawet rodzinnej firmy102. Kolejne niemal 60 kobiet pochodziło z mieszczań-
skich, a kilkanaście nawet ze zubożałych szlacheckich, domów; te posiadały jeszcze
lepsze wykształcenie. Król jako protektor filles du roi przeznaczał dla każdej od 50 do
100 liwrów, niektóre wiozły z sobą dodatkowo nawet między 200 a 300 liwrów103. Po
przyjeździe bardzo szybko wychodziły za mąż, zwykle trwało to nie dłużej niż kilka
tygodni, i wraz z mężem obejmowały dzierżawę. Mimo że w większości nie były przy-
gotowane do pracy na roli i nierzadko miały problemy z dostosowaniem się do życia
na wsi, stanowiły najlepsze małżeńskie partie. Gustave Lanctôt, autor jednej z najbar-
dziej cenionych prac o emigracji kobiet do Nowej Francji, określa imigrację filles du
roi jako la plus stricte, la plus saine et la plus recommandable de toute cette époque104.
Kobiety te, zwykle lepiej wykształcone niż ich mężowie, swoje urodzone w Nowej
Francji, dzieci – córki i synów, także posyłały do szkół. Edukacja urszulańska spra-
wiała, że w Nowej Francji dziewczęta były często lepiej wykształcone od swoich bra-
ci105. To wszystko zadecydowało, że tzw. pokolenie filles du roi stanowiło mocny fun-
dament, na którym budowana była oryginalna nowofrancuska wspólnota, posiadająca
francuskie i katolickie korzenie. Przez następne stulecia czasy przybycia cór królew-
skich do kolonii obrastały w mitologię, która z kolei stała się istotnym elementem
w tworzeniu poczucia odrębności wspólnoty quebeckiej od innych, późniejszych, spo-
łeczności kanadyjskich106.
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Należy tu przypomnieć ważną kwestię, że ze wspólnoty tej, po latach „tolerancji
z konieczności”, zostali wykluczeni natives. Nowa polityka imigracyjna znosiła do-
tychczasowe przywileje małżeństw mieszanych, Francuzów z Indiankami, oraz samych
Indian. Chrzest i osiedlenie się w kolonii nie dawały już pełni praw.

Legenda filles du roi niesie z sobą także inne elementy, o których trzeba wspo-
mnieć. Można znaleźć takie przekazy, w których córy królewskie określane są jako
wątpliwej reputacji kobiety zgarnięte z ulic Paryża, przewiezione za pieniądze króla za
ocean i wystawione jak towar dla „zgłodniałych kobiet” Francuzów w Kanadzie.
Z tymi opiniami nie zgadza się zdecydowana większość badaczy nowofrancuskich
czasów107. Przypominają, że była to mocno wyselekcjonowana grupa kobiet, głównie
z regionów miejskich, lepiej wykształconych niż przeciętne Francuzki w ich wieku.
Dodatkowo były one przygotowywane do wyjazdu, który przedstawiano im niemal jak
misję. Nadto nad ich moralnością w trakcie podróży oraz w pierwszym okresie pobytu
za Atlantykiem czuwały siostry zakonne i „autorytet króla”. Niestosownie prowadzące
się miały być odsyłane z powrotem. Te, które nie wyszły za mąż – były to niezwykle
rzadkie przypadki – także mogły wrócić lub poświęcić się w kolonii służbie Bogu.
Greer pisze, że niekoniecznie zawsze wyboru żon dokonywali nowofrancuscy męż-
czyźni. Filles du roi były tak atrakcyjnymi partiami, że niejednokrotnie to one decy-
dowały, kto zostanie ich mężem, a wybranek pod groźbą utraty obiecanej dzierżawy
musiał ten wybór zaakceptować. Nie bez znaczenia była w tym wypadku pewna ilość
gotówki, którą filles du roi dysponowały108.

Filles du roi były bardzo ważną i największą, ale oczywiście nie jedyną grupą ko-
biet emigrujących do Nowej Francji, a niezwiązanych z Kościołem. Wśród imigrantek,
które przyjeżdżały na stałe do Kanady, można wyróżnić dwie kategorie – zamężne
i wolne. Zamężne osiedlały się w Nowej Francji w początkowym okresie osadnictwa,
do połowy XVII wieku i w ostatnich dziesięcioleciach istnienia kolonii, od lat 20.
XVIII wieku. Między tymi dwiema grupami do Kanady emigrowały głównie młode
Francuzki stanu wolnego, a filles du roi zapoczątkowały ten proces. Według wyliczeń
Leslie Choquette, między rokiem 1660 a 1720 do Nowej Francji przyjechało niespełna
1300 kobiet, w tym córy królewskie. W ciągu następnych 40 lat przyjechało dalsze 300
kobiet. W sumie przez cały okres Nowej Francji w kolonii osiedliło się około 2000
kobiet. Autorka podaje także, iż od conquest do końca XVIII wieku do Kanady dotarły
bardzo nieliczne emigrantki z Francji109.

II.2.3. Rozkwit nowofrancuskiej społeczności

Od lat 60. XVII wieku głównym źródłem, z którego rekrutowali się osadnicy, były
garnizony wojskowe. Administracja kolonii, w tym szczególnie Jean Talon, zachęcała
mężczyzn, którzy zakończyli służbę wojskową na terenie Nowej Francji, do pozostania
na stałe. Taki nabór był korzystny z wielu względów, przede wszystkim eksżołnierze
poznali warunki życia i mogli realnie ocenić perspektywy, jakie dawało im osiedlenie
się w Kanadzie na stałe. Jeśli zdecydowali się zostać, rzadko zmieniali decyzję i wra-
cali do Francji. Poza tym odpadały koszty transportu takich osadników. W Nowej
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Francji jako kolonii królewskiej na stałe osiedliło się około 30% służących tam żołnie-
rzy, którzy w większości otrzymali dzierżawy w senioratach. Oficerowie najczęściej
stawali się seniorami. Jak pisze Dechêne, z regimentu Carignan, wysłanego do Kanady
przez Colberta w 1665 roku, na nowofrancuskiej ziemi zdecydowała się pozostać trze-
cia część oficerów, wszyscy na wyspie Montréal110.

W II połowie XVII wieku także engagés, po zakończeniu kontraktu, mogli pozostać
w kolonii. Według Greera, w Nowej Francji pozostawało od 30 do nawet 50% pracow-
ników najemnych. Jednak ci, w przeciwieństwie do żołnierzy, nie wybierali życia
w senioratach. Niemal połowa z nich zamiast dzierżawy wolała wyjazd na zachód
i dołączenie do handlujących futrami lub podjęcie pozarolniczych zajęć111. W sumie
żołnierze i engagés stanowili ponad 50% nowofrancuskich osadników112.

W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci XVII wieku ludność Nowej Francji rosła
dynamicznie. Procesy zapoczątkowane przez „sponsoring” Ludwika XIV w kolejnych
dekadach nabierały tempa. Król, prócz filles du roi, opłacił w tym samym okresie wy-
jazd do kolonii ponad 2 tysięcy engagés i tysiąca żołnierzy. Ze swojej strony intendent
Talon prowadził tak aktywną politykę proosadniczą, że w roku 1675, trzy lata po jego
odejściu, Nowa Francja liczyła ponad 7800 mieszkańców113.

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Montrealskim, mówią, że w ciągu całe-
go okresu Nowej Francji w kolonii na stałe osiedliło się 10 227 Europejczyków, z cze-
go 1700 jeszcze w czasach nowofrancuskich przeniosło się do Akadii. Tak więc grupa
nazywana założycielami liczyła 8527 osób. Według ww. obliczeń, wśród założycieli
7656 osób, czyli 90% było Francuzami. Osadnicy pochodzili z różnych regionów
Francji w tym: 28,1% z północnego zachodu, 26,4% ze środkowego zachodu, 14,3%
z regionu Paryża, 10,5% z południowego zachodu i Langwedocji, 8,2% ze wschodu,
3,9% z Doliny Loary, 3,4% z północy, 2,9% z Masywu Centralnego, 1,3% z południa
oraz 1% z rejonu Alp114. Wyliczenia Choquette są bardzo zbliżone do tych danych,
natomiast uważa ona, że jedynie 171 stałych mieszkańców kolonii nie było Francuza-
mi. Powodem obecności tak nielicznego grona obcokrajowców w Nowej Francji była
konsekwencja, z jaką prowadzono, od czasów Richelieu, politykę wykluczania obcych
z nowofrancuskiego osadnictwa115.

Mimo istnienia tak precyzyjnych badań, powszechnie przyjętymi danymi na temat
grupy założycielskiej jest wielkość około 10 000 osób116.  W ciągu półtora wieku ist-
nienia kolonii przez Nową Francję przewinęło się około 27 000 Europejczyków. Jed-
nak tylko ci, którzy zdecydowali się osiąść na stałe w kolonii uznawani są za założy-
cieli narodu quebeckiego, za budowniczych podwalin wspólnoty quebeckiej. Dla od-
różnienia od tych, którzy tylko czasowo przebywali w Kanadzie, stali mieszkańcy
kolonii, nazwali siebie Canadiens.

Rozwój stałego osadnictwa skutkował dynamicznym rozwojem ludności Nowej
Francji. W ciągu stu lat ludność kolonii wzrosła ponad dwudziestokrotnie, z 3400 do
ponad 70 000 w latach 60. XVIII wieku.
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Tabe la  1

Populacja Nowej Francji/Quebecu i Montrealu, 1666–1805 (w tys.)

Lata Nowa Francja Montréal (wyspa)**

1666 3,4 0,7

1685 11,0 1,7

1706 16,8 3,6

1716 21,0 4,4

1726 30,0 6,0

1736 39,2 7,0

1745 49,1 –

1755 61,2 9,2

Prowincja Quebec/Dolna Kanada

1765 74,4 –

1785 125,7 –

1795 160,3 –

1805 209,0 –

** Dokładne wyliczenia na temat ludności wyspy Montréal kończą się na roku 1739 – 7,7 tys.

Ź r ó d ło : Dechêne, 1992, s. 292, tab. A; Charbonneau, Herbert, 1973, La population du Québec: Études rétro-
spectives, Montréal: Boreal Express, s. 43

Tak szybki przyrost ludności kolonia zawdzięczała przede wszystkim wielkiej
dzietności quebeckich rodzin. W okresie stu ostatnich lat Nowej Francji w mniej wię-
cej 4000 imigranckich lub już nowofrancuskich rodzinach urodziło się ponad 57 000
dzieci117. Współczynnik dzietności wynosił 55 na 1000 mieszkańców i na podobnie
wysokim poziomie utrzymywał się bardzo długo, także po upadku kolonii118. Bardzo
wysokiej dzietności wśród Canadiens sprzyjało wiele czynników. W początkach XVIII
wieku już niemal 80% mieszkańców Nowej Francji mieszkało w senioratach119, a tam
panowały niezłe jak na ówczesne czasy warunki życia, dostatek żywności i brak wy-
niszczających epidemii, administracja kolonii wspierała zakładanie rodzin i nagradzała
tych, którzy wcześnie zawierali małżeństwo. W roku 1670 wyszło królewskie rozpo-
rządzenie, które nakazywało intendentowi wypłacanie nagrody dziewczętom, które
wychodziły za mąż poniżej 16. roku życia, i młodzieńcom poniżej 20. roku życia120.
Królewskie pieniądze wspomagały także bardziej ubogie rodziny w kompletowaniu
wiana dla ich licznych córek. Również Kościół katolicki aktywnie uczestniczył w pro-
pagowaniu małżeństwa i wielodzietności wśród quebeckich rodzin. Małżeństwo było
sakramentalnym obowiązkiem katolików, podobnie jak wydawanie na świat dzieci.
Jednocześnie wzrost zbiorowości katolickiej umacniał pozycję Kościoła nad Rzeką
Świętego Wawrzyńca. W Nowej Francji dzieci rodziły się niemal wyłącznie w rodzi-
nach, nieślubnymi opiekowały się czasowo zakonnice, ale szybko szukano im rodzin
adopcyjnych. Jednak do uzyskania dojrzałości były pod oficjalną królewską opieką,
a kasa królewska pomagała w ich wychowaniu. Aborcje były bardzo surowo karane.
Także rodzina nowofrancuska, jako najważniejsza instytucja życia w kolonii, była pod
opieką króla. Na przełomie XVII i XVIII wieku quebeckie rodziny miały średnio 8–10
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dzieci, ale 16% małżeństw miało między 10 a 14 dzieci, a prawie 3% powyżej 15 dzie-
ci. Ta relatywnie niska średnia wynika z wysokiej śmiertelności niemowląt. W począt-
ku XVIII wieku wynosiła ona 246 na 1000 urodzonych, co oznaczało, że w pierwszym
roku życia umierało niemal 25% dzieci121. Badania pokazują, że wbrew obiegowym
opiniom Canadiens nie zawierali małżeństw bardzo młodo. Pierwsze małżeństwo za-
wierano średnio w wieku: kobiety – 22 lata, mężczyźni – 27 lat. Panny pracowały na
posag, natomiast młodzi mężczyźni często nadal zatrudniali się w handlu futrami lub
pełnili służbę wojskowa w fortach. W rodzinach nowofrancuskich dzieci rodziły się
średnio co dwa lata, a nie co rok, jak czasem jest podawane122.

Jednak było coś oryginalnego w zachowaniu rodzinno-prokreacyjnym mieszkań-
ców Nowej Francji. To bardzo wysoki odsetek ponownych małżeństw, wynosił 16,5 na
1000 mieszkańców przy średnim współczynniku małżeństw między 18 a 23,5 na 1000.
W konsekwencji w Nowej Francji od 30 do 40% ludności było małżonkami lub wdo-
wami, rzadziej wdowcami123. Niewiele osób żyło samotnie, szczególnie kobiet, a jeśli
– to krótko. Właśnie w powszechnie przyjętej zasadzie dość szybkiego zawierania
kolejnego małżeństwa upatruje się tak wielkiej dzietności Québécois. Kobiety nie zo-
stawały bez małżonka zbyt długo, prokreacja dopuszczalna tylko w małżeństwie mogła
trwać i trwała długo, do kresu biologicznych możliwości małżonek. Ponowne zamąż-
pójście następowało po 2–3 latach. Nowa Francja nazywana była „krajem osadnictwa
małżeńskiego”124.

Nowofrancuskie społeczeństwo rozwijało się i żyło przede wszystkim w gospodar-
stwach wchodzących w skład senioratów. W ciągu 150 lat trwania kolonii powstało
256 senioratów, które obejmowały ponad 3,2 mln ha ziemi. Do roku 1663 powstały 72
senioraty, przede wszystkim na północnym brzegu Rzeki Świętego Wawrzyńca i jego
dopływów. Wśród nich znaczna część znalazła się w rękach Kościoła katolickiego.
Nadania na rzecz instytucji kościelnych miały tworzyć ekonomiczną bazę dla prowa-
dzonej przez Kościół działalności na rzecz mieszkańców kolonii: religijnej, edukacyj-
nej, socjalnej, charytatywnej i opieki zdrowotnej. Senioraty należące do Kościoła sta-
nowiły w sumie 26% wszystkich nowofrancuskich nadań senioralnych. Najwięcej
ziemi zgromadzili jezuici, 11% nadań, biskup Quebecu 9%, sulpicjanie 3% w tym
Wyspa Montréal od 1663 roku125, urszulanki także około 3%. Wraz z ekspansją demo-
graficzną po roku 1663 administracja kolonii wstrzymała nadania na rzecz instytucji
kościelnych, Kościół nadal mógł otrzymywać ziemię z donacji prywatnych126.

Po objęciu Nowej Francji bezpośrednim protektoratem królewskim szybko rozwi-
jało się osadnictwo senioralne na nowych terenach, do połowy lat 70. XVII wieku oba
brzegi Rzeki Świętego Wawrzyńca były już zagospodarowane senioratami. Nowe za-
kładano w regionie jeziora Champlain oraz nad brzegami rzeki Richelieu. W okresie
najbardziej wzmożonego osadnictwa finansowanego przez monarchę, do 1672 roku,
założono 46 senioratów, w ciągu następnych sześciu dekad powstało kolejnych 90,
a do końca Nowej Francji jeszcze następnych 48 senioratów127.

Nowofrancuski system senioralny był z pewnością niepowtarzalnym modelem sto-
sunków ekonomiczno-społecznych. Funkcjonował pod kontrolą państwa, które stało na
straży relacji między seniorem a dzierżawcą. W II połowie XVII wieku dzierżawcy,
którzy z rzadka mówili o sobie także censitaire, byli pełnoprawnymi mieszkańcami
kolonii, ważnym, niezależnym ogniwem jej życia społecznego i ekonomicznego.
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Wzajemne relacje między seniorem a habitants były jasno i na piśmie zdefiniowane
w chwili podpisywania kontraktu.

Społeczności nowofrancuskich senioratów żyły w izolacji, niewielka liczba osadni-
ków, wielkie odległości między osiedlami, srogie i długie zimy wymuszały współpracę
oraz wzajemną pomoc najbliżej mieszkających. Senioraty były ważną formą organiza-
cji nowo powstającego społeczeństwa, która opierała się na uporządkowanym podziale
ziemi, a nie wyłącznie formą działań gospodarczych. W tej organizacji na współpracę
skazane były trzy siły: seniorzy, dzierżawcy i przedstawiciele Kościoła, a więc wszy-
scy żyjący w senioratach. „Każdy miał obowiązek przyczyniać się do wspólnego do-
bra”128. Senioraty były także bazą dla budowy odrębnej identyfikacji quebeckiej. Opie-
rała się ona na tym, że ziemia quebecka znajdowała się w rękach Canadiens i oni byli
jej rzeczywistymi gospodarzami. Gdy Londyn przejął kontrolę polityczną nad Nową
Francją, nie mógł ingerować w ten system, nie mógł narzucić własnego free and com-
mon soccage. Odrębność i solidarność quebecka narodziła się w senioratach i z nich
czerpała główne siły. Dla Québécois, którzy do połowy XIX wieku niemal w 80%
mieszkali w senioratach, ziemia była sensem życia, a jej dziedziczenie warunkiem
przetrwania.

W pierwszych dekadach XVIII wieku system senioralny był w pełni ukształtowany,
a życie w senioratach toczyło się własnym, oryginalnym rytmem. Zarówno przekazy
historyczne, jak i quebecka mitologia wyrosła na nowofrancuskim gruncie zgodnie
przyznają, że dla Canadiens były to czasy w miarę dostatniego życia. Wyważone rela-
cje społeczne między habitants, seniorami i klerem, którym sprzyjał mało restrykcyjny
system wzajemnych obciążeń fiskalnych i obyczajowych, dawały dość duży margines
swobody zarówno w działaniach gospodarczych, jak i życiu prywatnym.

Ważnym elementem wpływającym na różne sfery nowofrancuskiego życia była
możliwość dalszego, choćby niewielkiego uczestnictwa w handlu futrami. Polityka
metropolii pozwalała na udział w handlu zarówno habitants, jak i seniorom. Przedsta-
wiciele zakonów także nie gardzili zyskami z futer. Nawet w latach 30. XVIII wieku,
okresie prosperity ekonomii Nowej Francji, to nadal futra stanowiły niemal dwie trze-
cie wartości quebeckiego eksportu129.

W roku 1685 edykt królewski zezwalał na bezpośrednie angażowanie się w handel
i produkcję pozarolniczą nawet osobom z tytułami szlacheckimi. Celem był jak naj-
szybszy i wielokierunkowy rozwój kolonii, ale jednym z rezultatów zaś to, że więk-
szość seniorów nie była bezpośrednio i zbyt mocno zaangażowana w życie senioratów.
Dochody senioralne nie były dla nich jedynymi i najbardziej lukratywnymi. Ten brak
zainteresowania gospodarką senioralną miał fatalne skutki w przyszłości. Jednak nim
pojawili się Anglicy, sprzyjał swobodzie Canadiens. Także habitants, nie musząc
zmagać się ze zbyt wygórowanymi ciężarami senioralnymi, w handlu futrami szukali
dodatkowych dochodów. Według Frégault, w pierwszych dziesięcioleciach XVIII
wieku ponad 10% habitants, przede wszystkim mężczyzn, było zaangażowanych
w handel futrami130. Rezultaty tej działalności były dwojakie: ekonomiczne i społecz-
ne. Pieniądze z handlu inwestowano w ziemię, zabudowania i ich wyposażenie, rozwija-
jąc gospodarstwa, co było szczególnie ważne przy, najczęściej, dużej liczbie dzieci.
W wymiarze społecznym handel futrami zmieniał i znacznie wzmacniał pozycję kobiety
w nowofrancuskim społeczeństwie. Gdy mężczyźni wyjeżdżali na szlaki handlowe,
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ich żony i córki zostawały i prowadziły gospodarstwa. Najczęściej do pomocy miały
engagés, ale to one pod, zwykle długą, nieobecność męża i ojca podejmowały najważ-
niejsze decyzje dotyczące gospodarstwa, rodziny czy spraw publicznych. Kobiety
w Nowej Francji były równoprawnymi obywatelami i miały świadomość swojej moc-
nej pozycji, która wśród habitants potwierdzana była równym prawem córek i synów
do dziedziczeni ziemi.W podobnej sytuacji znajdowały się także żony oficerów i żoł-
nierzy, którzy powoływani byli do służby w odległych fortach. Nowofrancuskie ko-
biety nie tylko prowadziły gospodarstwa, udzielały się także w pozarolniczych bizne-
sach, w handlu, rzemiośle, prowadziły karczmy. Wdowy miały nawet specjalne przy-
wileje handlowe131.

Z korespondencji, jaką słali do Paryża urzędnicy pracujący w kolonii lub oficerowie
przebywający w Nowej Francji, można wnioskować, że jej mieszkańcy żyli „szczęśli-
wie, nie przejmując się kosztami życia”, dobrze się odżywiali i nie przepracowywali
zbytnio, a ich ulubionym zajęciem była jazda konna. Z upodobaniem hodowali konie
i każdy, nawet w małym gospodarstwie, miał własnego konia „pod wierzch”132.

Jedne z najbardziej znanych relacji mówiące o życiu mieszkańców Nowej Francji
pochodzą od Petera Kalma, szwedzkiego podróżnika, profesora historii naturalnej
i ekonomii na Uniwersytecie Abo, który w latach 40. XVIII wieku odwiedził kolonie
angielskie i Nową Francję133. To co Kalm zobaczył w tej francuskiej kolonii, zrobiło na
nim, jak pisał, „zdecydowane większe wrażenie niż wizyta w koloniach angiel-
skich”134. Zachwycał się wyglądem nowofrancuskich domów, ich umeblowaniem,
chwalił zarówno jedzenie, jak i sposoby jego serwowania, a także gościnność habitants
i mieszkańców miast. Opisywał swobodę bycia i łatwość, z jaką Canadiens nawiązy-
wali kontakty z obcymi. Wiele miejsca w swoich relacjach poświęcił nowofrancuskim
kobietom, które według niego elegancją i manierami nie odbiegały od kobiet europej-
skich, choć ubierały się znacznie swobodniej niż europejskie. Pisał o systemie szkol-
nictwa, które faworyzuje nowofrancuskie dziewczęta, nie tylko te bogate, lecz także
pochodzące z rodzin habitants. W szkołach urszulańskich135 uczono je „francuskiego
i łaciny, gramatyki i literatury, religii, a także kaligrafii, matematyki, botaniki, chemii,
rysunku i wyszywania oraz konwersacji i dobrych manier”. Dodawał, że w koloniach
angielskich nigdy nie spotkał się z tak szerokim kształceniem dziewcząt. Podzielał
przy tym obawy, wcześniej przekazywane także w relacjach urzędników francuskich,
że tak obszerna edukacja z pewnością nie jest potrzebna kobietom, a co więcej, może
im „przewracać w głowie”. Nie był natomiast zachwycony pracowitością mieszkańców
Nowej Francji i sposobami uprawiania przez nich ziemi, które nazywał „przestarzały-
mi”. W swoim dzienniku pisał, że mieszkańcy Kanady nad „pomnażanie bogactwa
wolą pomnażanie przyjemności”136. Kalm zauważył także, iż Canadiens nie są zbyt
religijni, nie modlą się przed posiłkiem, jak to dzieje się w koloniach angielskich,
a tylko robią znak krzyża. W trakcie nabożeństw zachowują się nazbyt swobodnie,
podobnie też się ubierają, a „kobiety przychodzą do kościoła w spódnicach tak krót-
kich, że niektóre nie sięgają nawet do pół łydki”137.

Ze swobodnym zachowaniem w świątyniach quebecki Kościół miał problemy już
w końcu XVII wieku. W roku 1682 biskup Laval w liście pasterskim do wiernych pisał
o „skandalicznych incydentach, jakie mają miejsce w naszych kościołach”, o „przy-
chodzeniu na nabożeństwa z odkrytymi ramionami, a nawet obnażonym częściowo
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biustem”138. Jednak kilka lat później, gdy biskup St. Vallier zakazał księżom dawać
rozgrzeszenie tym, którzy niestosownie ubierają się nie tylko do kościoła, ale i w do-
mu, mieszkańcy zaprotestowali uznając, że Kościół ogranicza ich wolność. Poparła ich
administracja kolonii i zakazu nie wprowadzono139.

Społeczeństwo nowofrancuskie nie było egalitarne, także tam istniała wyraźna hierar-
chia, którą sankcjonowały królewskie rozporządzenia. Jednak mimo to, z czym zgadza się
większość badaczy, ambitnym i utalentowanym, było zdecydowanie łatwiej tu niż w ów-
czesnej Francji piąć się po stopniach tej drabiny, bo zarówno warunki ekonomiczne, jak
i przede wszystkim klimat społeczny, sprzyjały rozwojowi oraz mobilności społecznej.

Czasy Nowej Francji były kluczowym okresem dla wyodrębnienia się wspólnoty
quebeckiej i jej własnej tożsamości. Na straży rozwoju społecznego stała władza kró-
lewska, która w pewnym stopniu kontrolowała quebecki Kościół, a poprzez bezpo-
średnie instrukcje wpływała na politykę urzędników Korony w kolonii. Okres nowo-
francuski żyje w historycznej i mitycznej pamięci Québécois jako złoty wiek ich
wspólnoty w Kanadzie. Jednak, jak pisze Eccles, „spokój i dobrobyt Nowej Francji nie
mogły oprzeć się rywalizacji o dominację między dwoma europejskimi siłami Anglią
i Francją”140. Wojna siedmioletnia rozstrzygnęła o dalszych losach Nowej Francji. Jej
dzieje zamykają dwie klęski, jakie poniosły wojska francuskie. We wrześniu 1759 roku
na Równinie Abrahama, u podnóża twierdzy Québec, wojska markiza de Montcalma
zostały pobite przez oddziały gen. Jamesa Wolfa. Obaj dowódcy zginęli, a zrujnowany
Fort Québec przeszedł w ręce angielskie. Dokładnie rok później poddał się Montréal.
Podpisany z początkiem roku 1763 traktat paryski kończył wojnę siedmioletnią także
na terenie Ameryki. Francja oddawała Londynowi Québec oraz wszystkie inne posia-
dłości północnoamerykańskie z wyjątkiem dwóch małych wysepek w Zatoce Świętego
Wawrzyńca, które miały pełnić rolę baz dla francuskich rybaków. Na Karaibach
w rękach francuskich zostały Martynika, Gwadelupa i St. Lucia141.

Akt kapitulacji zezwalał mieszkańcom Nowej Francji na wyjazd do Europy. Jednak
mimo że Nowa Francja, nazwana pogardliwie przez Voltaire’a „nic niewartą morgą
śniegu”, przestawała istnieć, to pozostali jej mieszkańcy, przede wszystkim habitants.
Oni nigdzie nie wyjechali, bo ich ojczyzną nie była już Francja, ale Québec.

Tragiczny koniec Nowej Francji i wydarzenia po nim następujące jeszcze bardziej
izolowały społeczeństwo Canadiens od innych, ale i, paradoksalnie, wzmacniały go
wewnętrznie. Canadiens zacieśnili więzy z tym, co stanowiło źródło ich siły – z rodzi-
ną, z ojczystą, quebecką ziemią, z językiem i religią, z własną grupą narodową.

Współcześni Québécois, potomkowie nowofrancuskich osadników, swoje dążenia do
równouprawnienia w Kanadzie, do poszanowania ich prawa do odrębności nierzadko
rozumianej w kategoriach suwerenności, w znacznej mierze opierają na dziedzictwie,
jakie pozostało im w spadku po Nowej Francji. Kultywując pamięć o nowofrancuskich
początkach Quebecu i Kanady, podkreślają, że to ich przodkowie w prostej linii byli
pierwszymi europejskimi osadnikami na kanadyjskiej ziemi, a kolejne pokolenia Cana-
diens nie pozwoliły się ani rozproszyć, ani wynarodowić i płaciły wysoką cenę za nie-
zmienne trwanie przy swej ojczystej ziemi oraz własnej tożsamości. Québécois chcieliby
także, aby nie zapominano, że to ich pradziadowie są twórcami nazw, które dziś odno-
szone są do całego kraju i jego mieszkańców, nazw Kanada i Kanadyjczyk.
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III

OD CONQUEST DO WSPÓŁCZESNOŚCI
– DWA WIEKI PRZEMIAN SPOŁECZEŃSTWA

QUEBECKIEGO

Przedstawione w tym rozdziale informacje demograficzno-statystyczne pokazujące
rozwój społeczeństwa quebeckiego mają służyć jako punkt odniesienia, tło, dla analiz
prowadzonych w kolejnym rozdziale. Charakteryzują zbiorowość, która była zarówno
twórcą, jak i przede wszystkim odbiorcą rozwijanych w ciągu dwóch wieków ideolo-
gii. Dane obrazujące demograficzne przemiany społeczeństwa Quebecu pogrupowane
zostały w trzech przedziałach czasowych, które zbliżone są do okresów rozwoju que-
beckich ideologii narodowych. Pierwszy okres obejmuje wiek XIX do powstania Do-
minium of Canada; drugi następne mniej więcej sto lat, do końca lat 50. XX wieku;
trzeci od Spokojnej Rewolucji do początków XXI wieku.

Rozdział ten mówi o rozwoju ilościowym społeczeństwa quebeckiego, zmianach
w jego składzie etnicznym, imigracji do i emigracji z prowincji, preferencjach języko-
wych oraz religijnych mieszkańców Quebecu i quebeckich miast, w tym przede
wszystkim Montrealu.

III.1. SPOŁECZEŃSTWO QUEBECKIE W CZASACH DOLNEJ
KANADY I ZJEDNOCZONEJ PROWINCJI

Podział Kanady na dwie części, Górną i Dolną, usankcjonowany ustawą konstytucyjną
z roku 1791, dzielił społeczeństwo kolonii na dwie nierówne części. W liczniejszej
Dolnej Kanadzie w końcu XVIII wieku żyło, według różnych źródeł, około 140–150
tys. mieszkańców1. Dane z roku 1784 mówią, że w trzech okręgach: Québec, Trois-
-Rivières i Montréal, w niemal 19 tys. domów mieszkało 113 tys. ludzi, odpowiednio
44,8 tys., 12,6 tys. i 55,6 tys. Uprawiali ponad pół miliona hektarów quebeckiej ziemi
i hodowali ponad 30 tysięcy koni. Québécois kochali konie2. Na przełomie XVIII
i XIX wieku około 90% białych mieszkańców Quebecu miało pochodzenie francuskie.
Podstawą ich ilościowego rozwoju była bardzo wysoka dzietność, w latach 1781–1800
wynosiła średnio 51,6 na 1000 mieszkańców i była niewiele mniejsza niż z początkiem
XVIII wieku. Tak wysokiej dzietności towarzyszył współczynnik małżeństw wynoszą-
cy 8,5 na 1000 i współczynnik zgonów 25,9 na 1000. Dzięki temu społeczeństwo
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Canadiens własnymi siłami podwajało swoją liczebność co 20–25 lat. Ponad 80%
francuskojęzycznych mieszkańców ówczesnego Quebecu mieszkało w regionach wiej-
skich3. Od podboju, przez prawie dwa wieki, zbiorowość francuskojęzyczna nie była
niemal w ogóle zasilana imigrantami.

W końcu XVIII wieku, wśród mniej więcej 10 tysięcy anglojęzycznych mieszkań-
ców Dolnej Kanady, dominowali przybysze z południa, w tym przede wszystkim loja-
liści, którzy osiedlali się na Gaspe, w Eastern Townships i Ottawa Valley. Dane z roku
1783 mówią o 4764 lojalistach mieszkających w prowincji Québec. W ciągu następ-
nych dwóch lat przybyło tam kolejne ponad tysiąc osób z południa4. Między rokiem
1791 a 1812 anglojęzyczna populacja Dolnej Kanady wzrosła do 30 tysięcy osób,
wśród nich byli także tzw. późni lojaliści, osiedlający się głównie w Eastern Towns-
hips oraz w Montrealu5. W końcu XVIII wieku Montréal liczył niespełna 6 tys. miesz-
kańców i ustępował wielkością Québec Ville, gdzie mieszkało około 9 tys. osób.
W tym samym okresie Dolną Kanadę zamieszkiwało także od 8 do 10 tysięcy Indian6.

W pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku ludność Dolnej Kanady rosła dyna-
micznie. Proces ten był dwutorowy. Część francuskojęzyczna rozwijała się nadal dzię-
ki bardzo wysokiemu przyrostowi naturalnemu, który w roku 1839 wynosił 51 na 1000
mieszkańców7. Z kolei pierwsze fale imigrantów zasilały jej anglojęzyczną część.
Między rokiem 1805 a 1845 ludność Dolnej Kanady wzrosła z 210 do 340 tysięcy
w 1815 roku, 553 tys. w 1831 roku i niemal 690 tys. w roku 1845. A jej francuskoję-
zyczna część w ciągu tych trzydziestu lat zwiększyła się o prawie 250 tys. osób
– z około 280 tys. w roku 1815 do ponad 530 tys. w 1845 roku8.

Anglojęzyczni imigranci zaczęli coraz liczniej przybywać do Dolnej Kanady
z Wysp Brytyjskich i Irlandii po wojnach napoleońskich oraz latach kryzysu w ekono-
mii tych krajów. Imigranci przypływali „jako balast” na statkach płynących z Europy
po quebeckie drewno. Liczba przybyszów lądujących w portach rosła z roku na rok.
W latach 1818–1822 przypływało średnio rocznie około 8 tys. osób, w latach 1833–
–1837 już ponad 22 tysiące, a w pierwszej połowie lat 40. przeciętnie 26,5 tys. Między
rokiem 1815 a 1851 przez port w Québec Ville przewinęło się niemal 800 tysięcy an-
glojęzycznych przybyszów z Europy. Wśród nich początkowo dominowali Anglicy,
w latach 1828–1832 stanowili ponad 50% imigrantów, ale już od połowy lat 30. więk-
szość, około 60%, to Irlandczycy. W latach 1829–1851 do portu Québec przybiły statki
z 677 tys. Europejczyków, wśród nich 29% było Anglikami, 11% Szkotami, a reszta
Irlandczykami. Przytłaczająca większość imigrantów tylko przejeżdżała przez Québec
w drodze do Stanów Zjednoczonych oraz na zachód, do Górnej Kanady. Jedynie około
50 tys. z nich osiedliło się w Dolnej Kanadzie9.

Dzięki nowym imigrantom zmieniały się proporcje etniczno-językowe w Quebecu.
W roku 1815 anglojęzyczni mieszkańcy Quebecu stanowili 15% populacji, a w 1845
– ponad 23%. Tak duży napływ imigrantów pociągał za sobą nowe problemy. Wśród
nich szczególnie ważne dla tradycyjnego quebeckiego społeczeństwa były dwa: konku-
rencja na rynku niewykwalifikowanej pracy i zagrożenie nieznanymi w Quebecu cho-
robami.

Z kolei intensywny przyrost ludności frankofońskiej, połączony w latach 30. z kry-
zysem w rolnictwie, prowadził przeludnioną wieś do ubóstwa i rozpoczął procesy emi-
gracji Canadiens z regionów w poszukiwaniu nowych źródeł utrzymania. Równocze-
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śnie wielu imigrantów, nim udało się w dalszą podróż, pozostawało przez pewien czas
w Quebecu, zatrudniając się, zwykle dorywczo, w angielskich oraz amerykańskich
firmach przede wszystkim przy wycince i obróbce drewna. Tym samym miejsca pracy,
dramatycznie potrzebne quebeckim chłopom opuszczającym biedną, senioralną wieś,
były wciąż zajęte przez coraz to nowych przybyszów zza oceanu, którzy, dodatkowo,
byli chętniej zatrudniani przez anglojęzycznych pracodawców niż robotnicy miejscowi.

Szczególnie ważna była imigracja katolickich Irlandczyków, których status ekono-
miczny i społeczny był najbliższy Frankokanadyjczykom. Biedni Irlandczycy okazali
się dla Canadiens największą konkurencją w zmaganiach o te same, najniżej płatne
miejsca na rynku pracy. I choć jedynie około 5–7% irlandzkich imigrantów pozosta-
wało w Quebecu, kolejne 15% jechało na zachód, a reszta na południe do amerykań-
skich miast, to już w roku 1842 stanowili w Montrealu ponad 40% pracowników fi-
zycznych. W tym samym roku anglojęzyczni robotnicy byli w Montrealu większością
– 56%10. Irlandczycy pracowali przede wszystkim w kompaniach związanych z prze-
twórstwem drzewnym, przy budowie dróg, kanałów, a także w budownictwie miejsko-
przemysłowym. W takim charakterze obecni byli w całej prowincji, wszędzie gdzie
dało się znaleźć pracę. W ciągu kilkuletniego pobytu w Montrealu irlandzcy katolicy
pojawili się także w zawodach wymagających kwalifikacji. W końcu lat 40. stanowili
pokaźny odsetek na przykład wśród montrealskich krawców i policjantów11. Wśród
protestanckich mieszkańców Montrealu Irlandczycy byli także liczącą się grupą,
w latach 40. XIX wieku stanowiąc ponad 30% jej wielkości. Jednak w przeciwieństwie
do Irlandczyków katolików, protestanci zajmowali zdecydowanie wyższe pozycje
w gospodarczym życiu miasta12.

Montréal był tradycyjnie centrum ekonomicznym Quebecu i właśnie tam angloję-
zyczny biznes, szczególnie anglo-protestancki, rozrastał się najmocniej. Już w latach
30. XIX wieku anglofoni zdominowali pozarolniczą gospodarkę Dolnej Kanady,
a szczególnie życie ekonomiczne Montrealu. Dominacja anglojęzycznego biznesu
w quebeckim handlu, bankowości i szybko rozwijającej się produkcji przemysłowej
była wzmacniana jego faworyzowaniem przez brytyjską administrację kolonii.

Imigranci brytyjscy, prócz Montrealu, osiedlali się także w Eastern Townships13,
gdzie w połowie lat 30. British American Land Company kontrolowała 1,4 mln akrów
ziemi podległej Koronie. Region ten był drugim, obok Montrealu, miejscem zwartego
osadnictwa anglojęzycznego, któremu także sprzyjała administracja kolonii. Zasiedla-
nie Eastern Townships anglofonami wzmacniało antybrytyjskie nastroje wśród Québé-
cois, szczególnie w latach 30. i 40., gdy habitants dotkliwie odczuwali brak ziemi.
W połowie lat 20. region Eastern Townships zamieszkany był przez 22,5 tys. osadni-
ków, w 1837 – przez 37 tys., a w 1844 roku już przez 62 tysiące. W roku 1844 franko-
foni stanowili czwartą część mieszkańców Eastern Townships, niemal tyle samo, 22%,
społeczności tego regionu było imigrantami z Wysp Brytyjskich. Resztę stanowili
urodzeni w Kanadzie lub USA anglofoni. W następnych dziesięcioleciach proporcje
powoli zmieniały się na korzyść Frankokanadyjczyków. I tak u progu lat 70. XIX wie-
ku Québécois stanowili już 58%, czyli 97 tys. mieszkańców Eastern Townships, a za
kolejne 30 lat, w 1901 roku, 176,5 tysięcy, czyli ponad 70%. Była to społeczność
przede wszystkim rolnicza, w 1871 roku jedynie 10% tej zbiorowości mieszkało tu
w miastach, a w 1901 roku 24%14.
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Przepływ wielkiej liczby imigrantów przez Québec Ville i Montréal sprowadził na
Canadiens jeszcze inne problemy – przybysze przywlekli do Quebecu choroby. Biedni
imigranci, którzy wielodniową podróż przez Atlantyk przebywali w strasznych warun-
kach, chorowali na tyfus, odrę i cholerę. Sami marli w trakcie podróży i w okresie
kwarantanny, którą przebywali w Grosse Île w okolicach Québec Ville. Québécois
izolowani od europejskiego życia przez wiele dziesięcioleci zarażali się nawet od
„zdrowych” przybyszów. Najwięcej ofiar pochłonęła cholera, która pojawiała się
w Quebecu kilkakrotnie, w latach 1832, 1834, 1845, 1851, 1854 oraz w roku 1867.
Szczególnie niebezpieczna była tzw. cholera azjatycka, którą w 1832 roku przywieźli
imigranci ze statku Voyageur. Upalnym latem 1832 roku w Québec Ville zmarły na nią
2723 osoby, w Montrealu 2547. W mniejszych miejscowościach także były ofiary, nie
ma jednak wiarygodnych danych na ten temat, gdyż nierzadko lokalna administracja
i służby sanitarne ukrywały rzeczywiste rozmiary epidemii, aby „nie siać paniki”.
Wiadomo o 61 ofiarach w St-Eustache i 200 w Berthier15.

W pierwszej połowie XIX wieku w Quebecu były dwa większe miasta: Montréal
i Québec Ville. Dynamicznie rozwijający się Montréal stawał się największym i najważ-
niejszym ośrodkiem miejskim Kanady. W 1820 roku liczył 22,5 tys. mieszkańców,
w 1844 – 45 tys. i 58 tys. w 1852 roku16. W roku 1831 około 10%, 56,6 tys., mieszkań-
ców Dolnej Kanady żyło w miastach – Montrealu, Québec Ville oraz czternastu innych
małych, liczących do 5 tys. mieszkańców. W roku 1850 Québec liczył około 890 tys.
mieszkańców, z czego w Montrealu i Québec Ville mieszkało około 100 tys., w pozo-
stałych miejskich ośrodkach kolejne 31 tys., co daje w sumie 14,7% ludności miejskiej17.

Montréal był jedynym w Quebecu większym miastem o zróżnicowanej strukturze et-
niczno-wyznaniowej, poza Montrealem dominowali Frankokanadyjczycy. W roku 1851
w Montrealu mieszkało 16 tys. protestantów, 41,5 tys. katolików i 181 Żydów, dziesięć
lat później odpowiednio: 24 tys., 66 tys. i 403 osoby. W 1871 roku 29 tys., 78 tys. i 409
osób, a w 1891 – 46 tys. protestantów, 134 tys. katolików i 2457 Żydów18. Montrealscy
protestanci byli w zdecydowanej mierze anglojęzyczni, natomiast zbiorowość katolicka
składała się z dwóch głównych grup: Québécois i Irlandczyków. Ci ostatni w połowie
XIX wieku stanowili już ponad 50% montrealskich robotników. W 1861 roku 24,3%
mieszkańców Quebecu było anglofonami, jednak w kolejnych dekadach ich procentowy
udział w populacji prowincji powoli, lecz systematycznie malał.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość populacji Quebecu były wyjazdy
Québécois z prowincji w poszukiwaniu pracy. Wyjeżdżali z przeludnionej wsi, w po-
czątkach emigracji jeszcze senioralnej, później nadal zacofanej i biednej. Niektórzy
mogli znaleźć zatrudnienie w rozwijającym się przemysłowo Montrealu, większość
w fabrykach Nowej Anglii i na farmach wschodniego Ontario. Na intensywną indu-
strializację Quebecu nie zgadzały się elity rządzące prowincją, dlatego jedynie Mont-
réal zdominowany przez Anglokanadyjczyków zwanych Anglikami, les Anglais, mógł
wchłonąć pewną, choć ograniczoną, liczba Québécois poszukujących jakiegokolwiek
zatrudnienia. Więcej możliwości dawały przeżywające industrialny boom amerykań-
skie miasta i miasteczka, które leżały tuż nad quebecką granicą. Québécois stanowili
tam rzesze najniżej wykwalifikowanych robotników, którzy podejmowali każdą pracę,
nawet za najbardziej marne wynagrodzenie. A fabrykanci amerykańscy, a także anglo-
kanadyjscy, coraz chętniej ich zatrudniali, bo Québécois byli zdyscyplinowanymi
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i mało wymagającymi pracownikami. Kiedy amerykańscy robotnicy zaczęli przystę-
pować do związków zawodowych, robotnicy z Quebecu trzymali się z dala od nich.
Mimo że zostali wyrwani ze swego tradycyjnego środowiska, byli nadal pod wielkim
wpływem Kościoła katolickiego i niezmiennie za autorytet uznawali księdza, a nie
przywódcę związkowego. Nierzadko pracodawcy wykorzystywali Québécois jako
łamistrajków, co oczywiście komplikowało relacje quebeckich robotników z innymi
i dodatkowo izolowało tę grupę w coraz bardziej wieloetnicznych środowiskach robot-
niczych Montrealu i Nowej Anglii19.

Już w latach 40. XIX wieku do USA wyjechało około 20 tys. Québécois20, a do
końca lat 50. kolejne 60, a nawet 80 tys.21 Otwarcie w roku 1853 połączenia kolejowe-
go ułatwiało wyjazdy do Stanów Zjednoczonych. Bruno Ramirez uważa wręcz, że
emigracja była dla coraz biedniejszych mieszkańców quebeckich wsi bardziej atrak-
cyjna niż osadnictwo w odległych regionach prowincji. Wyjazdy do nowoangielskich
osiedli przemysłowych były dobrze zorganizowane, do czego wydatnie przyczyniał się
kler. Quebeckie parafie utrzymywały ścisłe więzi z emigrantami i często tworzyły
swoje „amerykańskie filie”. Niektóre źródła mówią o ponad 300 tys. emigrantów
z Quebecu do Nowej Anglii w latach 1840–188022. Powstałe tam osiedla robotników
quebeckich nazywano wręcz Little Canada. W ciągu całego XIX wieku do USA wyje-
chało między 500 a 525 tys. Frankokanadyjczyków23. Władze prowincji próbowały
powstrzymać ten exodus, który ideologowie tamtych czasów nazywali „wykrwawia-
niem” społeczeństwa Québécois. Próbowano organizować akcję pomocy finansowej
dla skłonnych do powrotu. W latach 70. i 80. skorzystało z niej między 20–30 tys.
emigrantów, równocześnie jednak wielokrotnie więcej nadal wyjeżdżało z prowincji.
Innym projektem mającym ograniczyć wyjazdy były plany tzw. nowej kolonizacji na
terenach położonych na północ i północny zachód od wcześniej zasiedlonych regionów
oraz intensyfikacja kolonizacji na południowym wschodzie. Także ten projekt nie
przyniósł oczekiwanych rezultatów24.

Jak podaje Robert Harney, w roku 1912 w Nowej Anglii mieszkało 72% wszyst-
kich Québécois przebywających w USA. Dla przykładu w Salem, Massachusetts
w roku 1900 Québécois stanowili czwartą część mieszkańców miasteczka. Wśród tej
dziewięciotysięcznej społeczności było ponad dwa tysiące dzieci urodzonych już
w USA25. W kilku miejscowościach stanu Maine, np. w Woonsocket czy Lewiston,
Québécois stanowili niemal 60% ich populacji26. Przybysze z Quebecu pracowali
przede wszystkim w nowoangielskich fabrykach tekstylnych i należeli do najbiedniej-
szych mieszkańców tej części USA.

Drugim kierunkiem migracji Québécois w drugiej połowie XIX wieku był zachód,
w tym głównie wschodnie i południowe Ontario. Wyjazdy na zachód nie były tak licz-
ne jak na południe i miały inny charakter. W roku 1871 we wschodnim Ontario zbio-
rowość pochodząca z Quebecu liczyła około 40 tys. osób, w 1911 roku – 102 tys.
W Ontario Frankokanadyjczycy zamieszkiwali głównie na wschód od Ottawy i Corn-
wall, przede wszystkim w regionach rolniczych. W roku 1911 w całej prowincji
mieszkało około 200 tys. Québécois, co stanowiło 8% jej populacji27.

Politycy quebeccy, skupieni głównie wokół Cartiera, próbowali propagować inny
kierunek migracji Québécois, na zachód Kanady, do Manitoby. W swoich planach
nazywali Manitobę „Nowym Quebekiem” lub „Paragwajem Północy”, krainą, gdzie
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społeczność frankofońska mogłaby się bezpiecznie rozwijać. Jednak już w połowie lat
70. pomysł ten upadł28.

Migracje Québécois, zarówno te do miast, jak i poza prowincję, były konfrontacją
z innym światem i innymi wartościami niż ich własne – tradycyjne i katolickie. Skut-
kowały zmianami długofalowymi, ale i takimi, które były widoczne bardzo szybko.
Jedną z nich był nagły wzrost liczby dzieci urodzonych poza tradycyjną rodziną.
W początkach XIX wieku w Québec Ville rocznie rejestrowano przeciętnie 30–35
narodzin pozamałżeńskich dzieci. W latach 1830–1840 urodziło się ich co najmniej
570, w dziesięcioleciu 1860–1870 aż 1550. Dane pochodzące z archiwów szpitala
sióstr szarytek w Montrealu mówią, że znacznie wzrosła liczba porzucanych noworod-
ków. W roku 1820 opuszczonych dzieci było 64, w 1830 – 108, a w 1840 – 152. Nie-
mal 90% z nich umierało w pierwszych miesiącach życia29.

III.2. MIĘDZY POCZĄTKAMI DOMINIUM A KOŃCEM
ERY DUPLESSISA – MIESZKAŃCY QUEBECU
OD 1867 DO 1961 ROKU

III.2.1. Ostatnie dziesięciolecia XIX wieku

Dominium of Canada, stworzone w roku 1867, w momencie powstania liczyło około
3,5 miliona mieszkańców. Dane nie są precyzyjne i różnice w podawanej liczbie
mieszkańców dochodzą nawet do 200 tysięcy. Nie dotyczą one jednak Quebecu,
a przede wszystkim Ontario. Wielkości przytaczane za spisem z roku 1871 mówią, że
ludność Kanady liczyła wówczas 3 486 tys. osób, z czego w Quebecu mieszkało 1191
tys., w Ontario 1621 tys., w Nowym Brunszwiku 286 tys. i Nowej Szkocji 387 tys.30

Z kolei dane znajdujące się w historycznym opracowaniu statystyk kanadyjskich mó-
wią, że w roku 1871 Kanada liczyła 3689 tys. mieszkańców. Wielkości dotyczące Qu-
ebecu są takie same jak przytoczone powyżej31. W początkach Federacji społeczeństwo
Quebecu stanowiło 32,4% populacji Kanady, zaś francuskojęzyczna jej część 31%
i w 85% zamieszkiwała Québec.

Skład etniczny mieszkańców Quebecu w roku 1871 był następujący: 78% Québé-
cois, 20,4% Brytyjczycy, 1,6% inni. Do grupy brytyjskiej zaliczani byli: Anglicy
– 5,8%, Szkoci – 4,2% oraz Irlandczycy – 10,4%, w sumie około 240 tys. osób. Kate-
goria „inni” liczyła około 19 tys. osób. Wśród nich dominowały dwie grupy: natives
– Indianie i Inuici – 7 tys. i grupa niemiecka – 7,9 tys. Wśród pozostałych wymieniana
jest grupa włoska – 540 osób, holenderska – 800 osób, skandynawska – 450, i żydow-
ska – 74 osoby; równocześnie 579 zadeklarowało judaizm jako wyznanie. Reszta nale-
żała do wielu różnych, głównie europejskich grup etnicznych32.

W roku 1871 około 80% społeczeństwa quebeckiego mieszkało na wsi, większość
z nich żyła na ponad 118 tys. istniejących wówczas w prowincji farmach. W tym sa-
mym roku w Quebecu były nadal tylko dwa większe miasta – Montréal i Québec Ville.
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Montréal miał wówczas 107 tys. mieszkańców, a włączając przedmieścia – 126 tys.,
Québec Ville liczył 60 tys., a kolejne 6,5 tys. mieszkało na przedmieściu Levis. Pozo-
stałe quebeckie miasta były niewielkie: Trois-Rivières w roku 1871 liczyło 7,5 tys.
mieszkańców, Hull – 3,8 tys., największe w Eastern Townships Sherbrooke niespełna
4,5 tys. mieszkańców33.

Tabe la  2

Liczba ludności Quebecu w latach 1871–1901 (w tys.) oraz jej procentowy udział
w populacji Kanady

Lata Québec % udział

1871 1191 32,4

1881 1359 31,4

1891 1488 30,8

1901 1648 30,6

Ź r ó d ło : Urquhart, Buckley, 1983, s. 14

Tabe la  3

Procent ludności Quebecu i dla porównania Ontario, mieszkającej w miastach, 1871–1901

Lata Québec Ontario

1871 19,8 20,6

1881 23,8 27,1

1891 28,6 35,0

1901 36,1 40,3

Ź r ó d ło : Stone, L.O., 1967, Urban Development in Canada, Ottawa: Dominion Bureau of Statistics, s. 29

Tabe la  4

Największe miasta Quebecu, 1871–1901 (tys.)

Lata
Miasta

1871 1881 1891 1901

Montréal 107,0 140,0 216,5 268,0

– wraz z przedmieściami 126,0 170,7 250,0 325,0

Québec Ville 59,7 62,5 63,0 69,0

– wraz z przedmieściami 66,5 71,5 74,0 80,0

Trois-Rivières 7,5 8,7 8,5 10,0

Sherbrooke 4,5 7,2 10,0 11,7

Ź r ó d ło : Linteau, 1983, tab. 23, s. 130

W ostatnich dekadach XIX wieku ludność Quebecu rosła przede wszystkim dzięki
tradycyjnie wysokiemu w prowincji przyrostowi naturalnemu. Wprawdzie w począt-
kach Dominium of Canada także mieszkańcy Ontario mieli dużo dzieci, w dziesięcio-
leciu 1866–1876 współczynnik urodzin dla tej prowincji wynosił 44,8 na 1000, jednak
wśród kolejnych generacji Ontarian konsekwentnie spadał, do 21 na 1000 w latach 20.
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XX wieku34. Natomiast rodziny quebeckie miały dużo dzieci do połowy XX wieku.
W ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku quebecki współczynnik urodzin wyglądał
następująco: 1866–1876 – 43,2 na 1000; 1877–1886 – 42 na 1000; 1887–1896 – 39,3
na 1000. Konsekwentnie, wysoki był także współczynnik płodności quebeckich kobiet:
w 1871 roku wynosił 180 na 100035, w 1881 – 173 na 1000, w 1891 – 163 na 100036.
Rodziny quebeckie nie miały komfortowych warunków życia, o czym świadczą choć-
by dane mówiące o bardzo wysokiej śmiertelności niemowląt. W 1871 roku – 150 na
1000 żywych urodzeń; 1891 – 179,4 na 1000; 1901 – 143 na 100037.

W końcu XIX wieku nadal utrzymywały się intensywne procesy emigracji z Quebecu
do USA, które stanowiły znaczny odsetek całości wyjazdów z Kanady na południe.

Tabe la  5

Emigracja z Quebecu do USA i jej procentowy udział w emigracji z Kanady do USA, 1870–1900

Lata tys. % udział

1871 – 1880 120 32

1881 – 1890 150 33

1891 – 1900 140 33

Ź r ó d ło : Lavoie, Y., 1973, Les mouvements migratoires des Canadiens entre leur pays et les États-Unis au XIXe
et au XXe siècles [w:] Charbonneau, H., 1973, La population du Quebec: études rétrospectives, Montréal: Boréal
Éxpress, 1973, s. 78

Wyjazdy mieszkańców Quebecu do innych kanadyjskich prowincji były natomiast
wciąż niewielkie. W roku 1901 jedynie około 85 tys. osób urodzonych w Quebecu
mieszkało w innych kanadyjskich prowincjach, w tym 62 tys. w Ontario, 17,5 tys. na
preriach i około 5 tys. w prowincjach atlantyckich, głównie w Nowym Brunszwiku38.

Przez końcowe dziesięciolecia XIX wieku przez Québec przetoczyła się kolejna
wielka fala imigrantów. Statystyki mówią, że w latach 1871–1901 do Kanady wjechało
ponad 1,5 mln ludzi, większość z nich via quebeckie porty. Jednak nadal bardzo nie-
wielu imigrantów tu pozostawało, Québec był dla nich, jak wcześniej, tylko etapem
w podróży na zachód Kanady i na południe, do USA. Nie ma danych, które pokazy-
wałyby liczbę imigrantów, na stałe pozostałych w Quebecu. Wnioski na ten temat
można czerpać z informacji o niewielkich zmianach w składzie etnicznym społeczeń-
stwa quebeckiego w końcu XIX wieku.

Tabe la  6

Skład etniczny społeczeństwa Quebecu, 1871–1901 (w %)

Lata Québécois Brytyjczycy Inni

1871 78,0 20,4 1,6

1881 79,1 19,1 1,8

1901 80,2 17,6 2,2

Ź r ó d ło : Linteau, 1983, tab. 10, s. 40

Pamiętać należy, że przy licznych wyjazdach Québécois na południe, Québec miał
ujemny bilans migracji.
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III.2.2. Montréal największe quebeckie miasto

W połowie wieku XIX Montréal był zdominowany przez zbiorowość anglojęzyczną.
W roku 1844 stanowiła ona aż 57% mieszkańców miasta. Jednak już dwadzieścia lat
później napływający do miasta przybysze z quebeckiej wsi spowodowali, że
w Montrealu znowu dominował język francuski. Jak pokazuje tabela 4 największy
boom ludnościowy przeżywał Montréal w latach 80. XIX wieku, w granice miasta
włączane wówczas były leżące na obrzeżach miejscowości przemysłowe i osiedla ro-
botnicze. W końcu XIX wieku Frankokanadyjczycy stanowili większość montrealskich
robotników. Przewyższyli ilościowo Irlandczyków, którzy z kolei przenosili się do
Toronto, miasta dynamicznie rozwijającego się u progu XX wieku. W Montrealu do-
minowały fabryki spożywcze, browary i produkcja obuwia. W końcu wieku XIX
w czterech największych montrealskich zakładach produkowano około 70% obuwia
sprzedawanego w całej Kanadzie39. Inne, to fabryki włókiennicze i tekstylne, stalownie
i zakłady produkujące maszyny i narzędzia.

W kolejnych dziesięcioleciach II połowy XIX wieku powoli zmieniał się skład et-
niczny społeczności Montrealu i choć przez następne niemal sto lat Québécois nie-
zmiennie stanowili około 60% jego mieszkańców, to pozostała część różnicowała się.
W roku 1871 Brytyjczycy mieli prawie 40% udziału w społeczności miasta, trzydzieści
lat później już 10% mniej. W roku 1871 w grupie montrealskich Brytyjczyków ponad
połowę, czyli 21,5% mieszkańców miasta, było Irlandczykami, w 1881 – 19%,
a w 1901 roku ich liczba spadła do 14,5%40. W 1901 roku 65% społeczeństwa Montre-
alu stanowili Québécois, 30% Brytyjczycy, a 5% przedstawiciele innych grup etnicz-
nych41. Pod koniec XIX wieku inne grupy etniczne były w Montrealu wciąż nieliczne,
ich liczba rosła dopiero z każdym dziesięcioleciem XX wieku. W roku 1901 w Mont-
realu mieszkało niecałe 7 tys. Żydów i 1,7 tys. przedstawicieli włoskiej grupy etnicz-
nej, a także 2,6 tys. Niemców, 1,7 Skandynawów i około 600 osób pochodzenia ukra-
ińskiego42. W rozrastającym się ludnościowo Montrealu mieszkała coraz większa część
społeczeństwa quebeckiego. W roku 1871 w mieście tym żyło około 10% quebeckich
Frankofonów i 22% spośród mieszkających w tej prowincji Brytyjczyków. W 1901
roku 17,5% Québécois mieszkało w Montrealu i aż 39% quebeckich Brytyjczyków43.

Montréal był podzielony na dwie główne części, bogatą, tzw. angielską, i biedną,
quebecką. Biedni Québécois zaludniali wschodnie dzielnice robotnicze, gdzie fatalne
warunki sanitarne, przede wszystkim niedostatek wody, ciasnota, niedożywienie, ale
także nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny doprowadzały do wybuchów
epidemii i wysokiej śmiertelności, szczególnie wśród niemowląt. Między rokiem 1877
a 1896 śmiertelność wśród zbiorowości quebeckich robotników wynosiła 36,7 na 1000
mieszkańców, gdy w dzielnicach angielskich była o połowę mniejsza 18,7 na 1000.
Dramatycznie wysoka była śmiertelność montrealskich noworodków: w roku 1871
wynosiła 294 na 1000 żywych urodzeń, w 1891 – 212,7 na 1000, w 1901 – 274,9 na
100044. W latach 1885–1886 przez Montréal przetoczyła się epidemia ospy, na którą
zmarło ponad 3 tys. osób. Ofiary to głównie Québécois, gdyż ci, dodatkowo, odma-
wiali zaszczepienia się. Montrealska biedota chorowała na dyfteryt i gruźlicę. Na
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przełomie XIX i XX wieku w Montrealu na gruźlicę umierało rocznie do 3 tys. osób,
najwięcej spośród wszystkich północnoamerykańskich dużych miast45.

III.2.3. Przemiany społeczne pierwszej połowy XX wieku

W pierwszych dziesięcioleciach XX wieku społeczeństwo prowincji doświadczało
przede wszystkim dynamicznej urbanizacji, a także – choć w zakresie ograniczonym
niemal wyłącznie do regionu montrealskiego – niewielkiego różnicowania etnicznego.

Początek XX wieku przyniósł także zmianę północnych (1912 rok) i północno-
wschodnich (1927 rok) granic prowincji46. Nie miało to jednak większego wpływu na
wielkość quebeckiej populacji, gdyż tereny północne prowincji zawsze były bardzo
słabo zaludnione.

W początkach wieku XX przyrost naturalny był w prowincji nadal wysoki, przede
wszystkim za sprawą wysokiej dzietności Québécois, którzy w pierwszym półwieczu
XX wieku niezmiennie stanowili około 80% ludności Quebecu. Aż do lat 50. rodziny
Québécois były z reguły wielodzietne, z początku wieku liczyły często kilkanaścioro
dzieci, w połowie wieku nierzadko nawet do dziesięciorga.

Tabe la  7

Współczynnik urodzeń* w Quebecu, lata 1906–1961

Lata 1906 1916 1926 1931 1941 1951 1961

Współczynnik 38,3 38,0 32,2 29,7 27,3 30,4 26,6

* ilość urodzeń na 1000 mieszkańców

Ź r ó d ło : Henripin, J., 1972, Trends and Factors of Fertility in Canada, Ottawa: Statistics Canada, s. 370; Que-
bec, Bureau de la statistique, démographie québécoise: passé, présent, perspectives, 1983, Québec: Éditeur offi-
ciel, s. 93

W kolejnych dziesięcioleciach XX wieku radykalnie zmniejszała się śmiertelność
quebeckich niemowląt. W roku 1905 współczynnik śmiertelności wynosił 152,5 na
1000 żywych urodzeń (w Montrealu 268,6 na 1000), w 1915 – 170 na 1000, a w 1930
roku 120 na 1000. W ciągu trzydziestu następnych lat spadł do 32 na 1000 w roku
196147. Wydłużała się także średnia życia mieszkańców prowincji. Urodzona w roku
1931 dziewczynka przeżywała przeciętnie 57,8 lat, a chłopiec 56,2 lata. Dzieci urodzo-
ne w roku 1961 miały przeciętnie przed sobą odpowiednio: 72,8 i 67,3 lat48. Mimo
dużej dzietności, powoli zmniejszał się udział populacji zbiorowości quebeckiej
w populacji kanadyjskiej.

Od początku XX wieku Québec powoli otwierał się na imigrantów, którzy konse-
kwentnie, jak w wieku XIX, osiedlali się w Montrealu. W mieście tym żyła także coraz
większa część społeczeństwa prowincji. Québec nigdy jednak nie był prowincją, do
której przyjeżdżało zbyt wielu imigrantów.
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Tabe la  8

Ludność Quebecu w pierwszej połowie XX wieku (w tys.) oraz populacja Quebecu
jako % ludności Kanady

Lata Québec % udział Québec/Kanada

1901 1,648 30,7

1911 2,006 27,8

1921 2,361 26,9

1931 2,875 27,7

1941 3,332 28,9

1951 4,056 28,9

1961 5,259 28,8

Ź r ó d ło : Urquhart, Buckley, 1983, s. 14; Linteau P.A. red., 1989, Histoire du Québec contemporain, Tome II: Le
Québec depuis 1930, Montréal: Boréal, tab. 1, s. 212

Tabe la  9

Frankofoni w Quebecu i Kanadzie. Procentowy udział ludności francuskojęzycznej w populacji
Quebecu i Kanady, lata 1901–1961

Lata Québec Kanada

1901 80,2 30,7

1911 80,1 28,6

1921 80,0 27,9

1931 79,0 28,2

1941 80,8 30,2

1951 82,0 31,6

1961 80,6 30,4

Ź r ó d ło :  Linteau, 1979, s. 37–44; Linteau, 1989, s. 212; Breton, R. red., 1980, Cultural Boundaries and the
Cohesion of Canada, Montréal: L’Institut de recherchés politiques, tab. 1.1, s. 19

Tabe la  10

Procentowy udział imigrantów w populacji Quebecu i (dla porównania) Ontario,
lata 1901–1961

Lata
Prowincja

1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961

% 12,7 9,3 9,6 10,9 11,1 11,1 13,6
Québec

tys. 88,7 147,0 188,4 252,2 223,9 228,9 388,4

% 46,3 32,0 32,9 34,9 36,4 41,3 47,6
Ontario

tys. 324,1 507,8 641,7 804,3 733,3 850,0 1353,2

Ź r ó d ło : Driedger, L., 1987, Ethnic Canada. Identities and inequalities, Toronto: CoppClark Pitman Ltd., tab. 7,
s. 97; George, M.V., 1970, Internal Migration in Canada. Demographic Analyses, Ottawa: Dominion Bureau of
Statistics, tab. 5.4, s. 95

Najwięcej imigrantów zaczęło przybywać do Quebecu po II wojnie światowej.
W roku 1945 – 3,4 tys., w 1948 – 24,7 tys., w 1951 – 46,1 tys., w 1955 – 22,2 tys.,
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1957 – 55,1 tys., w 1961 –17 tys. Między rokiem 1945 a 1961 do Quebecu przyjechało
niemal 425 tys. imigrantów. W tym samym czasie Kanada przyjęła 2,1 mln przyby-
szów, 51,2% z nich osiedliło się w Ontario49.

Pamiętać należy, że przez całe pierwsze półwiecze emigracja z Quebecu była wysoka
i stanowiła niekiedy ponad 50% liczby przybyłych do prowincji imigrantów. Między
rokiem 1900 a 1940 z prowincji wyjechało, przede wszystkim do USA, ponad 310 tys.
osób50. Dane dotyczące emigracji są w statystykach kanadyjskich dość precyzyjne dopie-
ro od początku lat 50. Między rokiem 1952 a 1961 z Quebecu emigrowało 173 tys. osób,
co stanowiło 58% liczby przybyłych do prowincji imigrantów. Kanadę w tym samym
okresie opuściło 45,5%, czyli ponad 660 tys. osób z 1452 tys. imigrantów którzy pojawili
się tam między rokiem 1952 a 196151. W pierwszej połowie XX wieku Québec miał
także konsekwentnie ujemny bilans migracji wewnątrzkanadyjskich.

Tabe la  11

Netto migracji wewnątrzkanadyjskich, Québec 1901–1961 (w tys.)

Lata 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961

I* –62,5 –88,3 –100,6 –76,0 –48,1 –54,7 –45,3

II* –55,4 –58,0 –49,3 –32,0 –17,9 –14,5 –9,2

* Ogółem
** Osoby urodzone w Kanadzie

Ź r ó d ło : George, 1970, tab. 5.2, 5.3; s. 92–93, tab.5.6, s. 97

Tabe la  12

Skład etniczny społeczeństwa Quebecu, 1901–1961 (w tys.)

LataPochodzenie
etniczne: 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961

francuskie 1,322 1,607 1,889 2,270 2,695 3,327 4,241

brytyjskie 290 319 357 433 453 492 567

niemieckie 6,9 6,2 4,7 10,6 8,9 12,3 39,5

włoskie 2,8 9,6 16,1 24,8 28,1 34,2 108,6

żydowskie 7,6 30,8 50,0 60,0 66,3 73,0 74,7

polskie 0,3 3,2 3,3 9,5 10,0 17,0 30,8

ukraińskie – 0,5 1,2 4,4 8,0 13,0 16,6

inne europejskie 3,4 8,2 15,6 38,7 37,9 51,5 131,5

rodzime 7,5 12,0 11,3 13,9 13,6 16,6 21,3

inne 3,8 8,4 12,3 9,9 11,2 19,3 27,9

Ogółem 1,648 2,005 2,361 2,875 3,332 4,056 5,259

Ź r ó d ło : Censuses of Canada; Report of the Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism, Book IV,
1970, Ottawa: Queen’s Printer for Canada, tab. A-11, s. 255

Nadchodząca rewolucja lat 60. zastała Québécois w bardzo tradycyjnym modelu
relacji etnicznych. Na przełomie lat 50. i 60. byli oni grupą charakteryzującą się naj-
wyższym w Kanadzie współczynnikiem endogamii. W roku 1961 wśród kobiet Qué-
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bécois wynosił on 94,8%, wśród mężczyzn – 96,4%. i był nawet wyższy od najwyż-
szych, jakimi tradycyjnie legitymowała się w Quebecu grupa żydowska: kobiety 93%,
mężczyźni 91,1% w 1961 roku. Dziesięć lat wcześniej tenże współczynnik dla całej zbio-
rowości francuskojęzycznej w Kanadzie wynosił – dla mężczyzn 89,7%, dla kobiet –
87,7%, a w 1961 roku odpowiednio – 88,3% i 85,1%52. Dane te pokazują, że Québé-
cois aż do lat 60. byli wierni tradycyjnemu modelowi rodziny. I to wyróżniało ich
także wśród francuskojęzycznych społeczności mieszkających w innych prowincjach
Kanady.

Pierwsza połowa XX wieku to dla mieszkańców Quebecu także okres przyspieszo-
nej urbanizacji. Tradycyjnie najbardziej intensywne procesy urbanizacyjne następo-
wały w rejonie Montrealu. Z wyjątkiem okresu wielkiego kryzysu, kiedy próbowano,
bez sukcesu, złagodzić jego przebieg wznawiając akcję kolonizacyjną, konsekwentnie
przez cały wiek XX rósł odsetek mieszkańców Quebecu żyjących w miastach. Québé-
cois wyjeżdżali do miast w poszukiwaniu pracy, ale równocześnie powoli zmieniał się
także obraz quebeckich regionów, gdzie wokół zakładów przemysłowych powstawały
miasteczka, a inne rosły w miasta.

Zmieniała się także, choć wolno, quebecka wieś. Między rokiem 1911 a 1961 liczba
farm w prowincji spadła o jedną trzecią, z niemal 150 tys. do około 100 tys. Szczegól-
nie intensywnie proces ten przebiegał po II wojnie światowej. Farmy zwiększały swój
areał i przechodziły procesy mechanizacji53. Największe zmiany na quebeckiej wsi
nastąpiły wraz z elektryfikacją regionów, która niemal w całości przypadła na długi
okres rządów Union nationale. W roku 1931 tylko 14% gospodarstw rolnych w Que-
becu było zelektryfikowanych, dwadzieścia lat później 67%, a w 1961 roku – 97,3%54.

Dwudziestowieczne quebeckie procesy urbanizacyjne przebiegały dwutorowo.
Pierwszy to powstawanie oraz rozwój miast i miasteczek. Drugi to rozrastanie się me-
tropolii Montréal, gdzie z dekady na dekadę mieszkał większy odsetek populacji pro-
wincji.

Tabe la  13

Urbanizacja Quebecu. Ludność miejska prowincji, lata 1901–1961 (w %)

Lata 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961

% 36,1 44,5 51,8 59,5 61,2 66,8 74,3

Ź r ó d ło : McVey, W.W. Jr., Kalbach, W.E., 1995, Canadian Population, Toronto: Nelson, s. 149; Linteau, 1989,
s. 277–278

W roku 1941 Québec zajmował trzecie miejsce w Kanadzie pod względem urbani-
zacji, po Ontario i Brytyjskiej Kolumbii, dwadzieścia lat później drugie, za Ontario. Po
II wojnie światowej na wzrost liczby ludności miejskiej w Quebecu wpłynęło wiele
czynników, a mianowicie: ciągły napływ ludności z regionów wiejskich; powojenny
baby boom – Québécois w mieście mieli nadal dużo dzieci, pięcioro, sześcioro nie było
niczym wyjątkowym; polepszenie warunków życia w mieście, co spowodowało także
zdecydowane zmniejszenie współczynnika śmiertelności niemowląt; przyjazd imi-
grantów, którzy osiedlali się w miastach, niemal wyłącznie w Montrealu.
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Tabe la  14

Największe miasta* Quebecu, 1901–1961 (w tys.)

Lata
Miasta

1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961

Montréal 346,0 543,5 714,5 991,8 1116,8 1320,2 1747,7

Québec Ville 68,8 78,7 101,1 141,1 200,8 274,8 357,6

Trois-Rivières 10,1 13,7 22,3 35,5 42,0 46,1 53,5

Sherbrooke 11,8 16,4 23,5 29,0 36,0 50,5 66,6

Hull 14,0 18,2 24,1 29,4 33,0 43,5 57,0

* Dane dotyczące Montrealu i Québec Ville odnoszą się do obszarów tzw. Metro, czyli miasta wraz z przedmie-
ściami

Ź r ó d ło : Linteau, 1979, tab. 40, s. 370–371; Linteau, 1989, tab. 1, s. 281, tab. 2, s. 284–285

Urbanizacja Quebecu oznaczała także to, że przez całe półwiecze trzecia część
mieszkańców prowincji mieszkała w Montrealu. W pierwszej połowie XX wieku
Montréal rozrósł się nieproporcjonalnie bardziej niż inne miasta prowincji i do lat 50.
był największą kanadyjską metropolią, z którą jednak coraz mocniej konkurowało
Toronto. W Montrealu, tradycyjnie mieszkali Frankokanadyjczycy, Brytyjczycy
i przedstawiciele innych grup etnicznych. Jednak rzeczywistą różnorodność etniczną
przyniósł dopiero wiek XX.

Tabe la  15

Pochodzenie etniczne mieszkańców Montrealu, 1901–1961 (w %)

LataPochodzenie
etniczne: 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961

québécois 59,5 62,7 60,7 60,2 62,6 63,8 62,0

brytyjskie 22,1 19,8 21,4 20,6 19,2 22,2 18,0

irlandzkie* 13,4 7,6 5,9 5,7 5,3 b.d. b.d.

inne 5,0 9,9 12,0 13,5 12,9 14,0 20,0

Ogółem 100 100 100 100 100 100 100

* Od 1951 roku montrealskie statystyki łączyły grupę irlandzką z brytyjską

Ź r ó d ło : McNicoll, 1993, tab.1, 2, s. 146–147

W roku 1901 w Montrealu mieszkało 39,3% wszystkich żyjących w Quebecu Bry-
tyjczyków i 17,4% populacji Québécois, w roku 1931 odpowiednio – 61,4% i 26,6%,
a w 1961 – 71,3% i 39,3%55. Wśród innych grup etnicznych mieszkających w Montre-
alu w I połowie XX wieku dominowały tzw. stare, czyli europejskie grupy etniczne.

Mimo że u progu lat 60. piąta część mieszkańców Montrealu należała do grup et-
nicznych, to zdecydowanie większe zróżnicowanie etniczne, a także rasowe przyniosły
Montrealowi następne dziesięciolecia.
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Tabe la  16

Najliczniejsze grupy etniczne, Montréal 1901–1961 (w tys.)

Lata
Grupy etniczne

1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961

niemiecka 2,6 3,1 2,0 6,7 5,0 7,2 27,8

włoska 1,7 9,6 14,6 22,2 25,3 30,2 101,4

żydowska 6,8 28,9 45,8 56,0 63,9 71,4 73,5

polska b.d. 4,9* 2,6 7,8 7,9 13,5 26,3

ukraińska 0,6 b.d. 1,1 3,8 6,6 11,0 14,4

skandynawskie 0,5 1,8 1,3 5,1 4,0 3,3 7,2

holenderska 0,2 1,2 0,6 1,1 1,6 2,0 7,1

inne europejskie b.d b.d b.d b.d b.d 27,1 145,1

azjatyckie – – – – – 5,6 11,2

* Razem z rosyjską

Ź r ó d ło : McNicoll, 1993, tab. 6, s. 154; Report of the Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism,
1970, tab. A-114, s. 320

Charakterystyczne dla Québécois żyjących w miastach było to, że do lat 60. nadal
pozostawali przede wszystkim, mniej lub bardziej wykwalifikowanymi, ale ciągle
robotnikami, pracownikami sfery usług czy drobnej wytwórczości. W 1931 roku
40,5% zatrudnionych w Quebecu pracowało jako robotnicy przemysłowi lub
w usługach. W roku 1961 w trzecim sektorze pracowało 58% zatrudnionych56. Zdecy-
dowana mniejszość zajmowała średnie i wyższe pozycje w strukturze społeczno-
-ekonomicznej społeczeństwa quebeckiego, ci pracowali w wolnych zawodach, byli
urzędnikami średniego i wyższego szczebla, biznesmenami.

Ze względu na specyfikę zatrudnienia Québécois w prowincji dynamicznie rozwi-
jały się związki zawodowe. Między rokiem 1932 a 1957 potroiła się liczba organizacji
związkowych tu działających, z 484 do 1435, a liczba pracowników należących do
związków wzrosła siedmiokrotnie. Prym wiodły katolickie związki zawodowe. W roku
1931 istniało 121, a w 1961 – 422 organizacji związkowych, mających odpowiednio
15,6 i 94 tys. członków57. Strajki i akcje protestacyjne nie były rzadkim elementem
quebeckiego życia gospodarczego.

III.3. NOWE SPOŁECZEŃSTWO W NOWYM QUEBECU
– ZBIOROWOŚĆ QUEBECKA PO SPOKOJNEJ REWOLUCJI

Wraz ze Spokojną Rewolucją społeczeństwo prowincji przeszło przyspieszone procesy
modernizacji we wszystkich dziedzinach życia. Mieszkańcy Quebecu, w tym Québé-
cois, szybko upodobnili się do innych zbiorowości północnoamerykańskich, a w wielu
dziedzinach, np. w prawie rodzinnym, stali się liderem zmian. Równocześnie od lat 60.
następuje stały spadek udziału zbiorowości quebeckiej w populacji Kanady, o czym
informuje tabela 17.
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W roku 1996 została wprowadzona nowa kategoria spisowa, która miała szczegól-
nie istotne konsekwencje w Quebecu. Jako jedną z możliwych do wyboru opcji odno-
szących się do pochodzenia etnicznego wprowadzono kategorię Canadian/Canadien.
Okazało się, że w Quebecu najwięcej osób wybrało właśnie tę kategorię dla określenia
swojej etniczności. Dla mieszkańców Quebecu pochodzenia francuskiego Canadien to
przecież to samo co Québécois, a nie francuskojęzyczna wersja współczesnego angiel-
skiego Canadian – Kanadyjczyk58.

Tabe la  17

Populacja Quebecu i Kanady, 1971–2001 (w tys.)
(stan na 1 lipca)

Rok Québec Kanada % Québec /Kanada

1971 6,137 21,962 27,9

1981 6,548 24,820 26,4

1991 7,065 28,031 25,2

2001 7,411 31,082 23,8

Ź r ó d ło : Statistique Canada 1971–2003 (1er juillet): Division de la démographie, Section des estimations
démographiques. Tab. 1.3. Population

W II połowie ubiegłego wieku powoli rosło etniczne zróżnicowanie społeczeństwa
quebeckiego. W początkach lat 90. ponad 15% mieszkańców prowincji wywodziło się
z różnych grup etnicznych.

Tabe la  18

Skład etniczny populacji Quebecu, 1961–1991 (w %)

Lata
Pochodzenie etniczne

1961 1971 1981* 1991

québécois 80,6 78,9 79,4 77,7

brytyjskie 10,8 10,4   7,6   5,4

inne etniczne   8,2   9,9 10,0 15,0

natives   0,4   0,8   1,0   1,9

Ogółem 100 100 98 100

* W 1981 roku 2% respondentów spisowych nie odpowiedziało na pytanie o pochodzenie etniczne

Ź r ó d ło : Census of Canada, 1961, 1971, 1981, 1991, Ethnic Origin. Statistique Canada, X division de la
démographie, Section des estimations démographiques

W roku 1996 pochodzenie wyłącznie kanadyjskie zadeklarowało 38% mieszkań-
ców Quebecu (w Kanadzie 19%), a kolejne 9,5% połączyło tę kategorię z innymi59.
W roku 2001 w Quebecu aż 48% mieszkańców prowincji określiło swoje pochodzenie
jako jednorodne kanadyjskie, a dalsze 20% wymieniło je wraz z innymi. W Kanadzie
odpowiednio 23% i 12%. Natomiast pochodzenie wyłącznie francuskie w roku 2001
zadeklarowało niespełna 9,5% mieszkańców Quebecu, a wyłącznie quebeckie 0,8%
populacji prowincji60.
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Tabe la  19

Pochodzenie etniczne, dwadzieścia najliczniejszych grup, Québec 2001 (w tys.)

tys.
Pochodzenie etniczne:

jednoetniczne wieloetniczne

kanadyjskie 3414,0 1483,0

francuskie 672,0 1439,0

irlandzkie 53,4 238,1

włoskie 161,8 87,4

angielskie 44,7 173,7

szkockie 24,7 131,4

quebeckie 62,2 30,7

niemieckie 20,8 67,9

żydowskie 52,5 30,0

haitańskie 65,1 9,4

chińskie 51,6 11,4

greckie 45,8 12,8

libańskie 35,8 13,2

portugalskie 36,6 12,2

polskie 20,0 27,1

hiszpańskie 17,1 26,1

wietnamskie 23,5 4,8

amerykańskie (USA) 3,3 22,6

rumuńskie 7,7 15,0

natives 63,4 98,6

Ogółem 7126,0

Ź r ó d ło : www40.statcan.ca/l01/cst01/demo27e.htm?sdi=quebec%20ethnic%20origin; 2005-05-29

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na ciągle rosnącą w Quebecu zbiorowość lud-
ności kolorowej. W roku 2001 grupa ta liczyła 498 tys. osób, czyli 7% quebeckiego
społeczeństwa. Wśród nich najliczniejsi to: Murzyni – 152 tys., Arabowie – 86 tys.,
Latynosi – 59,5 tys., Azjaci Południowi – 60 tys. i Chińczycy – 57 tys. Ponad 90%
kolorowych mieszkańców Quebecu w roku 2001 mieszkało w Montrealu. Równocze-
śnie od niemal dwudziestu lat Chińczycy są grupą, która najczęściej i najbardziej kon-
sekwentnie wyjeżdża z Quebecu do Ontario i na zachód Kanady. Natomiast Haitań-
czycy, przybysze z Afryki Północnej i Wietnamczycy to grupy, które niemal nie mi-
grują z Quebecu do innych kanadyjskich prowincji61.

Gdy już w połowie lat 60. radykalnie spadła dzietność Québécois, prowincja stanęła
przed koniecznością sprowadzania imigrantów. W roku 1968 powołano quebeckie
ministerstwo ds. imigracji, które miało koordynować ich przyjazdy i dbać o interesy
quebeckie na tej płaszczyźnie kontaktów z Ottawą62. Przez kolejne dziesięciolecia ta
agenda quebeckiego rządu aktywnie uczestniczyła w pracach administracji federalnej
i nierzadko forsowała decyzje faworyzujące quebeckie koncepcje polityki imigracyjnej.
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Według nich do prowincji powinni być ściągani przybysze przede wszystkim z krajów
związanych z językiem francuskim, a najlepiej także bliskich francuskiemu kręgowi
kulturowemu. Nie zawsze, a nawet rzadko, udaje się zrealizować te postulaty.

Tabe la  20

Imigracja i emigracja, Québec i Kanada, 1961–2000 (w tys.)

Québec tys. Imigracja % Emigracja %
Rok

Imigracja Emigracja Bilans Québec /Kanada Québec /Kanada

1961 14,8 19,5   –4,7 20,7 27,0

1971 19,2 12,7   +6,5 15,8 26,4

1981 21,2   3,6 +17,8 16,5 14,8

1991 51,7   3,4 +48,3 22,4 13,6

2000 32,4 11,9 +20,5 14,3 18,6

Ź r ó d ło : Duchesne, L., 2001, La situation démographique au Québec, Bilan 2001, Québec: Institut de la statis-
tique, tab. 602, s. 236–238

Tabe la  21

Migracje wewnątrzkanadyjskie, Québec, 1971–2000 (w tys.)

Rok Przyjazdy Wyjazdy Bilans
Ogólny bilans

migracji

1971 38,7 63,7 –25,0 –18,5

1981 23,6 46,1 –22,5   –4,7

1991 24,5 37,6 –13,1 +35,2

2000 26,0 40,7 –14,7   +5,8

Ź r ó d ło : Duchesne, 2001, tab. 601, s. 235

Mimo że bilans migracji w Quebecu nie jest zbyt zadowalający, społeczeństwo que-
beckie różnicuje się etnicznie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Imigranci nie tyle
zwiększają liczebnie swoją obecność, w roku 2000 etnicy stanowili 20% społeczeństwa
prowincji, ile różnicują się wewnętrznie. Do Quebecu przyjeżdżają imigranci z coraz to
nowych krajów świata. W ciągu ostatniej dekady osiedliło się tu 245 tys. imigrantów,
czyli 13% wszystkich, którzy przyjechali w tym czasie do Kanady.

Wśród przybyszów z Europy mieszkających w roku 1991 w Quebecu najwięcej po-
chodziło z: Włoch – 11,2%, Francji – 6,7%, Grecji – 3,6%, Portugalii – 3,4%, Wielkiej
Brytanii – 3,1%, Polski – 2,6% i Rumunii – 1,9%. Imigranci z Rumunii pojawili się
w Quebecu i Kanadzie po upadku komunizmu. Z Azji najwięcej przyjechało z: Libanu
– 4,3%, Wietnamu, – 3,5%, Chin – 2,5% i Indii – 2,0%. Z Afryki: z Egiptu – 2,5%,
Maroka – 2,5% i Algierii – 1,15. Z Ameryki Środkowej z Haiti – 6,8%63.
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Tabe la  22

Imigranci według kraju urodzenia, Québec 1991 (w %)

Miejsce urodzenia %

USA   4,1

Karaiby 10,2

Ameryka Środkowa   3,2

Ameryka Południowa   4,1

Europa 43,5

Afryka   9,4

Azja 25,4

Oceania   0,1

Ogólna liczba imigrantów 591,2 tys. 100

Ź r ó d ło : Duchesne 2001, tab. 7.2, s. 91

Tabe la  23

Kraj urodzenia 10 najliczniejszych grup imigrantów przybyłych do Quebecu w 2000 roku (w%)

Kraj pochodzenia %

Francja 9,6

Chiny 9,3

Algieria 7,3

Maroko 6,9

Ex. ZSRR 4,3

Haiti 4,0

Rumunia 3,8

Sri Lanka 3,9

Indie 3,6

Pakistan 2,6

Suma wszystkich imigrantów przybyłych w 2000 r. 32,4 tys.

Ź r ó d ło : Duchesne, 2001, s. 87

W roku 2001 w Quebecu mieszkało niemal 710 tys. imigrantów, i stanowili 10%
mieszkańców prowincji, dziesięć lat wcześniej do kategorii imigrantów należało 8,7%
populacji Quebecu.

Tabe la  24

Imigranci według języków ojczystych, Québec 1981–2000 (w %)

Język:
Rok

francuski angielski inny suma

1981 14,4 11,3 74,3 100

1991   6,8   3,7 89,5 100

2000 13,5   2,4 84,1 100

Ź r ó d ło : Duchesne, 2001, tab. 606, s. 242
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Dane z roku 2001 mówią, że w ponad 80% quebeckich domów mówi się po francu-
sku, w Kanadzie natomiast w 21,8%. O ile statystyki quebeckie od wielu dziesięcioleci
oscylują wokół 80%, o tyle poza tą prowincją i Nowym Brunszwikiem, coraz mniejszy
odsetek mieszkańców Kanady używa w domu języka francuskiego. Gdy natomiast
z tymi danymi zestawimy statystyki mówiące o języku francuskim jako ojczystym,
okazuje się, że wśród mieszkańców innych kanadyjskich prowincji istnieje tendencja
do „gubienia” języka francuskiego przez tych, dla których był on pierwszym pozna-
nym językiem. Inne dane mówią, że tak jak w wypadku innych języków, i tu benefi-
cjentem jest język angielski64.

Tabe la  25

Język francuski jako język używany w domu, Kanada i prowincje, 1971–2001 (w%) oraz język
francuski jako ojczysty, 2001 (w %)

Lata
Prowincje

1971 1981 1991 2001 2001**

Québec 80,8 82,5 83,0 81,0 80,2

Nowa Fundlandia 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5

Wyspa Księcia Edwarda 3,9 3,1 2,4 2,5 4,3

Nowa Szkocja 3,5 2,9 2,5 2,4 3,9

Nowy Brunszwik 31,4 31,4 31,2 28,8 32,8

Ontario 4,6 3,9 3,2 3,0 4,5

Manitoba 4,0 3,1 2,3 2,2 4,1

Saskatchewan 1,7 1,1 0,7 0,8 1,9

Alberta 1,4 1,3 0,8 1,0 1,9

Kolumbia Brytyjska 0,5 0,6 0,4 0,8 1,5

Yukon 0,7 1,0 1,4 1,9 3,3

Terytoria Pn.-Zachodnie 1,7 1,4 1,2 1,6 2,7

Nunavut – – – 1,0 1,5

Kanada 25,7 24,6 23,3 21,8 22,6

** Język francuski jako język ojczysty

Ź r ó d ło : La francophonie canadienne, Québec; 2003, tab. 3,1, s. 16; tab. 3.3, s. 18

Mimo wielkiej wagi, jaka w Quebecu przykładana jest do faworyzowania języka
francuskiego, mieszkańcy prowincji przodują w znajomości obu oficjalnych języków,
zostawiając resztę Kanady daleko w tyle.
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Tabe la  26

Znajomość obu oficjalnych języków wśród mieszkańców Kanady.
Kanada i prowincje, 2001 (w %)

Prowincje %

Québec 40,8

Nowa Fundlandia   4,0

Wyspa Księcia Edwarda 12,0

Nowa Szkocja 10,0

Nowy Brunszwik 34,4

Ontario 11,7

Manitoba   9,3

Saskatchewan   5,1

Alberta   6,9

Kolumbia Brytyjska   7,0

Yukon 10,0

Terytoria Pnółnocno-Zachodnie   8,3

Nunavut   3,7

Kanada 17,7

Ź r ó d ło : http://www.statcan.ca/english/Pgdb/demo15a.htm, 2005-06-10

Jednak bez względu na to, że ponad 40% mieszkańców Quebecu posługuje się ję-
zykiem francuskim i angielskim, francuski dominuje w życiu zawodowym prowincji.
Taka sytuacja jest wynikiem oficjalnego uprzywilejowania języka francuskiego we
wszystkich sferach życia publicznego prowincji.

Tabe la  27

Język, którym mieszkańcy prowincji posługują się w pracy, Québec 2001 (w %)

Język Ogólnie Wyłącznie Najczęściej Inne przypadki

francuski 69,0 63,2 23,3 13,5

angielski 29,0 12,5 18,8 68,7

hiszpański*   0,4   4,4   6,7 88,9

włoski*   0,4   4,7   8,0 87,3

chiński*   0,1 38,4 15,6 46,0

inne   1,1 14,5 18,4 67,1

Suma 100

* Języki najczęściej wymieniane poza francuskim i angielskim

Ź r ó d ło : http://www40.statcan.ca/101/cst01/demo44f.htm

Oczywistą konsekwencją ilościowej dominacji Québécois w prowincji jest pierw-
szoplanowa pozycja religii katolickiej wśród innych wyznań, obecnych w Quebecu.
Analizując te dane należy jednak pamiętać, że jednym z następstw Spokojnej Rewolucji
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jest radykalna zmiana religijności Québécois i ich relacji z Kościołem katolickim, choć
nadal w ogromnej większości do niego przynależą.

Tabe la  28

Wyznania, Québec i Kanada, 2001 (w %)

Wyznanie: Québec % Kanada %

katolicy 83,3 43,8

protestanci   4,7 28,5

prawosławni   1,4   1,6

inni chrześcijanie   0,8   2,6

islam   1,5   2,0

judaizm   1,3   1,1

religie wschodu   1,0   3,1

inne   0,1   0,5

żadne wyznanie   5,9 16,8

Ogółem 100 100

Ź r ó d ło : http://www40.statcan.ca/101/cst01/demo30b.htm, 2005-06-10

W końcu XX wieku społeczeństwo quebeckie było zdecydowanie zbiorowością
zurbanizowaną. W roku 2001 w miastach mieszkało 80,6% ludności prowincji,
a w 1996 – 78,5%. Jednak na 1420 tys. mieszkańców regionów wiejskich tylko 96,7
tys. osób żyło na farmach, co stanowiło jedynie około 6,5% populacji wiejskiej i tylko
1,3% całości społeczeństwa Quebecu. Pozostała część, ponad 90%, mieszkańców tych
regionów, nie było rolnikami65. Dla porównania w Ontario w 2001 roku 15,3% popula-
cji mieszkało w regionach wiejskich, a tylko 1,6% na farmach, co stanowiło 10,4%
ludności mieszkającej na wsi66.

W czterech największych quebeckich miastach w roku 2001 mieszkało 60% ludno-
ści prowincji.

Tabe la  29

Największe miasta, Québec 1971–2001 (w tys.)

Lata
Miasta

1971 1981 1991 2001

Montréal* 2743,2 2828,3 3290,8 3480,3

Québec Ville 480,5 576,1 660,7 689,6

Trois-Rivières** 87,4 96,2 136,3 140,1

Sherbrooke** 105,9 126,5 143,6 152,9

* Od roku 1971 dane odnoszące się do Montrealu biorą pod uwagę tzw. region mertopolitalny, czyli obszar więk-
szy od wyspy Montréal. W roku 1961 obszar ten zamieszkiwało 2,1 mln osób

** Od roku 1971 dane obejmują region Trois-Rivières i region Sherbrooke

Ź r ó d ło : Linteau, 1989, tab. 1, s. 538-539; tab. 2, s. 550–551; Duchesne, 2001, tab. 3.5, s. 44
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W ciągu ostatnich dziesięcioleci Montréal swoją wielkością jeszcze bardziej zdy-
stansował inne miasta prowincji. W roku 2001 w metropolii tej mieszkało już 47%
mieszkańców Quebecu. Montréal tradycyjnie przyjmuje zdecydowanie największą
część quebeckich imigrantów. W roku 2001 w Montrealu mieszkało 622 tys., czyli
niemal 88% wszystkich przyjeżdżających do prowincji imigrantów. Dla porównania
w tym samym roku w Québec Ville imigranci stanowili 3% ogółu mieszkańców, czyli
około 19 tys., w Sherbrooke 4,6%, w Trois-Rivières 1,5%. Wśród montrealskich imi-
grantów dominują urodzeni w Europie 39%, Azjaci stanowią 29%, przybysze z Afryki
12%, z Ameryki Środkowej i Południowej – 8%, z Karaibów 10,5%, z innych regio-
nów świata pochodzi 1,5%67.

Tabe la  30

Mieszkańcy Montrealu według pochodzenia etnicznego, rok 2001 (w tys.) 15 największych grup

Pochodzenie etniczne: Jednoetniczne Wieloetniczne

kanadyjskie 1245,1 640,5

francuskie 293,2 607,3

włoskie 154,0 70,4

irlandzkie 27,3 134,0

angielskie 29,2 105,0

szkockie 14,2 80,3

żydowskie 52,1 28,3

haitańskie 62,0 8,0

chińskie 47,5 10,1

greckie 44,6 11,3

quebeckie 30,2 14,7

libańskie 32,4 11,3

portugalskie 31,6 9,5

polskie 17,2 21,5

hiszpańskie 15,0 20,3

Ogółem 3480 tys.

Źródło: www40.statcan.ca/l01/cst01/demo27h.htm, 2005-06-10

W roku 2001 w Montrealu mieszkało 11 tys. osób, 0,3% populacji, które identyfi-
kowały się z kanadyjskimi natives68. W tym samym roku 458 tys. mieszkańców Mont-
realu zaliczało się do ludności kolorowej, w metropolii mieszka aż 90% quebeckich
visibles. W skład tej grupy wchodzą: Murzyni – 139,3 tys., Azjaci Południowi – 60 tys.,
Azjaci Południowo-Wschodni – 39,6 tys., Chińczycy – 52 tys., Arabowie – 79,5 tys.,
Latynosi – 53,2 tys., Filipińczycy – 18,0 tys., Koreańczycy – 3,7 tys., Japończycy – 2,3
tys., inni – 6,8 tys. W ciągu dwóch ostatnich dekad udział ludności kolorowej w popu-
lacji Montrealu wzrósł niemal trzykrotnie. W roku 1981 wynosił 5,2%, w 1991 roku
– 11%, a roku 2001 – 13,2%. Tyle samo w roku 2001 wynosił odsetek ludności koloro-
wej wobec całej populacji kanadyjskiej69.
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W Montrealu, tak jak w całym Quebecu, dominują katolicy i stanowią 73% miesz-
kańców miasta, kolejne, najliczniejsze wyznania, to: protestanci 6%, prawosławni 3%,
muzułmanie 3%, żydzi 2,5%, religie wschodu 2%, inne religie 3%. W roku 2001 7,5%
montrealczyków nie identyfikowało się z żadną religią70.

Montréal jest najbardziej dwujęzycznym miastem w Kanadzie. W roku 2001 ponad
51% jego mieszkańców posługiwało się obydwoma oficjalnymi kanadyjskimi języka-
mi, tylko po francusku mówiło 37% montrealczyków, wyłącznie po angielsku 7%,
a w żadnym z tych języków – 5%. Dwujęzyczność Montrealu w znacznej mierze
wpływa na to, że Québec jest prowincją o najwyższym w Kanadzie odsetku dwuję-
zycznych mieszkańców71.

Dla pokazania wyjątkowej pozycji Montrealu w strukturze etnicznej Quebecu warto
przedstawić dane dotyczące drugiego co do wielkości quebeckiego miasta, stolicy
prowincji, Québec Ville. Liczy ono niespełna 700 tys. mieszkańców i w porównaniu
z Montrealem jest niemal jednorodne etnicznie, dominują w nim Québécois.

Tabe la  31

Mieszkańcy Québec Ville według pochodzenia etnicznego, rok 2001 (w tys.), 10 największych
grup plus grupa polska

Pochodzenie etniczne: Jednoetniczne Wieloetniczne

kanadyjskie 383,3 145,5

francuskie 85,6 147,2

irlandzkie 4,5 18,1

quebeckie 8,7 4,6

szkockie 1,7 7,6

indiańskie 2,7 6,2

angielskie 1,1 7,2

niemieckie 1,2 4,4

włoskie 1,1 3,2

belgijskie 0,7 1,3

polskie 0,4 0,5

Ogółem 689 tys.

Ź r ó d ło : http://www40.statcan.ca/l01/cst01/demo27e.htm, 2005-06-12
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IV

DŁUGA DROGA DO SPEŁNIENIA MARZEŃ
– QUEBECKIE IDEOLOGIE NACJONALISTYCZNE

W listopadzie 1760 roku ostatni nowofrancuski gubernator generalny markiz de Vau-
dreuil1 podpisał akt kapitulacji. Londyn przejmował kontrolę nad dotychczasową kolo-
nią francuską. Nowa Francja schodziła z północnoamerykańskiej sceny polityczno-
-geograficznej. Ustanowiona została tymczasowa administracja brytyjska i trzej woj-
skowi objęli urzędowanie w trzech dystryktach. Regionem miasta Québec zarządzał
gen. James Murray2. Canadiens, którzy nie chcieli przejść pod panowanie brytyjskie,
mogli wyjechać do Francji. Nie skorzystało z tego jednak wielu poza garstką ducho-
wieństwa, seniorów i francuskiej administracji3.

Trzy pierwsze lata to rządy wojskowych. Pokój paryski, podpisany w lutym 1763
roku przez Francję, Hiszpanię i Wielką Brytanię, kończył wojnę 7-letnią i ostatecznie
przekazywał Kanadę w ręce brytyjskie. W jego następstwie Jerzy III ogłosił w 1763
roku Proklamację Królewską, która regulowała zasady cywilnego administrowania te-
rytoriami północnoamerykańskimi przejętymi od Francuzów4. W świetle tej proklama-
cji nowa kolonia otrzymała nazwę Prowincja Québec, a jej terytorium zostało znacznie
okrojone do „wąskiego równoległoboku wzdłuż Rzeki Świętego Wawrzyńca”5. James
Murray został pierwszym cywilnym gubernatorem Quebecu. Canadiens wprawdzie
zagwarantowano wolność religijną i językową, jednak w ograniczonym wymiarze,
gdyż z wprowadzonych sądów królewskich wykluczono sędziów katolickich6. Posta-
nowienia proklamacji miały charakter przejściowy na czas opracowania dalszych ure-
gulowań. Jednym z ich założeń miała być likwidacja pozostałości ancien régime’u.

Rządy Murraya nie satysfakcjonowały anglojęzycznych mieszkańców kolonii, za-
rzucali mu zbytnie sprzyjanie Canadiens, toteż latem 1766 roku został odwołany7. Za-
stąpił go Guy Carlton, lord Dorchester, w randze wicegubernatora do 1768 roku,
a przez następne dziesięć lat gubernator Quebecu. Carlton, wbrew oczekiwaniom an-
gielskiej mniejszości, okazał się administratorem, który nie tylko nie odsunął Cana-
diens od życia publicznego, ale wręcz nie wyobrażał sobie rządzenia bez uwzględnie-
nia interesów większości mieszkańców kolonii8. Szybko uznał, że należy wprowadzić
nowe regulacje prawne, które pozwoliłyby na rozwój prowincji. Jego działania zaowo-
cowały wprowadzeniem w roku 1774 nowego ustawodawstwa dla Prowincji Québec.

Na długi okres polityczna i społeczna przyszłość Quebecu została wyznaczona
dwoma aktami prawnymi: właśnie Ustawą o Quebecu z 1774 roku (The Québec Act
1774) i, w wielu kwestiach jej kontynuatorką, Ustawą Konstytucyjną z 1791 roku (The
Constitutional Act, 1791).
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Ustawa o Quebecu z roku 1774 miała zastosowanie zarówno w stosunku do Quebecu,
jak i pozostałych terytoriów, które po 1763 roku przeszły pod brytyjską jurysdykcję,
i była kompromisem między dążeniami Canadiens a oczekiwaniami angielskojęzycz-
nych imigrantów9. Ustawa ta znacznie poszerzała granice Quebecu, szczególnie
w kierunku południowo-zachodnim (vide mapka 4 w aneksie); pozostawiała francuskie
prawo cywilne oparte na coutume de Paris, równocześnie wprowadzając brytyjskie
prawo karne; utrzymany został system senioralny, choć seniorów pozbawiono przywi-
lejów sądowniczych; zmieniona została treść przysięgi, tak aby również katolicy mogli
być w kolonii sędziami i urzędnikami; Kościół i społeczność katolicka utrzymali przy-
wileje oraz potwierdzenie wolności religijnej, choć ograniczono działalność zakonów
męskich, np. rekolektów, a jezuici ulegli kasacie. Nie został jednak wprowadzony or-
gan przedstawicielski, gdyż był „w tym momencie niepożądany”10; władzę skupiał
w swoim ręku generalny gubernator, a ciałem doradczym była składająca się z 17 do
23 osób rada. The Québec Act zawierał także imperialną zasadę the liberty of non-
English people to be themselves, co w przypadku zbiorowości Canadiens było szcze-
gólnie dosłownie odbierane. I choć Ustawa, jak i towarzyszące jej instrukcje miały sta-
nowić podstawę łagodnej, ale konsekwentnie prowadzonej anglicyzacji Quebecu, to
przez francuskojęzycznych mieszkańców prowincji odczytane zostały w znacznej mie-
rze jako potwierdzenie ich odrębności i prawo do jej utrzymywania. Największymi
beneficjentami Ustawy były jednak administracja kolonialna i Kościół katolicki11.

W połowie lat 80. XVIII stulecia sytuacja polityczna i społeczna w Quebecu istot-
nie się zmieniła. Wynikiem przegranej przez Brytyjczyków wojny o niepodległość
Stanów Zjednoczonych były nie tylko zmiany polityczne, ale i napływ, także do Que-
becu, tysięcy lojalistów, którzy istotnie zmienili układ sił społecznych w prowincji.
Nowa sytuacja dyktowała konieczność reorganizacji brytyjskich kolonii w Ameryce
Północnej – czego szczególnie mocno domagali się właśnie lojaliści – i wprowadzenia
nowych rozwiązań konstytucyjnych. Przygotowany przez Williama Grenville projekt
zmian miał wyjść naprzeciw nowym społecznym oczekiwaniom, ale także wciągnąć
kolonie w brytyjski system instytucji parlamentarnych. Ustawa Konstytucyjna z 1791
roku podzieliła Prowincję Québec na dwie kolonie: Dolną i Górną Kanadę (vide mapka
5 w aneksie). Dolna Kanada, zwana Quebekiem, zamieszkana była głównie przez spo-
łeczność pochodzenia francuskiego, Górna przeznaczona była przede wszystkim dla
osadnictwa anglojęzycznego. Każda z kolonii otrzymała własne zgromadzenie ustawo-
dawcze, administrację i odrębnego gubernatora. Nie zezwolono jednak na tworzenie
niezależnych rządów, a niemal cała władza wykonawcza spoczywała w ręku guberna-
tora i lojalnych wobec niego rad, co, szczególnie w Quebecu, owocowało długotrwa-
łymi konfliktami. Dla mieszkańców Dolnej Kanady ważne było potwierdzenie więk-
szości praw, jakie nadawała im Ustawa z 1774 roku. Utrzymany został system senio-
ralny i odrębny kodeks cywilny, Kościół katolicki zachował przywileje, a język
francuski swoją dominującą pozycję, prawo wyborcze otrzymali właściciele i dzier-
żawcy ziemscy, w tym także kobiety oraz kler i rzemieślnicy12. W historii Quebecu
rozpoczynał się nowy rozdział.

Te trzy dziesięciolecia XVIII wieku, które przyniosły Quebekowi tak wiele waż-
nych zmian, są nazywane przez Hilda Neatby „okresem rewolucyjnym” w historii
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prowincji. Neatby podkreśla także jeszcze jeden istotny skutek zmian, jakich doświad-
czył wówczas Québec:

„Przez te lata polityka brytyjskiego rządu, brytyjskich gubernatorów i angielskich imi-
grantów w stosunku do Canadiens sprzyjała, prowokowała i wzmacniała przekształcanie się
i rozwój istniejącego instynktownego poczucia wspólnoty wśród Canadiens w uświadamia-
ny nacjonalizm, który zaczął rozwijać się z końcem wieku”13.

IV.1. NARODZINY QUEBECKIEGO NACJONALIZMU

Badacze są zgodni, że okres od 1791 do Powstania 1837–1838 to w Quebecu czas na-
rodzin quebeckiego nacjonalizmu. Co więcej, większość uważa, iż w początkach XIX
wieku nacjonalizm ten był w miarę nowoczesną ideologią, bliską ówczesnemu euro-
pejskiemu myśleniu o narodzie, inspirowaną nie tylko rewolucją francuską, lecz także
republikańskimi ideami amerykańskimi14. Jak pisze Susan Mann-Trofimenkoff w swej
znakomitej pracy The Dream of Nation:

„W początkach XIX wieku Canadiens (…) zaczęli śnić swój sen o własnym narodzie,
innym niż ten z czasów francuskiego ancien régime’u i innym niż ten z wczesnych lat impe-
rium brytyjskiego”15.

Jednak specyficzne warunki społeczno-polityczno-ekonomiczne, panujące w Dolnej
Kanadzie, powodowały, że nacjonalizm quebecki w wielu wymiarach różnił się od je-
mu współczesnych. Podstawowym elementem powstającego nacjonalizmu quebeckie-
go było zrywanie Canadiens z więzami europejskimi i początek myślenia o Quebecu
jako własnym kraju, który może istnieć niezależnie od decyzji Paryża, a szczególnie
Londynu. Kolejnym elementem była krytyka społecznych, politycznych i ekonomicz-
nych ograniczeń, w jakich przyszło żyć Frankokanadyjczykom. Jednak nazywanie jego
twórców reformatorami czy liberałami byłoby mylące, gdyż swobody obywatelskie
i wolność gospodarczą widzieli w ograniczonej perspektywie, przede wszystkim po-
przez interes własnej grupy. Równocześnie głosili pochwałę tradycyjnych wartości,
które zawsze były dla nich ważne: religii katolickiej, języka francuskiego, rodziny,
oryginalnej, tradycyjnej kultury i prawa, umiłowania dla własnego kraju – terytorium
Quebecu16.

Kim byli? Przełom XVIII i XIX wieku był dla Quebecu, wówczas Dolnej Kanady,
okresem szczególnie trudnym. Poza zmianami politycznymi, na które po roku 1763
Canadiens nie mieli prawie żadnego wpływu, Québec doświadczał istotnych zmian
ekonomicznych i społecznych. Towarzyszył im głęboki kryzys gospodarczy, który
wywrócił dotychczasową, dość trwałą, strukturę społeczną prowincji.

Według niektórych historyków, procesy tworzenia się nowej warstwy społeczeń-
stwa quebeckiego rozpoczęły się zaraz po podboju, w okresie kiedy rolnictwo przeży-
wało końcowy okres prosperity. Wówczas jeszcze część habitants miała pewne środki
na kształcenie synów. Wieś przeludniała się coraz bardziej, więc ci, którzy mogli, od-
chodzili od rolnictwa. Młodzi chłopi uczyli się w klasycznych collège’ach prowadzo-
nych, jak za czasów Nowej Francji przez Kościół, ale w zawodach, które były dla tej
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grupy nowymi, pozarolniczymi. Szkoły pozwalały zostać rzemieślnikami, drobnymi
kupcami czy sklepikarzami, ale także kształciły prawników, szczególnie notariuszy,
medyków, mierniczych czy urzędników niższego szczebla. Później ci ostatni nierzadko
stawali się publicystami, dziennikarzami. Ta nowa w quebeckim społeczeństwie grupa,
reprezentująca wolne zawody, była nazywana w skrócie profesjonalistami17. Z kolei
Fernand Ouellet uważa, że grupa profesjonalistów wprawdzie pojawiła się w ostatnich
dziesięcioleciach XVIII wieku, jednak ideologię nacjonalistyczną zaczęła budować
dopiero w czasach kryzysu w początkach XIX. Oczywiście, jedynie część tej grupy, jej
elita, była zaangażowana w takie działania18.

Cechą charakterystyczną quebeckich młodych profesjonalistów było to, iż mimo
uprawiania zawodów pozarolniczych, pozostawali mocno związani z wsią i habitants,
pracując wśród nich i dla nich. Nawet gdy zamieszkali w mieście, ich związki z regio-
nem, z którego pochodzili, były ścisłe. Ponieważ aż do połowy wieku XIX ponad 80%
Frankokanadyjczyków mieszkało na wsi, to właśnie oni byli strategicznym celem lide-
rów rodzącego się ruchu. Na rozwój quebeckich ideologii zasadniczy wpływ miały
także zmiany polityczne, jakie zostały wprowadzone przez Brytyjczyków po conquest.

Podbój i przejęcie rządów w Kanadzie przez Londyn miało dwojakie znaczenie dla
tworzenia się quebeckiej ideologii narodowej. Z jednej strony, podbój stał się jedną
z głównych przyczyn jej rozwoju, ale z drugiej, paradoksalnie, poprzez wprowadzenia
imperialnych instytucji, które stały się skutecznymi środkami komunikacji ze społe-
czeństwem, liderzy tego ruchu mieli możliwości propagowania idei narodowych.
A głęboki kryzys, jaki przeżywało społeczeństwo, stwarzał dla nich podatny grunt.

Kryzys ekonomiczny miał istotne znaczenie dla zmian, jakie nastąpiły w gospodar-
ce Dolnej Kanady i jej strukturze społecznej. Handel futrami, który przez dwa wieki
rozwijał ekonomicznie, społecznie i geograficznie Québec, chylił się ku upadkowi.
Jeszcze w latach 90. XVIII wieku futra stanowiły 50% quebeckiego eksportu, ale
w roku 1810 już tylko 10%. Główne zyski, choć już nie takie jak wcześniej, z handlu
futrami przejęła angielska Kompania Zatoki Hudsona19. Kryzys w rolnictwie był głę-
boki i długotrwały. Wynikał z wielu przyczyn, wśród nich najważniejsza to dominacja
anachronicznego systemu senioralnego na quebeckiej wsi i jego konsekwencje: roz-
drobnienie oraz wielkie przeludnienie quebeckich regionów, pogarszająca się jakość
ziemi, brak nowych upraw i technik/technologii rolnych, a w konsekwencji pogarszająca
się jakość produktów rolnych. Dalej, brak infrastruktury komunikacyjnej, która pozwo-
liłaby na większy, niż tylko z obszarów przylegających do dróg wodnych, eksport do
południowego sąsiada. Do tego dochodziły wahania cen, niebywale rosnące koszty
transportu do Europy i pojawiająca się coraz mocniej konkurencja amerykańska20.

Mimo wielkiego zapotrzebowania na ziemię na coraz bardziej przeludnionej quebec-
kiej wsi, nowe osadnictwo się nie rozwijało, a ziemią spekulowano i coraz częściej prze-
chodziła w ręce angielskie. Bogate ziemie w tzw. Eastern Townships, czyli wolne jeszcze
areały między Montrealem a Québec Ville w kierunku granicy amerykańskiej, rząd
w Londynie nadał w roku 1791 anglojęzycznym osadnikom, głownie lojalistom, ale tak-
że Anglikom i Irlandczykom. W sumie utworzono 93 tzw. townships, czyli osiedli rolni-
czych, które do połowy XIX wieku były „solą w oku” Canadiens21.

Jeszcze w latach 90. XVIII wieku żywność quebecka docierała na stoły Londynu
i Indii Zachodnich, a także na południe. Jednak jej jakość ciągle spadała, Amerykanie



Długa droga do spełnienia marzeń – quebeckie ideologie nacjonalistyczne 97

narzekali szczególnie na złą mąkę. Dobra marka nigdy nie była mocną stroną quebec-
kich produktów rolnych, opinia o ich złej jakości ciągnęła się już od czasów Nowej
Francji.

W końcu XVIII wieku już 27% senioratów należało do anglojęzycznych właścicie-
li, a ich dochód wynosił 43% dochodów wszystkich. Senioraty w rękach angielskich
były większe i dobrze zarządzane oraz wyposażone. Spośród czterech najbardziej do-
chodowych, wszystkie należały do Anglików. Najlepszy przynosił wtedy 1700 ówcze-
snych funtów rocznego dochodu. Najbardziej dochodowy frankofoński przynosił 1000
funtów rocznie i plasował się na piątym miejscu22. W czasie wojny 1812–1814 senio-
raty jeszcze karmiły wojska angielskie i kanadyjskie, ale już w początkach lat 20. Dol-
na Kanada zmuszona była sprowadzać żywność z zachodnich obszarów kolonii. Bieda
habitants wpędzała w biedę wszystkich, którzy byli z nimi związani, szczególnie drob-
nych kupców, rzemieślników, ale też profesjonalistów. Także kupcy angielscy, choć
niebezpośrednio związani z quebecką wsią, odczuwali skutki kryzysu, lecz szybko po-
szukiwali innych możliwości dla swoich działań gospodarczych, zaczynając handlować
z Górną Kanadą oraz Amerykanami. Jednak taki handel wymagał transportu, a więc
dróg, pieniędzy na ich budowę i na opłaty przewozowe. Byli przekonani, że jako Bry-
tyjczycy powinni otrzymać pomoc od administracji Dolnej Kanady23. Pauperyzacja
habitants odbiła się także na kondycji elity, górnych szczebli frankofońskiego społe-
czeństwa, seniorów i kleru katolickiego, ci także biednieli razem z quebecką wsią.
Można więc powiedzieć, że jeszcze do połowy XIX wieku habitants utrzymywali na
swoich barkach niemal całe frankofońskie społeczeństwo Quebecu, czyli ponad 80%
ludności Dolnej Kanady.

Jedyną dziedziną quebeckiej ekonomii, która nie przeżywała załamania, lecz kon-
sekwentny wzrost, była gospodarka drzewna. Brytyjczycy potrzebowali drewna szcze-
gólnie po roku 1806, gdy Napoleon zamknął europejskie porty na handel z Albionem.
Habitants mogli pozyskiwać drewno ze swoich działek i to było ratujące ich źródło
pracy oraz utrzymania. Jednak i tu jakość nie była mocną stroną oferowanego przez
nich produktu. Źle korowane, źle sortowane i w zbyt małych ilościach, szybko zostało
wyparte przez drewno dostarczane w wielkich ilościach przez duże kompanie, które
szybko pojawiły się w quebeckiej gospodarce leśno-drzewnej. W miarę rozwoju rynku
drewna potrzebna była żywność dla robotników leśnych i pracujących przy transporcie,
potrzebni byli też robotnicy. Pojawiła się nowa oferta pracy dla zbiedniałych habitants.
Jednak była to oferta sezonowa, bo quebeckie porty na długo zamarzały, a ostre i bar-
dzo śnieżne zimy nie pozwalały na pracę w lesie zimą. W roku 1810 w porcie Québec
pracowało sezonowo 600 robotników24.

Była i druga strona gospodarki drzewnej, która niepokoiła Canadiens. Płynące po
quebeckie drewno europejskie statki zabierały na pokład rzesze imigrantów, którzy
lądowali od wczesnej wiosny do późnego lata głównie w porcie Québec, rzadziej
w Montrealu. Imigranci byli w przeważającej mierze anglojęzyczni i biedni jak habi-
tants, szukali jakiejkolwiek pracy, najczęściej na krótko, bo ich cel stanowił głównie
zachód Kanady, a nie frankofoński Québec, gdzie ciągle dominował obcy przybyszom
system senioralny. Imigranci wywoływali wśród habitants niepokój o miejsca pracy
zajęte w portowym doku, o pracę na farmach czy w lesie. Canadiens bali się także cho-
rób przywożonych z Europy. Obawą napawało ich też to, iż przybywający mówili po
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angielsku, a ich doświadczenie było takie, że po angielsku mówili ci, którym w Quebe-
cu wiodło się lepiej.

Zmiany gospodarcze wstrząsnęły quebecką strukturą społeczną, dotarły zarówno do
górnych szczebli drabiny społecznej, jak i do nizin społecznych, zmieniły zbiorowość
Canadiens, ale docierały także do społeczności angielskiej w Quebecu.

Układ sił społecznych istniejący w Quebecu po conquest nazywany jest ugodą elit.
Było to porozumienie, które wiązało splotem interesów grupy decydujące o różnych
obszarach życia w Quebecu25. Ugoda ta łączyła z sobą angielskich oficerów, wysokich
urzędników administracji w kolonii, seniorów i elitę kleru katolickiego. Część angiel-
ska tej grupy była związana z władzą imperialną, część frankofońska odgrywała decy-
dującą rolę w społeczności Canadiens. Łączyły ich interesy władzy, a bazę stanowiły
czynniki ekonomiczne. Dla jednych uposażenia funkcyjne i nadania imperialne, dla
drugich przede wszystkim korzyści z ciągle istniejącego systemu senioralnego26. Jed-
nak z końcem XVIII wieku układ ten powoli uległ rozbiciu, przede wszystkim dlatego,
że jego frankofońska część, głównie seniorzy, straciła swoją bazę ekonomiczną, ale
także dlatego, że zmiany polityczne, zainicjowane przez Londyn w 1791 roku, znacze-
nie zmieniły układ sił w Dolnej Kanadzie, przede wszystkim poprzez wprowadzenie
instytucji zgromadzenia i danie prawa głosu dość szerokiemu kręgowi społeczeństwa
kolonii. Równocześnie wzmacniała swoją pozycję niewielka grupa bogatych i coraz
bardziej wpływowych kupców angielskich, których nie interesowała stara hierarchia,
gdyż poza nią pięli się szybko po quebeckiej drabinie społecznej. Początek XIX wieku
był dla tej grupy okresem prosperity. Anglojęzyczna część społeczeństwa Dolnej Ka-
nady, czyli około 10% zbiorowości, zdominowana była przez merchands, angielską
klasę średnią oraz urzędników kolonialnych. Anglicy kierowali się własnymi interesa-
mi ekonomicznymi i w ich promowaniu liczyli na pomoc administracji kolonii. Cana-
diens, zdecydowanie słabsi i coraz bardziej niewydolni ekonomicznie, szukali oparcia
w marzeniach o wspólnocie, która zabezpieczy ich, a nie angielskie, interesy. Rodzący
się nacjonalizm quebecki dostrajał się do ich potrzeb27.

W początkach XIX wieku frankofońskie społeczeństwo Quebecu składało się z kil-
ku grup, które w różnym stopniu były zaangażowane w tworzącą się ideologię nacjo-
nalistyczną. Te grupy to: seniorzy, kler katolicki, habitants, profesjonaliści – klasa
średnia, w tym frankofońscy kupcy oraz nowa grupa – robotnicy.

Seniorzy przez prawie dwa wieki byli najbardziej wpływową częścią quebeckiego
społeczeństwa. Jednak wraz z kryzysem w rolnictwie stracili swoją pozycję ekono-
miczną, a z nią znaczenie polityczne. Seniorzy, przyzwyczajeni od czasów Nowej
Francji, że zawsze byli blisko władzy, nie interesowali się zbytnio swoimi senioratami.
Nie wykorzystali okazji, aby w czasie koniunktury i pojawienia się nowych rynków
zbytu przekształcić je w dobrze prosperujące przedsiębiorstwa. Głównym źródłem ich
utrzymania były nadal, jak w Nowej Francji, świadczenia ze strony habitants i wpływy
z domeny. W początkach XIX wieku próbowali przestawić się na handel drewnem, ale
szybko się okazywało, że to nie oni najwięcej na tym zarabiają. Ociąganie się z nowy-
mi nadaniami ziemi i brak reform w senioratach zniechęciły do seniorów nawet lojal-
nych wobec nich habitants. System senioralny istniał jednak jeszcze pół wieku – ofi-
cjalnie został zniesiony w 1854 roku. Trwał tak długo z kilku powodów. Część senio-
rów przetrwała, zmieniając swoje zaplecze finansowe, niektórzy z nich byli nawet
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aktywnymi uczestnikami wojny w 1812 roku. Pojawili się nowi, bo system senioralny
wcale nie był powszechnie krytykowany w Quebecu. Ci, którzy mieli szanse, nadzieje
na objęcie choćby odległych senioratów, nie parli do jego zniesienia. Nowi seniorzy to
nierzadko angielscy kupcy lokujący pieniądze w ziemi jeszcze w XVIII wieku, którzy
wraz z koniunkturą szybko przestawiali się na wycinkę lasów na swoich ziemiach. Ale
senioraty były także atrakcyjne dla nowej klasy profesjonalistów i dopóki oni byli nimi
zainteresowani, dopóty w ideologii, którą kreowali, nie pojawiały się hasła przeciw
senioratom. Profesjonaliści pochodzili ze wsi i byli z nią związani. Nie wywodzili się
z seniorów, więc jeśli tylko mogli, kupowali często bardzo odległe od centrum Quebe-
cu ziemie, znajdując w tym dodatkową satysfakcję, że osiągnęli to, co dla ich przod-
ków było nieosiągalne. Najlepszym bodaj przykładem nowego seniora – profesjonali-
sty był Louis-Joseph Papineau, pierwszoplanowa postać wśród ruchu narodowego
I połowy XIX wieku. Kupił seniorat, Petite nation, nad rzeką Ottawą między Montre-
alem a Hull, od swego ojca Josepha Papineau. Papineau junior zapisał się w historii
tego starego senioratu jako niemal despotyczny senior.

Najważniejszy powód tak długiego istnienia senioratów był więc pozaekonomicz-
ny. To marzenie wszystkich habitants o własnym senioracie, marzenie nigdy wcześniej
niemożliwe do zrealizowania, a mające według nich szansę realizacji jedynie w ich
własnym, wyidealizowanym kraju. Mieszkańcy wsi quebeckiej nie znali innego po-
działu ziemi i innych zasad gospodarowania w Nowym Świecie, to był dla nich niemal
naturalny stan, a do tego stan, który istniał tylko wśród Canadiens. System senioralny
wyróżniał zbiorowość frankofońską od początku jej pobytu na kanadyjskiej ziemi. Był
podstawą istnienia zbiorowości Canadiens, nie tylko gdy zostali podbici przez Angli-
ków, lecz także wtedy, lub przede wszystkim wtedy, gdy kwitła Nowa Francja i jej
dość opiekuńczy system społeczno-ekonomiczny. Liderzy rodzącego się nacjonalizmu
skwapliwie wykorzystywali te sentymenty, szukając właśnie wśród mieszkających
w senioratach habitants poparcia politycznego dla siebie.

Drugą bardzo wpływową grupą w strukturze quebeckiego społeczeństwa był zaw-
sze kler katolicki, a szczególnie katolicki episkopat. Także w popodbojowej ugodzie
elit odgrywał istotną rolę. Kler był grupą zróżnicowaną, wywodził się ze wszystkich
części quebeckiego społeczeństwa. Seminarium duchowne było ścieżką edukacji,
awansu społecznego także dla synów chłopskich. Dodatkowo kler zasilali przybysze
z Francji, co jeszcze bardziej różnicowało go wewnętrznie. Jeśli nawet władza rzadko
znajdowała się w jego zasięgu, to prawie zawsze starał się być blisko źródła władzy.
Polityczne sympatie kleru były zwykle tak zróżnicowane, jak środowiska, z których
pochodzili jego przedstawiciele. Jednak na przełomie XVIII i XIX wieku jego pozycja
nie była mocna ani materialnie, ani duchowo, dodatkowo ponad 20% kościołów znisz-
czonych zostało w trakcie podboju i przez lata nie były odbudowywane28. Do proble-
mów finansowych, które trapiły całe społeczeństwo quebeckie, dochodziła kwestia
zbyt małej liczby księży. Ten problem ciągnął się od początków Nowej Francji, ale
w Dolnej Kanadzie niezwykle się nasilił ze względu na szybko rosnącą populację
Frankokanadyjczyków i rozliczne obowiązki, jakie przyjął na siebie, niemal monopoli-
stycznie, Kościół katolicki. W roku 1780 jeden ksiądz przypadał na 750 parafian, w 1810
– na 1400, a w 1830 – na 1800 osób29. Poza tym księża uczyli w szkołach parafialnych
i collèges. Po kasacie jezuitów i znacznym ograniczeniu działalności rekolektów przede
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wszystkim dzięki wysiłkowi zakonów żeńskich Kościół był w stanie podołać wielu
wziętym na siebie obowiązkom: edukacji, opiece medycznej i społecznej, a także po-
mocy biednym30. Kościół miał też problemy z kształceniem księży, nie wszyscy byli
dobrze przygotowani do samodzielnego prowadzenia parafii czy szkoły. Dodatkowo
istniał wewnętrzny konflikt o prestiż między klerem miejscowym, quebeckim, a przy-
byszami z Francji. Ci ostatni, lepiej wykształceni i obyci w świecie europejskim nie-
rzadko otwarcie krytykowali poziom wychowanków miejscowych seminariów. Do te-
go należy dodać, że rosnący w siłę w Kanadzie Kościół anglikański. Jego pastorzy nie
pozostawali obojętni na katolickich pasterzy, wytykając im brak wykształcenia i kultu-
ry, a nawet głupotę31. Dodatkowy problem, z jakim Kościół katolicki miał do czynienia
od czasów Nowej Francji, to kłopoty z wiernymi. Przekonanie, że Canadiens byli po-
słusznymi katolikami, można wynieść jedynie z prac historyków bliskich Kościołowi.
Inni pokazują, jak konsekwentnie habitants zachowywali duży obszar niezależności od
nakazów i obowiązków kościelnych. Począwszy od niechętnego wywiązywania się ze
świadczeń na rzecz Kościoła, po brak nawyków regularnego i starannego uczestnictwa
w nabożeństwach32. W ciągu dwustu lat obecności Kościoła w Quebecu niewiele się
w tym względzie zmieniło, problemy takie miał Kościół w połowie XVII wieku
i niemal dwa wieki później. Uważa się, że utrzymanie dość znacznej niezależności,
swobody osobistej w relacjach z Kościołem to ciągle echa królewskich rządów
w Nowej Francji, kolonii królewskiej Ludwika XIV. Z początkiem XIX wieku habi-
tants nie byli zbyt gorliwi religijnie, a ich zachowanie w kościele było „straszne”. Nie
mieli w zwyczaju chodzić do kościoła, a jeśli szli, to traktowali to jako spotkanie bar-
dziej towarzyskie niż religijne. Palenie tytoniu i picie alkoholu nie było niczym nad-
zwyczajnym, a w bójki, do jakich nierzadko dochodziło w czasie celebry, musiał inge-
rować celebrant. Problemy były tak duże, że kler zabiegał o wydanie specjalnego roz-
porządzenia dotyczącego uczestnictwa w praktykach religijnych. W roku 1808 takie
wyszło. Przypominano w nim o konieczności uczestnictwa w praktykach religijnych,
głównie w niedzielnej mszy świętej, i obowiązku odpowiedniego zachowania się
w trakcie nabożeństw33.

Jednak mimo tych komplikacji, na początku XIX wieku Kościół był i tak w niezłej
sytuacji finansowej. W przeciwieństwie do pieniężnych zobowiązań wobec seniorów,
z których habitants było coraz trudniej się wywiązać i które w czasach kryzysu traciły
wskutek inflacji, świadczenia na rzecz kleru były bardziej stabilne. Spłacane częściowo
w naturze, a tylko częściowo pracą i pieniędzmi, nie malały także w konsekwencji
wzrostu liczby ludności i wzrostu wartości ziemi. Opłaty, które wynosiły wówczas
1/26 zbiorów, były prywatnym dochodem proboszcza i szły w parze zarówno z pozio-
mem produkcji, jak i wzrostem liczby parafian. Poza tym parafia czerpała dochody
z innych źródeł. Jak podaje Ouellet, świeckie rady parafialne Fabriques pobierały
opłaty za: chrzty, pogrzeby, śluby, za miejsca w ławkach kościelnych, na cmentarzach
parafialnych, do tego dochodziły niedzielne i świąteczne tace34. Kler apelował wprost
o większą hojność na rzecz Kościoła, bo jest to la quete de l’Enfant Jesus ou des biens
de la Terre35. W darach rzeczowych dominowały zboże i wieprzowina. Sytuację finan-
sową Kościoła quebeckiego mogło znacznie polepszyć przejęcie dóbr pojezuickich, ale
w roku 1800, gdy zmarł ostatni jezuita w prowincji, ojciec Casot, rząd przejął dobra
zakonu36. Prawdziwą natomiast zmorą Kościoła w Quebecu był strach przed ideami
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rewolucyjnymi, francuskimi i amerykańskimi. Walka z nimi była wyzwaniem na wiele
dziesięcioleci37.

Kler był nadal elitą w duchu ancien régim’u, w jego widzeniu doczesnego świata
dominowała wizja absolutystycznego ładu państwowego, gdzie monarcha miał władzę
od Boga, a w społeczeństwie miała być zachowana i przestrzegana tradycyjna hierar-
chia. Dla quebeckiego Kościoła instytucje takie, jak Stany Generalne czy Parlament
były ciągle ciałami doradczymi i takimi powinny pozostać. Hasła rewolucji francuskiej
przerażały kler w Quebecu, a wydarzenia we Francji odbierał on jako kataklizm zagra-
żający najbardziej podstawowym wartościom, które pielęgnowane przez Kościół miały
doprowadzić człowieka do zbawienia. Deklaracje praw i wolności obywatelskich, znie-
sienia monarchii i przywilejów Kościoła, arystokracji oraz szlachty były dla quebec-
kiego kleru pomysłami zrodzonymi z podszeptu diabła. Kościół otwarcie z nimi wal-
czył. Szybko okazało się, że wolnościowe idee przekroczyły Atlantyk i także bezpo-
średnio, z południa, zagrażały Quebekowi. Kler był bardzo wyczulony na wszelkie
przejawy liberalnego myślenia w świecie Québécois i liczył na to, że uchodzący przed
rewolucyjnym wrzeniem księża francuscy, którzy znaleźli schronienie w Quebecu, bę-
dą podzielać ich lęki i wzmocnią front obrony quebeckiego Kościoła przed ideami re-
wolucyjnymi. Jednak tych niewiele ponad 50 księży, którzy przybyli z Francji, nie do
końca spełniło oczekiwania przyjmujących ich biskupów. Francuzi przywieźli z sobą
zupełnie inne wykształcenie niż to, które było dostępne w miejscowych seminariach
– we Francji uznawani za wrogów zmian i wolnościowych idei, na quebeckim tle wydali
się niemal liberałami. Jak sami zauważyli, kler quebecki i francuski dzieliła przepaść in-
telektualna. Z wyższością i pobłażliwością patrzyli na swych quebeckich konfratrów.
Mimo tych kontrowersji, biskupi nie zmarnowali ich wiedzy i umiejętności, kierując do
pracy w katolickich klasycznych collèges. Tym sposobem synowie habitants idący tam
po naukę mieli możliwość kontaktu z ideami republikańskimi. I, jak się okazało, przyszli
liderzy ideologii nacjonalizmu nie zaprzepaścili szansy skorzystania z tej okazji38.

Zgodnie ze swoim przywiązaniem do wartości monarchistycznych Kościół quebec-
ki szybko zamienił króla Francji na króla Anglii i zadeklarował mu wierność. Biskupi
stali mocno przy gubernatorze Quebecu, zwłaszcza wtedy, gdy Londyn zgodził się
w roku 1791 na wprowadzenie w Dolnej Kanadzie zgromadzenia ustawodawczego
prowincji. Po wystąpieniach przeciw Kościołowi w Montrealu i Québec Ville biskup
Quebecu J.-F. Hubert w liście pasterskim zadeklarował pełną lojalność wobec nowego
monarchy: „Wszystkie nasze związki z Francją zostały tym samym ostatecznie prze-
cięte”39. A biskup Plessis mówił: „Święta religia, którą głosimy, jest przeciwna wszel-
kiej krytyce i samowolnym opiniom na temat osób, którym Bóg dał władzę rządzenia
innymi”40. Wierny zasadom ancien régime’u Kościół nie protestował zbytnio, gdy
Brytyjczycy odebrali mu prawo do suwerennych decyzji w kwestiach organizacji we-
wnątrzkościelnej. Biskup Joseph-Octave Plessis41, zwierzchnik Kościoła quebeckiego,
nie mógł samodzielnie, bez zgody gubernatora, powoływać nowych parafii czy mia-
nować proboszczów. Bez protestów przetrwał w lojalności wobec imperium, deklaru-
jąc ją otwarcie co najmniej dwukrotnie: w czasie kampanii napoleońskiej i podczas
wojny 1812 roku. Biskup Plessis od roku 1813 pobierał rządową pensję, a od 1817 zasia-
dał w radzie legislacyjnej przy gubernatorze42. Jednak w Kościele quebeckim pojawił się
też nowy nurt, zapoczątkowany przez biskupa Montrealu Jeana-Jacques’a Lartigue. Gdy
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bp Plessis zwracał się do wiernych, swoje słowa kierował do katolików, poddanych
Kościoła. Bp Lartigue, nawołując do lojalności, zwracał się do narodu frankokanadyj-
skiego, narodu katolickiego. Wiązanie wartości religijnych i narodowych było nowo-
ścią. Jeszcze po wojnie 1812–1814 roku bp Lartigue był osamotniony w takim myśle-
niu, nie znajdował naśladowców ani wśród kleru, ani wśród starych senioralnych fami-
lii. Ale już niebawem sojusz kleru i profesjonalistów w kwestii narodowej, choć nigdy
nie wolny od różnic, zaczął nabierać kształtów43.

Najliczniejszą częścią quebeckiego społeczeństwa byli habitants, w 1790 roku 81%
Canadiens mieszkało na wsi. Byli przede wszystkim dzierżawcami w senioratach,
a w niewielkiej części drobnymi rzemieślnikami, kupcami-sklepikarzami, zaspokajają-
cymi potrzeby lokalnego rynku. W czasach prosperity handlu futrami znaczna część
habitants wiązała się sezonowo z handlem. Kiedy ruszył wyrąb i obrót drewnem, szli
do lasu. Z dzierżawionej ziemi habitans musieli utrzymać swoją zwykle liczną rodzinę,
odłożyć na wiosenne zasiewy, przekazać należność proboszczowi, zarobić na swoją
część zobowiązań na cele religijne: budowę czy remont kościoła, opłatę ławki kościel-
nej, tace, zamawiane intencje mszalne, chrzciny, śluby, pogrzeby i wiele innych, mieć
na zobowiązania wobec seniora oraz na opłaty za polowanie i łowienie ryb. Tak wiel-
kie obciążenia w latach słabych, a nawet średnich zbiorów czyniły ich biedakami
tkwiącymi w długach. Przyjęte jednak było niepisane prawo jeszcze z czasów Nowej
Francji, że proboszcz, Fabrique i senior często kredytowali swoich „chlebodawców”.
Najgorsze przyszło jednak wraz z pojawieniem się kupców z zewnętrz, obcych dla
mieszkańców senioratów, którzy spekulowali cenami produktów rolnych i niezbędnych
artykułów. Canadiens nigdy nie wytworzyli własnej grupy poważnych pośredników
w handlu produktami rolnymi i przegrywali z zewnętrzną konkurencją44.

Ekspansja ludnościowa II połowy XVIII wieku nie szła w parze z rozwojem teryto-
rialnym senioratów. Wprawdzie tereny uprawne przesuwały się na południe wzdłuż
Rzeki Świętego Wawrzyńca aż po południowe rejony rzeki Richelieu, nie zaspokajało
to jednak wielkich potrzeb coraz liczniejszej rzeszy habitants. Osadnictwo początków
XIX wieku szło w kilku kierunkach: dolnego biegu Rzeki Świętego Wawrzyńca,
wzdłuż północnego brzegu rzeki Ottawa, a w latach 20. XIX wieku dzierżawy Cana-
diens doszły do Eastern Townships.

Konsekwencją większego popytu na ziemię niż jej podaży było rozdrobnienie go-
spodarstw. Taka sytuacja w znacznej mierze zaważyła na głębokim kryzysie w que-
beckim rolnictwie.

Na złą kondycję ekonomii habitants, prócz wymienionych elementów, wpływały
przestarzałe sposoby gospodarowania. Od czasów Nowej Francji niewiele się zmieniło
zarówno w myśleniu o rolnictwie, jak i sposobach uprawy ziemi oraz hodowli zwie-
rząt. Powodem była wielka izolacja wiejskich zbiorowości, brak kontaktów ze światem
odcinał ich od nowych technik i technologii rolniczych, stosowanych z powodzeniem
w amerykańskim rolnictwie. Wśród rolników nie istniała też elita, która byłaby katali-
zatorem zmian. Także seniorzy nie byli zainteresowani unowocześnianiem swoich se-
nioratów. Dodatkowo, spekulujący na rynku rolnym kupcy, docierający poprzez swo-
ich pośredników bezpośrednio do senioratów, żonglowali cenami, nie dając szans ha-
bitants na przyzwoite zyski ze sprzedaży zboża, ziemniaków, grochu czy zwierząt.
Taka sytuacja zmuszała ich do poszukiwania dodatkowego zajęcia, a coraz częściej
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– emigracji do miasta. Szybko okazywało się, że także dalej, do fabryk Nowej Anglii.
Było to zupełnie nowe doświadczenie dla trwających od pokoleń w swych regionach
habitants45. Jednak migracje były przede wszystkim zmianami miejsca zamieszkania
i pracy. Można powiedzieć, że były to jedynie migracje geograficzne, bo nie zmieniały
one wiele w pozycji, jaką zajmowali w hierarchii społeczeństwa quebeckiego, habi-
tants trwali na jej najniższym szczeblu. Dodatkowo, rosły wśród nich obawy o ciągły
wzrost podatków, o przejmowanie ziemi przez Anglików, czuli się także zagrożeni na-
pływem imigrantów, którzy stawali się konkurentami na ważnym dla Canadiens rynku
sezonowej pracy. Z takiej quebeckiej wsi wywodziła się grupa chłopskich synów, która
poszła kształcić się w katolickich collège’ach. Oni zapoczątkowali budowę frankofoń-
skiej klasy średniej, a swoją pozycję w życiu politycznym Quebecu zawdzięczali wła-
śnie środowiskom, z których pochodzili, zawdzięczali habitants. Znając obawy, lęki
i problemy quebeckich regionów, wyrażali je w tworzonej przez siebie ideologii i pro-
gramach politycznych, a wieś, mając prawa wyborcze, głosowała na nich. Habitants
skwapliwie korzystali ze swoich praw, w latach 20. i 30. XIX wieku stanowili średnio
około 90% głosujących46.

Blisko pozycji społecznej habitants plasowali się robotnicy. Ta część społeczeń-
stwa frankofońskiego mieszkała głównie w Québec Ville i Montrealu. W roku 1805
w mieście Quebec pracowało 828 robotników frankofońskich i 186 anglojęzycznych,
trzydzieści lat później odpowiednio 1,7 tys. Canadiens i około 1,1 tys. Anglików oraz
Irlandczyków, prawie wyłącznie imigrantów47. Robotnicy quebeccy byli grupą, która
mimo swego chłopskiego pochodzenia, nie była obiektem zainteresowania ze strony
rodzącego się quebeckiego nacjonalizmu. Powód był prozaiczny, w zdecydowanej
większości nie mieli oni praw wyborczych, a więc nie byli potencjalnym zapleczem
politycznego poparcia dla profesjonalistów48.

Ważną częścią społeczeństwa Dolnej Kanady byli marchands49, quebeccy kupcy.
Dominowali wśród nich Anglicy, byli też przybysze z południa. Nie mieli oni wiele
wspólnego z wielkimi kupcami, którzy niecałe pół wieku wcześniej współtworzyli
ugodę elit. Nie były to wielkie fortuny kupieckie, jak wcześniejsze futrzarskie. Grupa
ta to drobniejsi, lecz nie drobni, kupcy, którzy działali głównie w Quebecu, choć wielu
z nich prowadziło interesy na zachodzie i południu, a nawet w innych częściach Impe-
rium. Wśród nich byli: kupcy i przedsiębiorcy sektora drzewnego i stoczniowego, nowi
właściciele ziemscy, rzemieślnicy i drobni kupcy detaliczni. Działali przede wszystkim
w Montrealu i Québec Ville, niewielu z nich prowadziło swoje interesy w mniejszych
miasteczkach czy regionach. W roku 1805 w Québec Ville grupa merchands liczyła
155 osób, w tym 91 Anglików. W Montrealu w roku 1819 na 319 kupców, tylko 97
było francuskojęzycznych50. W ciągu pierwszego dziesięciolecia XIX wieku nabyli
prawie 60 osiedli rolniczych i 20 senioratów. Wśród właścicieli senioratów stanowili
wtedy już ich trzecią część, a najbogatsze w Eastern Townships w niemal całości do
nich należały51. Obecność merchands w drobnym handlu była szczególnym ciosem dla
Québécois, gdyż ci tradycyjnie tę sferę ekonomii uważali za swoją domenę. Nowa an-
gielska klasa średnia była grupą dynamicznie się rozwijającą, stanowiła koło zama-
chowe rozwoju gospodarki kolonii. Dążyła do rozwoju infrastruktury szlaków komu-
nikacyjnych, rozwoju bankowości, wolnego przepływu pieniądza, a przede wszystkim,
w imię postępu, domagała się likwidacji systemu senioralnego i zniesienia coutume de
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Paris na rzecz common law. Podkreślała przy tym, że dużą rolę w tych zmianach po-
winno odgrywać państwo. Rosnąc w siłę, coraz mocniej dominowała w pozarolniczej
gospodarce Dolnej Kanady52. Dla realizacji swoich planów merchands próbowali
zdominować quebeckie Zgromadzenie Ustawodawcze, ale nie posiadając zaplecza po-
litycznego, nie mieli na to szans. Pod koniec lat 90. XVIII wieku zajmowali w Zgro-
madzeniu 50% miejsc, w 1810 już tylko 30%. Stracili je na rzecz frankofońskich pro-
fesjonalistów53. Utratę miejsc w Zgromadzeniu merchands, dzięki pieniądzom, rekom-
pensowali sobie coraz mocniejszym zbliżeniem z otoczeniem gubernatora poprzez
zasiadanie lub wpływy w radach przez niego kontrolowanych. Mieli jasno wytyczone
priorytety i otwarcie o nich mówili. Nie interesowały ich kwestie etniczne, narodowe,
chcieli wolności gospodarczej, otwarcia na zachód Kanady. W ciągu kilku pierwszych
dziesięcioleci XIX wieku warstwa ta podzieliła się wewnętrznie. Jej elita finansowa
dołączyła do niezbyt już licznej arystokracji quebeckiej, reszta, czyli dominująca część
merchands, zajmowała pozycję zbliżoną do pozycji francuskojęzycznych profesjonali-
stów. Obie grupy, zajmując podobne miejsce w strukturze quebeckiego społeczeństwa,
konkurowały z sobą o dostęp do władzy, który umożliwiłby im realizację własnych
interesów. Każda z nich wyposażona była w różne atrybuty, które miały im w tym po-
móc. Kupcy mieli pieniądze, a nie mieli poparcia politycznego wyborców, profesjona-
liści zaś nie mieli zaplecza ekonomicznego, ale mieli habitants, na których mogli li-
czyć przy urnach wyborczych.

Grupą decydującą o kształcie budującego się nacjonalizmu byli profesjonaliści.
Swoją aktywność zawodową i polityczną ściśle związali z quebecką wsią54. Profesjo-
naliści przechodzili dość niezwykły proces edukacji. Kształcili się w katolickich semi-
nariach, później, czyli w początkach wieku XIX, w klasycznych collèges wzorowanych
na seminariach. Początkowo wszyscy zdobywali wykształcenie w dwóch szkołach,
w Seminarium Quebeckim i Seminarium Montrealskim, których głównym celem była
edukacja księży. Niejako przy okazji kształcono tam w zawodach świeckich. W roku
1804 w szkołach tych mniej niż połowa dyplomantów ukończyła kursy świeckie, reszta
miała zostać duchownymi. W obu seminariach dopiero po roku 1800 wyodrębniono
z filozofii matematykę i fizykę jako niezależne kursy55. Klasyczne kolegia były nato-
miast nastawione na kształcenie świeckich, choć nauczali tam wyłącznie duchowni.
Przybycie księży z Francji było prawdziwie świeżym oddechem właśnie dla edukacji,
gdzie skierowano ich do pracy. I mimo że księża ci nie byli entuzjastami nowych euro-
pejskich prądów filozoficznych, to nie pomijali w swoich wykładach myśli Voltaire’a,
Rousseau czy Encyklopedystów56.

W seminariach, a potem w kolegiach, młodzi chłopcy kształcili się w zawodach,
które były potrzebne do „obsługi” wsi. Dominowali wśród nich prawnicy – adwokaci
i notariusze, medycy, mierniczy-geodeci, drobni handlowcy-sklepikarze, rzadziej na-
uczyciele, później publicyści-dziennikarze. Ich zawodową klientelę stanowili prawie
wyłącznie Québécois57 Grupa profesjonalistów rozwijała się bardziej dynamicznie niż
wymagały tego potrzeby quebeckiej wsi, dlatego te prestiżowe zawody wcale nie przy-
nosiły potencjalnie wysokich dochodów. W ostatnim dziesięcioleciu XVIII wieku było
ich jeszcze niewielu. Nierzadko łączono zawody, jak w przypadku L.-J. Papineau, któ-
ry był notariuszem i geometrą. Z końcem XVIII takich praktyk zakazano. Jak podaje
Ouellet58, w pierwszym dziesięcioleciu XIX wieku Canadiens stanowili 64% pracują-
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cych wówczas w Quebecu profesjonalistów. Wśród nich najwięcej było notariuszy, aż
81 osób, geometrów – 27 i adwokatów – 21, niewielu było lekarzy – 15 osób. W roku
1810 w Dolnej Kanadzie w wymienionych zawodach pracowały także 82 osoby an-
glojęzyczne. W następnym dziesięcioleciu grupa francuskojęzycznych profesjonali-
stów powiększyła się do 224 osób, a w połowie lat 30. liczyła ich ponad 450. W ich
gronie konsekwentnie najsłabiej reprezentowani byli lekarze, zawsze było ich zdecy-
dowanie mniej niż anglojęzycznych, a najsilniej notariusze. Nawet w Montrealu, gdzie
anglojęzyczni mieszkańcy stanowili od początku XIX wieku ponad 50% populacji,
dominowali frankofońscy prawnicy59. Dynamika, z jaką Canadiens wchodzili w wolne
zawody, porównywalna była z aktywnością Anglików tworzących nową klasę mar-
chands. Jednak mimo wielu wspólnych cech i podobnego miejsca, jakie zajmowały
obie grupy w strukturze społecznej Quebecu, rozwój tego społeczeństwa widziały zu-
pełnie inaczej. Anglofoni poprzez ekspansję ekonomii kapitalistycznej, unowocześnie-
nie transportu, imigrację taniej siły roboczej z Europy i reformę instytucji kolonii.
Frankofońskich profesjonalistów takie perspektywy przerażały, gdyż widzieli w nich
poważne zagrożenie dla przetrwania jedności społeczeństwa quebeckiego. Kapitalizm
w Quebecu postrzegali poprzez dominację coraz bogatszych merchands, żyjących
kosztem biednej większości, czyli Québécois – robotników w miastach i chłopów na
wsi. Dla profesjonalistów podstawą funkcjonowania społeczeństwa była nadal wła-
sność ziemi, a nie kapitał. System senioralny, jako tradycyjna forma gospodarowania
w Quebecu, powinien, według nich, trwać nadal. Uważali, że nic lepiej niż senioraty nie
daje gwarancji zachowania najbardziej fundamentalnych więzów, jakie są wynikiem hi-
storii Canadiens na kanadyjskiej ziemi, czyli więzów między narodem a jego ziemią.

Stosunek do umacniającego się w Quebecu kapitalizmu zasadniczo różnił profesjo-
nalistów od anglojęzycznej klasy średniej. Anglicy go forsowali, Québécois byli jego
wrogami. Uważali, że wystarczającą formą działalności pozarolniczej są: drobne rze-
miosło, handel czy usługi. Profesjonaliści głośno mówili także o tym, że dotychczaso-
we elity frankofońskie, seniorzy wraz z klerem, są nieczułe na zagrożenie, jakim są
Anglicy i budowany przez nich kapitalizm. To właśnie taka postawa starych elit, które
przestały reagować na nowe zagrożenia, każe im, profesjonalistom, przejąć rolę obroń-
ców narodowych interesów i instytucji, które są najważniejsze dla jedności społeczeń-
stwa Québécois. Profesjonaliści, w znacznym stopniu sami kreowali się na nowych
liderów quebeckiej wspólnoty.

Opozycja wobec angielskich merchands, jeden z głównych elementów rodzącej się
ideologii profesjonalistów, nie oznaczała chęci ochłodzenia relacji z Londynem.
Wprost przeciwnie, profesjonaliści deklarowali lojalność wobec metropolii, przede
wszystkim wobec instytucji imperialnych wprowadzonych do kolonii. Mieli nadzieję,
że właśnie poprzez te instytucje zdobędą władzę. Wykształcenie i interesy przygoto-
wały ich do politycznych debat oraz poruszania się w zawiłościach proceduralnych.
W najważniejszej instytucji, Zgromadzeniu Ustawodawczym Dolnej Kanady, szybko
zdobywali coraz mocniejszą pozycję. W roku 1810 mieli ponad 30% miejsc, w roku
1830 stanowili 90% większość jako członkowie Parti patriotes60.

W miarę upływu czasu i krystalizacji programu politycznego skład zawodowy re-
prezentacji frankofońskiej klasy średniej w Zgromadzeniu zróżnicował się, zbliżyła się
do nich pewna część średnich kupców, jednak polityczne priorytety nie uległy zmianie.
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Początkowo, zdobywający w Zgromadzeniu coraz mocniejszą pozycję, profesjonaliści
patrzyli z podejrzliwością na quebecki kler katolicki, choć nigdy nie umniejszali roli
religii katolickiej w życiu Québécois. Taka postawa wypływała zarówno z antyklery-
kalnej natury ruchów początku XIX wieku, do Quebecu także docierały echa rewolucji
francuskiej, jak i z niechęci wobec zbliżenia kleru do gubernatora, z którym profesjo-
naliści „szli na wojnę”. Między klerem a profesjonalistami toczyła się także rywaliza-
cja o ideologiczną dominację w społeczeństwie Québécois. Obydwie grupy w habi-
tants widziały oparcie dla swych idei. Natura tych idei nie różniła się zbytnio, dlatego
po okresie wzajemnej niechęci, w latach 20. XIX wieku nastąpiło zbliżenie obu środo-
wisk. Okazało się jednak, że klasa średnia nie doceniła interesów Kościoła, które
w decydującym momencie wygrały z narodowymi.

Wraz ze zmianami politycznymi wprowadzonymi w roku 1791, w Quebecu pojawił
się nowy konflikt. Londyn, zgadzając się na reprezentację parlamentarną, nie zezwolił
na ustanowienie w Dolnej Kanadzie niezależnego rządu, który byłby odzwierciedle-
niem sił w parlamencie. Władza wykonawcza skupiona była przede wszystkim w rę-
kach gubernatora i podporządkowanych mu rad: legislacyjnej i wykonawczej. W ra-
dach konsekwentnie dominowali anglojęzyczni radni. W połowie lat 90. XVIII wieku
na 16 członków rady legislacyjnej francuskojęzycznych było 7, a w 9-osobowej radzie
wykonawczej – 461. Konflikt, który na prawie pół wieku zdominował quebecką scenę
polityczno-narodową, rozpoczął się już na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia od
kłótni w sprawie wyboru przewodniczącego i języka, w którym miały być prowadzone
obrady. Po ostrej dyskusji przewodniczącym został Canadien, Jean-Antoine Panet,
a obydwa języki mogły być używane na równych prawach62.

Rosnąca w siłę klasa profesjonalistów dążyła do realizacji wspólnych interesów,
korzystając z nowych instytucji politycznych, w tym przede wszystkim poprzez Zgro-
madzenie Narodowe.

Początkowo batalia polityczna wyrażała głównie interesy ekonomiczne skonflikto-
wanych części społeczeństwa quebeckiego. Wkrótce w konflikt ten został włączony
motyw narodowy i religijny. Tak zaczęły się pojawiać elementy świadomości narodo-
wej Québécois. Budujący swoją pozycję społeczną profesjonaliści nie zgadzali się na
to, aby w quebeckim życiu politycznym i ekonomicznym coraz mocniej dominowali
merchands, anglojęzyczna mniejszość. Anglicy kontrolowali w Quebecu niemal 90%
ekonomii, wdzierając się nawet w tradycyjnie zdominowane przez Canadiens rolnic-
two63. Dodatkowo, ich mocna pozycja w otoczeniu gubernatora pozwalała wywierać
istotny wpływ na kierunki działań władzy wykonawczej. A interesy merchands, we-
dług ideologii profesjonalistów, stały w sprzeczności z interesami Québécois, zarówno
ekonomicznymi, jak i narodowymi.

Profesjonaliści uznali, że są jedyną siłą wśród Frankokanadyjczyków, która jest
zdolna przeciwstawić się dominacji angielskiej w Dolnej Kanadzie. Do tego potrzebo-
wali wsparcia politycznego w wyborach do Zgromadzenia, ale słusznie mieli nadzieję,
że reprezentując interesy społeczeństwa quebeckiego takowe otrzymają. Popierali ich
przede wszystkim habitants, bo profesjonaliści deklarowali reprezentowanie ich intere-
sów. Te deklaracje nie zawsze pokrywały się z rzeczywistymi działaniami młodej kla-
sy politycznej, szybko okazało się, że w znacznej mierze reprezentują przede wszyst-
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kim interesy własnej grupy. Jednak habitants wiernie na nich głosowali, a stanowili
najliczniejszą kategorię wyborców quebeckich.

Profesjonaliści domagali się takich rozwiązań politycznych, które pozwoliłyby im
zająć miejsce lidera w społeczeństwie prowincji, osłabić ekonomiczną siłę merchands
i znaczną jej część oddać w ręce frankofońskie. Nie mając zaplecza ekonomicznego,
w konkurencję o pieniądze pośpiesznie włączyli hasła narodowe. Argumentowali, że
podporządkowana pozycja Canadiens w sferze gospodarki jest wynikiem nie ich sła-
bości ekonomicznej, ale dyskryminacji etniczno-narodowej, jakiej doznają w swoim
kraju. Połączenie haseł narodowych z ekonomicznymi padało na podatny grunt – do-
świadczeni głębokim kryzysem gospodarczym habitants dostali promyk nadziei: to
wina Anglików, że jest nam tak źle, to nie gospodarka senioralna się przeżyła, to dys-
kryminacja narodowa doprowadziła do jej kryzysu. I więcej, otrzymali też jasną dekla-
rację, że jest grupa, która zna ich problemy, podejmuje się bronić interesów Québécois
i wyprowadzić ich z upokarzającego położenia. Jeden warunek musi być jednak speł-
niony, habitants muszą na nią głosować64.

Polityczny i społeczny klimat w Quebecu zaczął się radykalizować już po roku
1800. Antagonizmy ekonomiczne wzmocnione w Zgromadzeniu czynnikiem etniczno-
narodowym przyspieszyły krystalizowanie się frakcji politycznych. Między rokiem
1804 a 1809 ukształtowały się dwa obozy polityczne o bazie etnicznej, Partia Angiel-
ska (English Party) i Partia Kanadyjska (Parti canadien). Stronnictwo angielskie stwo-
rzyli przede wszystkim merchands, choć znalazło się tam też kilku francuskojęzycz-
nych kupców i seniorów ze starych familii związanych interesami z Anglikami. Tak
więc, obok czynnika etnicznego, przynależność do tej części Zgromadzenia wyznaczał
także status ekonomiczny. Partia Angielska, zwana czasem kanadyjskimi torysami,
konsekwentnie traciła miejsca w Zgromadzeniu. Z kolei jej członkowie dominowali
w radach przy gubernatorze65.

Liderami Parti canadien byli profesjonaliści, popierali ją drobni kupcy, sklepikarze
także anglojęzyczni. Tak więc i tu element etniczny wspierany był przez ekonomiczny.
Ale Parti canadien przyciągnęła też kilku wpływowych niefrankofonów, w szczegól-
ności dużą rolę odegrali John Neilson oraz James i Andrew Stuart66. Nie powstrzymało
to wcale profesjonalistów od szkalowania tych spośród Canadiens, którzy sprzymie-
rzyli się z wrogim stronnictwem, i nazywania ich chouaguens, zdrajcami.

Oba obozy polityczne szybko zaczęły wydawać własne gazety. Partia Angielska
wydawała od 1804 roku „The Quebec Merkury”, w Montrealu sprzyjała im „Montreal
Gazette”, periodyk wychodzący od 1794 roku67. „Le Canadien”, gazeta związana
z profesjonalistami, zaczęła wychodzić w roku 1806. Założyli ją parlamentarzyści:
prawnicy Pierre Bedard, Jean-Thomas Taschereau i Joseph-Louis Borgia oraz lekarz
François Blanchet. Głównym wydawcą był P. Bedard. Dwadzieścia lat później, w innej
już sytuacji politycznej, powstała druga równie ważna francuskojęzyczna gazeta – „La
Minerve”68.

„Le Canadien” gloryfikował parlamentaryzm i domagał się wprowadzenia nieza-
leżnego rządu jako logicznej konsekwencji reform politycznych rozpoczętych w roku
1791. Dyskusje prowadzone na łamach gazety dotyczyły przyszłości Dolnej Kanady.
Krytykowano polityczne i ekonomiczne relacje w kolonii i poszukiwano najlepszych
dla Québécois rozwiązań istniejących problemów. Taki profil pisma wywoływał ostre
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sprzeciwy gubernatora Craiga i jego otoczenia, którym wtórował zaniepokojony Ko-
ściół katolicki. W październiku 1806 roku „The Quebec Merkury” pisał: „ta prowincja
jest zbyt francuska jak na brytyjską kolonię. Degallinizacja jej, jeśli można użyć takie-
go określenia, musi być dla nas [Brytyjczyków – MKT] najważniejszą sprawą”69. Pu-
blikacje „Le Canadien” były odbiciem klimatu permanentnego konfliktu, jaki trwał
między Zgromadzeniem a gubernatorem, czyli między interesami, które reprezentowali
liderzy Parti canadien, a interesami angielskich merchands. Konflikty i kłótnie wybu-
chały przy każdej okazji, a dyskusje miały niewiele wspólnego z wymianą meryto-
rycznych argumentów. Sprzeczne interesy i wrogość polityczna, wzmacniana elemen-
tem narodowym, powodowały, że kłócono się o wszystko, w tym między innymi
o: fundusze i dopłaty na budowę dróg, kanałów i więzienia, przyjazd imigrantów,
udział Żydów w pracach Zgromadzenia, pozycję sędziów, przyszłość edukacji w Que-
becu, aż wreszcie projekty unii Dolnej i Górnej Kanady.

Canadiens chcieli zastopować dotacje rządowe na rozwój quebeckiej infrastruktury,
która według nich była potrzebna jedynie merchands dla wzmacniania ich pozycji eko-
nomicznej w kolonii. Z kolei frakcja anglojęzyczna dążyła do jak największego ogra-
niczenia niezależności Zgromadzenia, a w konsekwencji – jak najszerszego podpo-
rządkowania życia kolonii ich interesom gospodarczym70. Obfitujący w konflikty był
szczególnie okres, gdy gubernatorem Dolnej Kanady był James H. Craig, 1807–1811,
który jako oficer wojskowy próbował „silną ręką” administrować kolonią. Kilkuletnia
atmosfera kłótni i coraz odważniejsze publikacje „Le Canadien” skończyły się na po-
czątku roku 1810 zamknięciem pod błahym pretekstem gazety i aresztowaniem jej wy-
dawców71. Kilka miesięcy wcześniej, po konfliktach ze Zgromadzeniem, między in-
nymi w kwestii rozdzielenia władzy ustawodawczej i sądowniczej, Craig rozwiązał
quebeckie Zgromadzenie. Jesienne wybory 1810 roku nie zmieniły układu polityczne-
go w nowym parlamencie, bo habitants jeszcze mocniej poparli Parti canadien. Co
więcej, zamknięcie „Le Canadien”, zawieszenie działalności poczty oraz wyprowadze-
nie żołnierzy na ulice skonsolidowało Québécois, którzy ustami swoich liderów
w Zgromadzeniu wyrażali ostry sprzeciw wobec dyskryminacji narodowej frankofoń-
skiej większości72. Wznowiony po wyborach konflikt był kontynuowany już na dwóch
płaszczyznach: narodowej i ekonomiczno-klasowej. Sprzeciw wobec ucisku narodo-
wego szedł w parze z konfrontacją między dwoma grupami o konkurencyjnych intere-
sach grupowych, profesjonalistami i merchands. Wydarzenia te można nazwać pierw-
szą poważną potyczką w długiej kampanii Québécois o zmianę swojej pozycji. Wybo-
ry i polityczne działania wzmocniły pozycję Parti canadien i wykreowały jej nowego
lidera, największą osobowość wśród quebeckich polityków początku XIX wieku,
Louisa-Josepha Papineau.

Inwazja amerykańska w 1812 roku ostudziła na chwilę emocje polityczne w Dolnej
Kanadzie, a Québécois, szczególnie po odwołaniu znienawidzonego Craiga, mimo
odezw Amerykanów nawołujących ich do porzucenia imperium, zachowali lojalność
wobec Londynu. Był to, według Parti canadien, dowód, że Québécois nie dążą do nie-
podległości, a walczą jedynie o poszanowanie należnych im praw. Stosunek Québécois
do Amerykanów był w tamtym okresie ambiwalentny. Z jednej strony, amerykańskie
idee republikańskie były, szczególnie dla frankofońskich liderów, atrakcyjne i w kon-
tekście sytuacji politycznej w Dolnej Kanadzie przemawiające do wyobraźni. A z dru-



Długa droga do spełnienia marzeń – quebeckie ideologie nacjonalistyczne 109

giej – Québécois widzieli, że wielu imigrantów z południa przyjeżdża do kolonii, aby
kupić lub choćby wydzierżawić ziemię, ich ziemię, w najbardziej atrakcyjnych rejo-
nach Quebecu73.

W ideologii profesjonalistów powołaniem Québécois była praca na roli, a gwaran-
cją ich przetrwania – posiadanie ziemi, quebeckiej ziemi, która była uznawana i nazy-
wana ojczystą ziemią Québécois. Określenie Quebecu jako kraju ojczystego odnosiło
się nie tylko do tej części, gdzie znajdowały się senioraty, lecz także do niezasiedlo-
nych terenów. Taka koncepcja matecznika Québécois, która powoli przekształcała się
w ideologię narodu quebeckiego, była dziełem profesjonalistów, którzy uważając się
za najlepiej przygotowanych do przejęcia przywódczej roli we wspólnocie quebeckiej,
de facto ją przejmowali. Byli pewni, że posiadane przez nich wykształcenie, dające im
intelektualne zaplecze, jest dodatkowym uzasadnieniem ich przywódczych aspiracji.
Ideologia, którą budowali, nie była jednak odbiciem jedynie interesów ich grupy, choć
one dominowały. Starali się połączyć w niej elementy, które obejmowałyby większość,
jeśli nie całość, społeczeństwa Québécois. Popierający ich drobni kupcy czy sklepika-
rze, a także rzemieślnicy widzieli w hasłach głoszonych przez profesjonalistów na-
dzieję na poprawę swojej sytuacji, która miała przyjść wraz z usunięciem merchands
z zajmowanych przez nich pozycji w ekonomii Dolnej Kanady. Seniorzy, widząc, że
nowa ideologia nie godzi w ich interesy, co więcej, postuluje rozwój wydawałyby się
skazanego na ostateczne odejście systemu senioralnego, nie byli jej przeciwni. Kler
quebecki, po pierwszym okresie niechęci, zaczął się także przekonywać do profesjona-
listów, gdy ci w głoszonej ideologii uznali Kościół katolicki za jedną z podstawowych
instytucji zabezpieczających byt narodu Quebecios. W czasie gdy biskupem Quebecu
był mający jeszcze sympatie gallikańskie Joseph-Octave Plessis, profesjonaliści mogli
liczyć na sympatię kleru. Także część już coraz słabszej arystokracji quebeckiej spo-
glądała przyjaźniej na ideologów narodowych74.

W stosunku do habitants ideologia profesjonalistów wydawała się niemal opiekuń-
cza. Deklarowała, że warunkiem przetrwania narodu jest pozostawienie w rękach
Québécois tradycyjnego źródła ich utrzymania – ziemi, wyrażała obawy o napływ ob-
cego etnicznie, religijnie i językowo osadnictwa na stare quebeckie tereny, obiecywała
walkę z dominacją angielskich merchands, spekulujących cenami rolnymi i wypierają-
cych Québécois z drobnego handlu, a także z administracją kolonii, nakładającą coraz
wyższe podatki. Dawała nadzieję na trwanie quebeckiego życia na wsi, które dla ha-
bitants było całym ich światem.

Tak więc nacjonalizm, który zrodził się jako ideologia mająca na celu obronę inte-
resów nowo powstającej quebeckiej klasy, w miarę upływu czasu i przyłączania do niej
atrybutów wspólnych dla wszystkich Québécois, stał się ideologią obejmującą prawie
całe frankofońskie społeczeństwo Dolnej Kanady. Jedyną grupą, niezwiązaną z nacjo-
nalizmem, był powstający proletariat quebecki. Ze względu na to, że habitants zajmo-
wali w tej ideologii eksponowane miejsce, dla nich przede wszystkim tworzona była
swego rodzaju „propaganda”, która pokazywała tym prostym ludziom, kto jest winien
ich kłopotów, a kto jest orędownikiem ich interesów. W ideologii profesjonalistów
ważne było, ale i łatwe, zdefiniowanie wroga. Byli nim Anglicy, winni wszystkich
problemów z którymi zmagają się Frankokanadyjczycy. Łatwość i jednoznaczność
wskazania wroga zaciemniała rzeczywistą sytuację społeczno-ekonomiczną istniejącą
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w kolonii. Patrioci nie szukali prawdziwych powodów podporządkowanej pozycji Qué-
bécois w Quebecu, nie analizowali niemal niezmienionego od ancien régime’u układu
społecznego, który zamykał francuskojęzycznych mieszkańców Dolnej Kanady
w przestarzałej strukturze, uniemożliwiając im mobilność ekonomiczną i społeczną.
Marcel Roiux, jeden z twórców o półtora wieku późniejszej la Revolution Tranquille,
Spokojnej Rewolucji, określił nacjonalizm quebecki początków XIX wieku mianem
ideologii nacjonalistyczno-zachowawczej75. W miarę upływu czasu i nabierania przez
ideologów doświadczeń politycznych nacjonalizm quebecki się zmieniał, a Parti cana-
dien, pod przywództwem Louisa-Josepha Papineau, w swoim działaniu łączyła nacjo-
nalizm z elementami ówczesnego politycznego liberalizmu.

IV.2. PAPINEAU – IDEOLOG I PRZYWÓDCA PATRIOTÓW

Po wojnie 1812–1814 roku, kiedy społeczeństwo quebeckie wykazało wewnętrzną so-
lidarność i lojalność imperialną, powróciły konflikty sprzed inwazji. Zmieniająca się
sytuacja polityczno-społeczna i ekonomiczna w Dolnej Kanadzie prowadziła do rady-
kalizacji działań profesjonalistów. Gospodarka kolonii ulegała dalszym zmianom i po-
laryzacji. System senioralny, hołubiony przez nacjonalistów, był coraz bardziej niewy-
dolny, habitants jeszcze biedniejsi, a quebecka wieś jeszcze bardziej przeludniona76.
Jednocześnie intensywnie rozwijał się przemysł drzewny – od lat 20. XIX wieku na-
stąpił jego boom – i angielscy merchands niebywale się bogacili, jak głosiła ideologia
profesjonalistów – kosztem ziemi quebeckiej. Atmosferę wzajemnych niechęci wzma-
gali imigranci, którzy w coraz większej liczbie lądowali w portach Québec Ville
i Montrealu. Imigrację mocno popierali merchands, licząc na tanią siłę roboczą w fa-
brykach Montrealu, portach, przy wycince drzew i budowie sieci kanałów oraz dróg.
Lobbowali w otoczeniu gubernatora na rzecz imigracji, co doprowadzało do wściekło-
ści Zgromadzenie przeciwne imigrantom. Parti canadien widziała zagrożenie ze strony
przybyszów nie tylko na płaszczyźnie ekonomicznej, ale także narodowej. Uważała, że
imigranci są narzędziem do anglicyzacji Quebecu. Dodatkowo komplikowała się sy-
tuacja w quebeckim Kościele katolickim i wzrastało napięcie między Kościołem
a rządem kolonii. Już w roku 1801 ustanowiona the Royal Institution for the Advan-
cement of Learning wprowadziła kontrolę państwa nad edukacją podstawową i po-
nadpodstawową. Tym samym próbowano odebrać Kościołowi jego tradycyjny mo-
nopol w edukacji Québécois. Wprawdzie dopuszczono istnienie szkół wyznanio-
wych, ale kler protestował ostro, bo według niego celem było wynarodowienie
młodzieży, jej anglicyzacja. Biskup Plessis nakazał klerowi nieposłuszeństwo wobec
rządu i dalsze prowadzenie parafialnych szkół w niezmienionej formie. Po latach
utarczek i poparciu Parti canadien w roku 1824 Zgromadzenie przyjęło The Parish
Schools Act, oddający kontrolę nad szkołami proboszczom i lokalnym inspektorom.
Ta zmiana mogła być, wbrew pozorom, początkiem głębokiej reformy szkolnictwa
quebeckiego, ale w ciągu następnych kilku lat sytuacja polityczna w prowincji i po-
stawa kleru nie sprzyjały temu77.
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Kościół przeżywał także trudności wewnętrzne. W koloniach brytyjskich Ameryki
Północnej powstały nowe wikariaty i biskupstwa, tym samym kurczyła się władza bi-
skupa Quebecu. Zmiany administracyjne wprowadzone zostały także w Kościele que-
beckim. W roku 1821 nadzór nad kościelnym dystryktem montrealskim objął biskup.
Do tej pory w Montrealu i okolicach, od 1657 roku, niemal niepodzielnie rządzili sul-
picjanie78. Wraz z tą zmianą pojawiły się konflikty, w których głównymi stronami byli:
hierarcha nadzorujący, Jean-Jacques Lartigue – biskup pomocniczy biskupa Quebecu
i sulpicjanie. Spór ten był początkiem ważnych przemian w quebeckim Kościele, które
miały istotny wpływ na rolę, jaką odegrał on w życiu politycznym i społecznym Que-
becu przez następne ponad 100 lat.

Sulpicjanie byli zakonem, który w przeciwieństwie do jezuitów wyszedł obronną
ręką z conquest. Nie tylko nie zostały mu odebrane majątki, ale zdołał nawet zachować
odrębność swojej tradycji. Znaczącą rolę w zakonie odgrywali ojcowie pochodzący
z Francji i to oni, uznając się za elitę, utrzymywali odmienność zakonu. Zabiegi w celu
ustanowienia biskupstwa Montrealu i mianowanie urodzonego w Kanadzie ich wy-
chowanka na zarządzającego widzieli jako zamach na zakonną tradycję oraz niezależ-
ność ekonomiczną i głośno protestowali. Biskupi Plessis, a przede wszystkim bp Larti-
gue, planowali ograniczyć niezależność montrealskich sulpicjanów, przejmując część
ich ogromnej własności ziemskiej na rzecz przyszłego biskupstwa. Jednak konflikt
miał jeszcze ważniejszy wymiar, dotyczący ostatecznego zerwania w quebeckim Ko-
ściele ze starą tradycją gallikańską, którą nadal utrzymywali sulpicjanie. Nie chcieli się
oni zgodzić na wciągnięcie ich zakonu w coraz silniejszy wśród quebeckigo kleru ul-
tramontanizm. Odejście od gallikanizmu było, przynajmniej początkowo, także po my-
śli Londynu, gdyż oznaczało zerwanie z francuskimi powiązaniami, sięgającymi trady-
cji Nowej Francji. Ale sulpicjanie czuli także presję z innej strony, ze strony montreal-
skich merchands, którzy już ze złością patrzyli na ciągle senioralny Montréal. Zakon,
mimo mocnej pozycji, powoli musiał ustępować, a konflikt z biskupem był ostatnią
odsłoną ścierania się w quebeckim Kościele katolickim dwóch tradycji: odchodzącego
gallikanizmu i ultramontanizmu, który bezwzględnie podporządkowywał Kościół wła-
dzy papieża79.

Także w relacjach między państwem a Kościołem ultramontanizm wprowadzał no-
we zasady. W tradycji gallikańskiej Kościół był częścią państwa, był „w” państwie,
w ultramontańskiej wersji Kościół był ponad władzą świecką. Biskup Lartigue zaczął
stosować, nierzadko wbrew swojemu zwierzchnikowi biskupowi Quebecu, nowe zasa-
dy, które miały obowiązywać w Kościele, ale także w życiu społecznym Quebecu,
przez następny wiek80. Po śmierci biskupa Plessisa w roku 1825, bp Lartigue miał
ułatwione działanie. Następcy Plessisa, biskupi Bernard-Claude Panet i Joseph Signay,
niemający własnej koncepcji prowadzenia quebeckigo Kościoła, stali się, de facto, po-
plecznikami biskupa Lartigue, od roku 1836 pierwszego biskupa Montrealu, który wy-
rastał na nowego lidera Kościoła w Quebecu81.

Ogromnie aktywny w wielu dziedzinach, Lartigue już w młodości interesował się
ideologią nacjonalistyczną. Nie podzielając opinii części kleru, że nacjonalizm quebec-
ki jest mocno zarażony liberalizmem francuskim, wiązał ideologię nacjonalistyczną
z katolicyzmem, nazywał społeczeństwo quebeckie katolickim narodem frankofońskim,
i uważał, że religia oraz narodowość są w Quebecu nierozłączne. W konsekwencji, we-
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dług biskupa Lartigue, kler powinien mieć decydujący wpływ na życie społeczeństwa,
a kluczem do tego stać się miał powrót do pełnego podporządkowania edukacji Ko-
ściołowi. Poglądy biskupa wpisywały się w ogólne ramy powstającego wówczas que-
beckiego nacjonalizmu. Jednak jego koncepcja kleru jako elity narodu, grupy mu
przewodzącej i nadrzędnej w stosunku do innych, nie komponowała się z ideologią
profesjonalistów. W pierwszych dekadach XIX wieku Lartigue budował jedną ze ście-
żek nacjonalizmu quebeckiego jeszcze w cieniu nacjonalizmu Parti canadien i niejako
w opozycji do niego. I tak po kilkudziesięciu latach niezbyt intensywnej obecności Ko-
ściół quebecki wracał na scenę polityczno-społeczną, na której był zwykle jednym
z głównych graczy82.

W takim otoczeniu, przy zawładnięciu przez Kościół części obszaru, do którego
odnosił się nacjonalizm, przyszło działać Louisowi-Josephowi Papineau (1786–1871).
Papineau był prawnikiem wykształconym w Petit Séminaire de Québec, ale jego poli-
tyczne myślenie w znacznej mierze kształtowały hasła rewolucji francuskiej i Deklara-
cji Niepodległości. Wybrany w roku 1809 do Zgromadzenia, dzięki pewności siebie,
zdolnościom oratorskim, a przede wszystkim poparciu wyborców dla głoszonych przez
niego postulatów, stał się liderem młodych quebeckich nacjonalistów i symbolem „ro-
mantycznego okresu” w społeczno-politycznych dziejach Quebecu. Od roku 1815,
przez ponad 20 lat, z perturbacjami w 1827, gdy gubernator Dalhousie83 wystąpił prze-
ciwko niemu, był spikerem Zgromadzenia, przewodząc konsekwentnej walce o wpro-
wadzenie do quebeckiego życia politycznego demokratycznych instytucji. Fernand
Ouellet pisze „[Papineau] nawoływał do reform na wszystkich szczeblach, do: nieza-
leżnego rządu, niezależnego sądownictwa, wybieralnych rad przy gubernatorze, de-
centralizacji administracji, zerwania z instytucją patronatu”84. Najbliższy był mu model
amerykańskiej demokracji. Uważał, że jego powinnością jako lidera jest obrona intere-
sów narodowych Frankofonów, ich narodowego dziedzictwa i ten nadrzędny cel ma
przyświecać jego działalności politycznej. W imię tego walczył o przejęcie przez Ca-
nadiens kontroli nad politycznymi instytucjami Dolnej Kanady. Uważał, że suwerenem
porządku doczesnego jest naród i on poprzez wybieranych przez siebie przedstawicieli
powinien rządzić. W Dolnej Kanadzie takie prawo przysługuje Québécois jako domi-
nującej tu większości85.

Papineau rozpoczynał swą karierę zawodową w kolonialnych instytucjach brytyj-
skich i był umiarkowanym ich zwolennikiem, uznając, że przeniesienie parlamentary-
zmu brytyjskiego na grunt kanadyjski przyczyni się do emancypacji Frankofonów.
Jednak w miarę upływu kariery politycznej radykalizował swoje poglądy, a za główne-
go wroga Canadiens uważał angielskich merchands i rządzącą arystokrację. Najwięk-
sze zaś zagrożenie widział w mianowanych przez gubernatora instytucjach władzy,
które działały prawie wyłącznie w interesie angielskiej mniejszości, a nie frankofoń-
skiej większości. Według Papineau, najbardziej odpowiednią instytucją, która zabez-
pieczałaby interesy mieszkańców Quebecu, jest rząd większości parlamentarnej, od-
powiedzialny tylko przed Zgromadzeniem. I to był główny cel polityczny kierowanej
przez niego Parti canadien. Walka Zgromadzenia z gubernatorem i podporządkowa-
nymi mu radami była długa i wyczerpująca obie strony. Strategia przyjęta przez Zgro-
madzenie zasadzała się na politycznej obstrukcji, grze kontrolą dochodów, zasypywa-
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niem Rady Legislacyjnej wielką liczbą nowych aktów prawnych. W latach 1822–1836
Rada Legislacyjna odrzuciła 234 projekty uchwalone przez Zgromadzenie86.

Jednak w parze z liberalizmem politycznym Papineau nie szły jego koncepcje eko-
nomiczne, ta część jego poglądów była niebywale konserwatywna. Opierała się na
tym, co większości Frankofonów było znane i dostępne, co nie burzyło starego układu
społecznego i nie zagrażało jego beneficjentom. Papineau widział przyszłość ekono-
miczną Quebecu opartą przede wszystkim na rolnictwie bez wprowadzania znaczących
zmian w istniejącym systemie senioralnym. Pozarolnicza aktywność ekonomiczna
miała być realizowana poprzez drobne zakłady produkcyjne, ściśle powiązane z rol-
nictwem i wsią, opierać się na drobnej wytwórczości, niewielkim podziale pracy, nie-
wielkim kapitale i takiej wymianie handlowej. Nie był to model ekonomii kapitali-
stycznej, bo ten, jak otwarcie deklarował Papineau, stanowił bazę dla ideologii anglo-
brytyjskiej, obcej Québécois. Aby wzmocnić frankofońską drobną produkcję, nawoły-
wał do bojkotu towarów importowanych i produkowanych przez angielskich mer-
chands. Wierzył, że demokratyczne instytucje polityczne będą współgrały, a nawet
rozwijały tradycyjną strukturę ekonomiczną.

W miarę uzyskiwania coraz większej przewagi w Zgromadzeniu aspiracje i działa-
nia nacjonalistów pod przywództwem Papineau radykalizowały się. W roku 1824
zwolennicy Parti canadien stanowili prawie 80%, w 1827 – 90% zasiadających
w Zgromadzeniu87.

W początkach lat 20. w kolonii rósł opór wobec otoczenia nowego gubernatora,
lorda Dalhousie, które zwane było kliką zamkową (château clique)88. Szczególne
wzburzenie środowiska nacjonalistów wywołały działania frakcji angielskiej w Zgro-
madzeniu, potajemnie przygotowującej projekt unii Górnej i Dolnej Kanady i prowa-
dzącej w tym celu konsultacje z Londynem. Gdy w roku 1822 projekt „przeciekł” na
światło dzienne, doprowadził do kryzysu. Zawierał bowiem propozycje faktycznego
podporządkowania Quebecu Górnej Kanadzie poprzez: stworzenie jednego rządu,
zmiany w reprezentacji parlamentarnej, które nie odzwierciedlałyby liczby mieszkań-
ców prowincji, podniesienie wysokości dochodu uprawniającego do głosowania nawet
do kwoty 500 funtów, nieosiągalnej przez francuskojęzyczną większość, powrót do
języka angielskiego jako jedynego oficjalnego, zniesienie systemu ceł i wprowadzenie
ułatwień handlowych, a także zniesienie obciążeń senioralnych Montrealu. Inspirato-
rami tego projektu byli przede wszystkim montrealscy merchands, którzy widzieli to
miasto jako centrum swojej działalności i nie mogli znieść starych porządków własno-
ściowych oraz personalnych, jakie w nim nadal obowiązywały. Po ostrych protestach
propozycje zmian ograniczono do samego Montrealu. Brano nawet pod uwagę wariant
przyłączenia regionu Montrealu do Górnej Kanady. Jak pisze Lower, „projekt ten był
pierwszą od 60 lat, odrażającą próbą głębokiej, dalekowzrocznej, dalekosiężnej angli-
cyzacji Quebecu”89.

Odpowiedź Parti canadien była szybka i bardzo ostra. W roku 1823 Papineau wraz
z Neilsonem udali się do Londynu z petycją protestacyjną podpisaną przez 50 tys.
mieszkańców Dolnej Kanady, pokazującą odrębny charakter Quebecu, jego różnice
kulturowe, instytucjonalne, społeczne i ekonomiczne. Projekt unii został odrzucony,
jedynie sprawy celne uregulował w duchu owego projektu odrębny akt prawny90.
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Ponieważ proponowana unia uderzała w najczulsze miejsca wszystkich podmiotów
frankofońskiego życia w Quebecu – prawo głosu habitants, senioraty, niezależność
Kościoła, interesy polityczne i ekonomiczne profesjonalistów aż po język francuski
ważny dla całego społeczeństwa Québécois – jej odrzucenie było pierwszym zwycię-
stwem obozu nacjonalistycznego. Ten sukces zaowocował kolejnym zbliżeniem Ko-
ścioła z nacjonalistami i wspomnianym wyżej wzrostem poparcia wyborczego ze stro-
ny habitants.

Wzmocniony politycznie i moralnie Papineau zradykalizował program Parti cana-
dien, upominając się coraz częściej o większą autonomię prowincji. Ta nowa strategia
została podkreślona zmianą nazwy, od roku 1826 ruch nacjonalistyczny występował
pod szyldem Parti patriotes lub tylko Patriotes. Walcząc o kontrolę aparatu admini-
stracji przez Zgromadzenie, Papineau coraz śmielej domagał się zmian konstytucyj-
nych zwiększających samorządność Quebecu. Droga zmian konstytucyjnych była mu
najbliższa. Odrzucał opór bezpośredni, był wrogiem jakichkolwiek rozwiązań siło-
wych. Jego program polityczny opierany coraz mocniej na modelu demokracji amery-
kańskiej, choć daleki od rewolucyjnych rozwiązań, doprowadził do podziału w obozie
Patriotów. Niedawny towarzysz wyprawy do Londynu, John Neilson uznał, że kieru-
nek obrany przez Papineau jest zbyt jednak radykalny, i z niewielką grupą swoich
zwolenników wycofał się z dominującej w Zgromadzeniu Parti patriotes. Neilson
uważał, że wysuwanie haseł autonomii w imię odmienności narodowej nie ma racji
bytu, bo program reform politycznych i zmian ekonomicznych, proponowany do tej
pory przez nacjonalistów, był „neutralny narodowo”. Odsunięcie się tej grupy nie
wpłynęło znacząco na zmianę sceny politycznej91.

Wybory w roku 1827, mimo że przyniosły przytłaczające zwycięstwo Parti patrio-
tes, uwypukliły wewnętrzne rozgrywki, przede wszystkim między reprezentantami
dwóch ośrodków: Québec Ville i Montrealu. Pozytywnym wynikiem tej konkurencji
był rozwój quebeckiej prasy. „Le Canadien”, a obok niego „Québec Gazette” Neilsona,
były uznawane za głos środowisk z Québec Ville. Na przełomie roku 1826 i 1827 Lud-
ger Duvernay zaczął wydawać montrealską „La Minerve”, która wraz ze wzrastającym
znaczeniem Montrealu stała się wpływową gazetą Dolnej Kanady i głosem Partii Pa-
triotów92.

Nacjonalizm frankofoński lat 20. był początkiem definiowania się zbiorowości
Québécois w opozycji do społeczności angielskiej mieszkającej w prowincji. I na tej
etnicznej opozycji, my – oni, opierała się pojawiająca się coraz częściej idea narodu
Frankokanadyjskiego, nation canadienne93.

Początek lat 30. XIX wieku był dla Dolnej Kanady trudny. Pogłębiający się kolejny
kryzys w rolnictwie doprowadzał wielu habitants na skraj bankructwa94. Coraz licz-
niejsze rzesze imigrantów z Wysp Brytyjskich lądowały w portach95 i choć najczęściej
czasowo, ale jednak zostawały w Montrealu i Québec Ville, wyrównując etniczne pro-
porcje ich mieszkańców. Imigranci przywozili choroby, w tym cholerę, dziesiątkującą
przede wszystkim Québécois, którzy od wielu pokoleń nie mieli styczności z europej-
skimi epidemiami96.

Quebeccy merchands bogacili się coraz bardziej. Grupa profesjonalistów rozrosła
się niebywale i była zdecydowanie zbyt liczna jak na potrzeby społeczności Québé-
cois97. Równolegle pojawiała się coraz mocniejsza anglojęzyczna konkurencja, co do-
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datkowo frustrowało profesjonalistów. Taka sytuacja w kolonii potęgowała radykalizm
także Papineau i jego otoczenia. Echa paryskiej rewolucji lipcowej 1830 dotarły do
Montrealu, gdzie studenci prawa i medycyny wdarli się na mur prestiżowego kolegium
klasycznego, Collège de Montréal, i zawiesili tam trójkolorową flagę rewolucji francu-
skiej. To wydarzenie zainspirowało wybór flagi, pod którą jednoczyli się Patrioci, tak-
że trójkolorowej, z kolorem zielonym w miejsce niebieskiego. Rewolucja lipcowa, ru-
chy niepodległościowe w Belgii, powstanie listopadowe, te wydarzenia zachęcały Pa-
triotów do podnoszenia pierwszych, nieśmiałych, haseł niezależnościowych98.
Papineau mówił: „nie dążymy do forsowania separatyzmu, ale powinniśmy rozważać
i dyskutować warunki oraz okoliczności, które mogą prowadzić nas do niezależno-
ści”99. Po wyborach w 1830 roku Patrioci przystąpili do ostrej rozgrywki o zapewnie-
nie Québécois udziału w radach przy gubernatorze, szczególnie w radzie wykonawczej,
która miała decydujący wpływ na kształt polityki gospodarczej w kolonii. Zmiany, któ-
re Londyn zaproponował w roku 1832 nie zadowalały Papineau, jego celem były rady
wybieralne, a więc z dużym prawdopodobieństwem zdominowane przez obóz Patrio-
tów. W styczniu 1832 roku The Vindicator i La Minerve tak mocno i bezpardonowo
atakowały Radę Wykonawczą, że ich wydawcy, Daniel Tracey i Ludger Duvernay,
zostali zatrzymani. W ich obronie na ulice wyszli demonstranci. Po uwolnieniu wy-
dawcy stali się bohaterami noszonymi na rękach100.

Kolejna konfrontacja przyszła szybko. Wiosną 1832 roku odbyły się wybory uzu-
pełniające w zachodnim Montrealu. Kłótnie między elektorami przeniosły się na mont-
realskie ulice, interweniowało wojsko, zginęło trzech młodych Québécois. Wydarzenia
te rozwścieczyły Patriotów i samego Papineau, jednak atakująca równocześnie cholera
przygasiła emocje polityczne. Dwa dni po „krwawych wyborach” ich zwycięzca, Da-
niel Tracey, umarł właśnie na cholerę101. Od tych wydarzeń, pamięć o nich jest do dziś
obchodzona w Quebecu, przyjęło się nazywać Parti Patriotes, po prostu Les Patriotes,
a wśród liderów obok Papineau znaleźli się nowi, między innymi Jean-Olivier Chénier
i Wolfred Nelson102. Należy tu dodać, że określenie Patrioci odnosi się zarówno do
członków Zgromadzenia Dolnej Kanady zorganizowanych w Parti Patriotes, jak i do
wszystkich ich sympatyków, popierających ideologię Patriotów103.

Wydarzenia 1832 roku zradykalizowały jeszcze bardziej nacjonalistów. Z począt-
kiem roku 1834 Papineau z gronem Patriotów zredagował listę quebeckich żądań wo-
bec rządu w Londynie, nazwanych Dziewięćdziesiąt dwie rezolucje, które popularnie
zwane były Rezolucjami krzywd. Patrioci umieścili na niej wszystkie swoje pretensje
i sprzeciwy wobec tego, co dzieje się w Dolnej Kanadzie, co dyskryminuje Québécois.
Domagali się między innymi: kontroli Zgromadzenia nad przychodami prowincji, nie-
zależnego rządu, wyborów do Rady Wykonawczej, żądali zatrzymania napływu imi-
grantów, oskarżali gubernatora o działania na szkodę Frankokanadyjczyków. Wyrazili
tam także poparcie dla amerykańskiej demokracji. Rezolucje, przed ich wysłaniem,
podpisało ponad 80 tysięcy mieszkańców Quebecu104. Kolejnym dowodem poparcia
dla Patriotów były wybory do Zgromadzenia w 1834 roku. Patrioci zdobyli w nich 77
na 88 miejsc105. W tym samym roku Ludger Duvernay ogłosił, wzorując się na Dniu
Świętego Patryka obchodzonym przez grupę irlandzką, Dzień Świętego Jana Chrzciciela,
patriotycznym świętem Quebecu. 24 czerwca 1834 roku pieśń autorstwa George’a-
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-Étienne’a Cartiera, „Ô Canada! mon pays, mes amours” zaśpiewano po raz pierwszy
jako hymn Dolnej Kanady106.

Mimo tak wielkiego sukcesu wyborczego, Patrioci nie byli popierani przez wszyst-
kich francuskojęzycznych mieszkańców kolonii. Ich ideologia wprawdzie głosiła hasła
walki o prawa narodu quebeckiego, jednak nacjonalizm ten nie neutralizował konflik-
tów, jakie istniały w wewnętrznej strukturze zbiorowości frankofońskiej. Najtrudniej-
sze, zmieniające swoją temperaturę, były relacje między Patriotami a hierarchią kato-
licką. Zradykalizowani po 1830 roku, Patrioci nawoływali nawet do oddzielenia Ko-
ścioła od państwa, głosili konieczność odsunięcia kleru od polityki, przejęcia przez
państwo szkół, szpitali, przytułków. Papineau dodawał równocześnie, iż jego zamiarem
nie jest walka z Kościołem, a tolerancja i wolność myślenia. To według niego zagwa-
rantuje Kościołowi swobodę działania. Patrioci uważali, że trzeba skończyć z dotych-
czasowymi relacjami państwo – Kościół, bo są one „z minionej epoki”. Równocześnie
Papineau nie widział konieczności przeprowadzenia głębokiej reformy quebeckiej wsi,
bo istniejący stan był w ekonomicznym interesie jego ugrupowania107.

Okazało się, że na tak rewolucyjne poglądy na temat pozycji Kościoła jest w Que-
becu jeszcze dużo za wcześnie. Papineau popełnił tu błąd, za który już wkrótce Patrioci
musieli zapłacić wysoką cenę. Po krótkim flircie z nacjonalistami, Kościół usztywnił
swoje stanowisko i w miarę rozwoju sytuacji odsuwał się coraz dalej od Patriotów. Ro-
snący w siłę biskup Lartigue, coraz głośniejszy orędownik ultramontanizmu, stał się
ich głównym adwersarzem108.

Żądania Patriotów i ich sukces wyborczy zmobilizowały anglojęzyczną zbiorowość
Eastern Townships i Montrealu, która śledziła poczynania nacjonalistów z coraz więk-
szą obawą o własne przywileje. W roku 1835 dla ochrony powołano paramilitarne or-
ganizacje. Wśród nich najbardziej znane to: Klub Dorycki, Montrealski Legion Brytyj-
ski i Brytyjski Korpus Strzelecki109.

Londyn kategorycznie odrzucił postulaty zawarte w Rezolucjach, co więcej, w od-
powiedzi na nie w marcu 1837 roku lord John Russell przedstawił Dziesięć rezolucji,
które nie tylko negowały Rezolucje krzywd, ale wręcz wprowadzały zapis zezwalający
gubernatorowi, lordowi Gosfordowi, na dysponowanie funduszami kolonii bez pytania
o zgodę Zgromadzenia. Taki obrót spraw wywołał demonstracje zwolenników Patrio-
tów, a liderzy w obawie o aresztowanie schronili się na wsi. Nastroje bardzo radykali-
zowały się i Papineau tracił kontrolę nad wydarzeniami. Do jesieni Patrioci byli gotowi
na decydującą rozgrywkę, choć ciągle nie było zgody co do jej strategii. Zbrojny opór
nie przez wszystkich był brany pod uwagę, oponował także Papineau110.

IV.2.1. Powstanie 1837 – odsłona quebecka

Wypadki potoczyły się jednak inaczej i jesień 1837 roku przyniosła rozstrzygające wy-
darzenia, zwane Powstaniem Patriotów 1837111. 23 października 1837 roku Patrioci
zwołali około 4 tys. zwolenników do St-Charles, a Papineau zgodził się do nich prze-
mówić. Gorąca atmosfera zjazdu zaowocowała wstępną deklaracją niezależności sze-
ściu okręgów. Jak pisze Ouellet: „St-Charles był pierwszym krokiem do generalnej
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konwencji [Patriotów – MKT], na której mogła powstać deklaracja, będąca wstępem
do niepodległości i decyzji stworzenia niezależnego rządu oraz wypuszczenia pienią-
dza sygnowanego symbolami Patriotów”112. Także w regionie montrealskim napięcie
było duże. Już latem 1837 roku biskup Lartigue podczas uroczystości mianowania
swojego biskupa pomocniczego ostrzegał przez rewolucyjnymi nastrojami oraz instru-
ował biskupów i księży, jak mają kierować wiernymi, aby bronić istniejącego porządku
prawnego. Jednak zabiegi kleru nie miały większego posłuchu wśród wiernych w re-
gionach, a tym bardziej w miastach.

„Kiedy z okazji wstąpienia Królowej Wiktorii na tron biskupi quebeccy w liście pasterskim
sławili brytyjskiego suwerena i nakazywali odśpiewanie Te Deum, kościoły świeciły niemal
pustkami, […] a wielu proboszczów nie odczytało listu z obawy o reakcję wiernych”113.

Wielu księży, szczególnie młodszych, sympatyzowało z Patriotami i solidaryzowało
się ze swoimi wiernymi, jak proboszcz Blanchet z St-Charles czy proboszcz Chartier
z St-Benoit w Deux-Montagnes. Jednak wśród biskupów dominowała obawa przed reali-
zacją haseł Patriotów, ale przede wszystkim pamięć o tym, że to Brytyjczycy, przejmując
ponad pół wieku wcześniej władzę nad Quebekiem, zagwarantowali Kościołowi swobo-
dę działalności i że z większości tych zobowiązań się wywiązywali114.

W początkach września 1837 roku w Montrealu powstała organizacja Fils de la
Liberté, skupiająca około 800 młodych Patriotów. Inspirowana amerykańskimi hasłami
wolnościowymi, wydała w październiku manifest, który zawierał nadzieję na szybkie
wyzwolenie Quebecu z rąk brytyjskich i ogłoszenie jego niepodległości. Zaraz po
ogłoszeniu manifestu jej bojówki starły się w potyczce z Klubem Doryckim. Wraz
z wybuchem Powstania organizacja przestała istnieć115.

Nastroje w Montrealu jeszcze bardziej zradykalizowało wystąpienie biskupa Larti-
gue. W liście pasterskim, odczytanym w kościołach 24 października, ostrzegał wier-
nych, „aby nie dali się skusić przez tych, którzy chcą wciągnąć ich w bunt przeciw
prawowitej władzy”116. Lartigue potępił Patriotów, nazywając ich „niewierzącymi hi-
pokrytami manipulującymi ludźmi, którzy mają czelność nazywać się katolikami”.
Montrealskim księżom zabronił udzielania sakramentów świętych uczestnikom rozru-
chów117. Inspirację do napisania listu czerpał Lartigue z encykliki Grzegorza XVI, Mi-
rari Vos, z 1832 roku i listu papieża do polskich biskupów, który potępiał powstanie
listopadowe i popierał władzę cara jako prawnego suwerena nad Polakami118. Śladem
Lartigue poszedł biskup Québec Ville, Mrg. Signay. On też wystosował do wiernych
list pasterski. Obaj biskupi, a z nimi większość kleru, wystosowali adres do królowej
i parlamentu brytyjskiego z wyrazami swojej lojalności oraz potępienia powstania119.
Ulica montrealska zareagowała gwałtownie, ponad 1000 osób zebrało się przed kate-
drą, śpiewając Marsyliankę i wiwatując na cześć Papineau. Patrioci, niezrażeni posta-
wą Kościoła, nawoływali Québécois do obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec ad-
ministracji kolonii. W połowie listopada gubernator, chcąc uprzedzić wypadki, zdecy-
dował o aresztowaniu liderów Patriotów. Ci zdołali się ukryć. Pierwsza większa
zbrojna konfrontacja nastąpiła 23 listopada 1837 roku pod St-Denis w Dolinie Riche-
lieu, gdzie 800 Patriotów dowodzonych przez Wolfreda Nelsona odparło atak Brytyj-
czyków. Jednak dwa dni później w starciu pod St-Charles, mimo desperackiej walki,
Patrioci przegrali. Byli źle wyszkoleni, wyposażeni, źle zorganizowani i dowodzeni,
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a przede wszystkim było ich zbyt mało. Dodatkowo, morale obrońców St-Charles
osłabiły pogłoski o zniknięciu Papineau, widzianego jeszcze dzień przed potyczką120.

14 grudnia rozegrał się ostatni akt Powstania 1837. Patrioci, atakowani przez dwu-
tysięczny oddział wojskowy, bronili się w zabudowaniach kościoła w St-Eustache.
Zginęło 58 obrońców, a zdobytą miejscowość Brytyjczycy puścili z dymem. Dwa dni
później to samo spotkało, leżącą nieopodal, wieś Saint-Benoit. Papineau, wraz z inny-
mi liderami Patriotów, schronił się w Stanach Zjednoczonych121.

Za klęskę Powstania Patriotów obwiniani są przede wszystkim jego liderzy, którzy
nie tylko nie przygotowali go należycie, ale wykazali się także brakiem strategicznego
myślenia. Mocno zniechęcili wobec siebie, a nawet zantagonizowali Kościół, który
w poczuciu własnego zagrożenia nie miał wątpliwości, po czyjej stronie się opowie-
dzieć. Wrogość kleru i jego przestrogi pod adresem habitants spowodowały, że w po-
wstaniu uczestniczyło tylko około 5 tys. chłopów. Nie znaczy to, iż reszta była mu
przeciwna, ale bardziej to, że indoktrynowana przez kler, po prostu bała się jedno-
znacznie opowiedzieć.

Powstanie Patriotów miało swój ciąg dalszy w pierwszych miesiącach następnego ro-
ku. Jednak ze względu na duże różnice programowe oraz miejsce i zasięg wystąpień
z 1838 roku, są one zazwyczaj uznawane bardziej za działania autonomiczne w stosunku
do Powstania 1837, niż jako ich bezpośrednia kontynuacja. Wystąpienia z 1838 roku
miały zdecydowanie bardziej rewolucyjne cele. Przewodził im Robert Nelson, który sku-
pił wokół siebie radykalnych Patriotów niezadowolonych z umiarkowanego programu
Papineau, a jego pobyt w USA im odpowiadał. Program tego skrzydła Patriotów był
niemal rewolucyjny. Głosili: separację Kościoła i państwa, zniesienie systemu senioral-
nego, przejęcie przez państwo dóbr kościelnych oraz ziem będących w rękach brytyj-
skich, przyznanie powszechnego prawa wyborczego i tajnego głosowania, wolność pra-
sy, zakaz prowadzenia szkół wyznaniowych, zrównanie w prawach języka francuskiego
i angielskiego, równe prawa dla natives, a nawet zniesienie kary śmierci. Nelson organi-
zował swoich zwolenników w Vermont, w pobliżu granicy kanadyjskiej, i stamtąd pró-
bowali atakować różne cele w Quebecu. Stworzona tam tajna loża Frères Chasseurs
próbowała, bez większego powodzenia, działać w regionie Richelieu, licząc na militarne
wsparcie ze strony rebeliantów z Górnej Kanady. Do jesieni działania wygasły122.

Po upadku powstania, które kosztowało życie 325 osób, na jego uczestników spadły
represje, a Dolna Kanada straciła resztę autonomii. Wprowadzono stan wyjątkowy,
konstytucja z 1791 roku została zawieszona, a Radę Legislacyjną zastąpiono Special
Council (Radą Nadzwyczajną), która rządziła w Dolnej Kanadzie do zjednoczenia. Re-
presje dotknęły przede wszystkim środowisko montrealskich powstańców i, paradok-
salnie, głównie zwykłych uczestników powstania, a nie jego przywódców. Ponad 700
osób aresztowano, a 108 z nich otrzymało wyroki sądów wojennych, w tym 99 – wy-
roki śmierci. Stracono 12 osób, w tym co najmniej sześciu zabójców anglojęzycznych
osadników. Ponad 50 osób wysłano do karnej kolonii w Australii. Frankofońskim
prawnikom nie pozwolono bronić powstańców, bronili ich irlandzcy i żydowscy adwo-
kaci. Wśród nich był Charles Hart, syn Ezekiela Harta, którego w 1807 roku quebeccy
deputowani nie dopuścili do zasiadania w Zgromadzeniu, bo był Żydem123.

W maju 1838 roku Lord Durham, John George Lambton, został mianowany guber-
natorem kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej124. Latem Durham zdecydował
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o dalszych losach więzionych powstańców. Ogłosił amnestię dla wszystkich z wyjąt-
kiem ośmiu liderów powstania. Ci zostali zesłani na Bermudy. Dwunastu przywódcom,
którzy przebywali w USA, w tym Papineau, zabroniono, pod karą śmierci, powrotu.
Niektórym zarekwirowano majątki125. Papineau nie stracił jednak swojego senioratu,
do którego wrócił w 1845 roku126. Amnestia dla powstańców wywołała wściekłość
wśród anglojęzycznych mieszkańców Montrealu.

Historycy różnie oceniają to powstanie. Donald G. Creighton widzi go przede
wszystkim w kontekście kolejnej klęski quebeckiej wsi.

„To była rebelia bez planu operacyjnego i bez szans na sukces […] była prowadzona, jak
musiała być, wieś przeciwko miastu […]. I w błędach i absurdach tego buntu trzeba zauważyć
tragizm społeczeństwa wiejskiego, które miało poczucie niesprawiedliwej swojej klęski”127.

Inni widzą głęboki i długotrwały wpływ, jaki przegrane powstanie miało na dzieje
Quebecu.

„Dolna Kanada była na długo zamknięta w szerszej, zdominowanej przez anglofonów
całości, w której wzajemne relacje były [dla Quebecu –MKT] źródłem bolesnych przykrości,
problemów i powtarzających się kryzysów”128.

Dla teoretyków tradycyjnego quebeckiego nacjonalizmu, takich jak Maurice Sé-
guin, powstanie miało tragiczne konsekwencje przede wszystkim dlatego, że pogłębiło
quebeckie „niewolnictwo pod okupacją brytyjską”129. Ale można powiedzieć jeszcze
inaczej, jak Marcel Bellavance. „Powstanie 1837 było zdystansowaniem się Patriotów
od konserwatyzmu i zwróceniem się w kierunku ruchów liberalnych”. Według Bel-
lavance’a, Patriotów z późniejszymi ruchami liberalnymi łączyło „to samo poszukiwa-
nie sprawiedliwości i demokracji, to samo docenianie narodowej kultury, to samo
uciekanie się do historii i tradycji, ta sama narodowa wyobraźnia”130.

Nacjonalizm tego okresu, jak na przydomek romantyczny, był dość liberalny i także
dlatego, w tamtych quebeckich warunkach, skazany na polityczne niepowodzenie.
Zbyt śmiały na czasy, w których powstawał. Dopiero ponad 100 lat później, w latach
50. XX wieku, nowi quebeccy Patrioci, przygotowujący Spokojną Rewolucję, mogli
myśleć o realizacji najbardziej śmiałych założeń romantycznych Patriotów.

IV.2.2. Québec po upadku powstania Patriotów

Upadek powstania był dla Dolnej Kanady początkiem zmian politycznych, ekonomicz-
nych, społecznych, a także ideologicznych. Zmiany dotknęły całe społeczeństwo Quebe-
cu, jednak najboleśniej odczuli je Québécois. Klęska powstania przyniosła nowe relacje
między quebeckimi siłami społecznymi. Zwycięstwo sił imperialnych było równocześnie
zwycięstwem anglojęzycznych merchands, a w konsekwencji doprowadziło do zupełne-
go wyłączenia frankofońskiej drobnej burżuazji z wpływu na kierunki rozwoju quebec-
kiej ekonomii. To jeszcze większe osłabienie frankofońskiej klasy średniej skutkowało
pozbawieniem jej elity – Patriotów – siły politycznej. Anglojęzyczny aparat administra-
cyjny mógł bez większych oporów realizować rozwój kapitału komercyjnego, o jaki
usilnie, od dawna, lobbowali montrealscy merchands. Dla Québécois, dopiero klęska
Patriotów oznaczała, jak pisze Monière, „prawdziwą klęskę 1763 roku”131.
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Upadek powstania był najbardziej bolesny dla rodzącej się frankofońskiej klasy
średniej. Profesjonaliści przegrali wielowymiarowo: ideologicznie, politycznie i eko-
nomicznie. Przez kilka dziesięcioleci próbowali być wyrazicielem interesów nie tylko
swoich, ale też quebeckich regionów. Interesów, które sami zdefiniowali. Dążyli do
zmiany struktury władzy w kolonii i posadowienia się na jej szczycie. Profesjonaliści
nie mieli jednak wystarczającej siły, aby zrealizować swoje zamierzenia, cele, które
postawili przed sobą, przerosły ich. Po cichu liczyli na pomoc ze strony amerykańskiej
klasy średniej, ale ta nie przyszła. Upadek powstania dotknął także habitants. Czuli się
zawiedzeni, a nawet zdradzeni przez bliskich im liderów. Habitants od początków
swego pobytu w Nowym Świecie zachowywali znaczną niezależność wobec dominu-
jących w społeczeństwie quebeckim sił, poszukiwali własnych dróg, które różniły się
od rozwiązań narzucanych im przez rządzących. Tak było i za czasów Papineau, po-
parli Patriotów także w ich dążeniach narodowych. Tym razem przegrana powstańców
została odebrana przez habitants jak ich własna klęska i bodaj po raz pierwszy zacho-
wali się jak pokorni pokonani. Odsunęli się do własnego świata z rezygnacją. Jedyną
znaną im siłą, której upadek powstania nie osłabił, był Kościół, a ten miał receptę na
nową rzeczywistość. Habitants ją przyjęli i przez następne wiele dziesięcioleci, jak
nigdy wcześniej, stali się posłusznymi odbiorcami ideologii rezygnacji, posłuszeństwa,
przetrwania, la survivance132. Upadek powstania otworzył Kościołowi drogę do prze-
wodzenia Québécois. Radykalni antyklerykałowie odeszli z życia publicznego, umiar-
kowani profesjonaliści nie chcąc być zupełnie z niego odsuniętymi, poparli program
Kościoła, administracja imperialna pamiętała, po której stronie opowiedział się kler
w czasie powstania, habitants byli zrezygnowani. W takiej sytuacji Kościół miał nie-
mal wolną rękę do zdecydowanego wprowadzania konserwatywnej ideologii opartej na
gloryfikacji przeszłości, szczególnie tej sprzed conquest, ideologii opartej na nie-
zmiennych i najbardziej wartościowych, według Kościoła, elementach życia quebec-
kiego: rolnictwie, wierności religii i tradycji, mesjanizmie. Ważne było także jak naj-
dalej idące ograniczenie ingerencji państwa w życie społeczności Québécois. Od tego
czasu, przez ponad wiek, dominującą w Quebecu była ideologia konserwatyzmu, która
odzwierciedlała przede wszystkim punkt widzeniu kleru i jego interesy oraz tłumaczyła
jego dominującą pozycję. Inne nurty ideologiczne pozostawały w głębokim cieniu kon-
serwatyzmu i aż do lat 50. XX wieku nie miały większego wpływu na życie społeczeń-
stwa quebeckiego.

Frankofońska klasa średnia, która jeszcze nie zdążyła okrzepnąć na pozycjach
przywódczych, przegrywając musiała z nich ustąpić i oddać miejsce klerowi. Jej
umiarkowana część podeszła pragmatycznie do zmiany sytuacji i powoli akceptowała
nowe kompromisy. Wchodziła także w trudne jeszcze do niedawna do zaakceptowania
alianse z merchands133. Znowu pojawiła się koncepcja kooperacji, w odnowionej
w stosunku do tej po conquest, wersji. Nowa wersja współpracy przedstawiana była
jako jedyna możliwość, szansa dla Frankokanadyjczyków na przetrwanie. Profesjonali-
ści porzucili więc idee autonomicznego rozwoju Quebecu. Tworzący się dynamiczny
i postępowy nacjonalizm, który próbował budować polityczną niezależność i ekono-
miczną samowystarczalność Québécois, w Quebecu został zastąpiony ideologią defen-
sywną. Québécois przestali marzyć i patrzeć w przyszłość, a skoncentrowali się na glo-
ryfikowaniu przeszłości.
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IV.3. IDEOLOGICZNE KONSEKWENCJE UNII DOLNEJ I GÓRNEJ
KANADY

Upadek powstania doprowadził do unii, utworzenia Zjednoczonej Prowincji i politycz-
nego podporządkowania Quebecu interesom anglofonów. Po powstaniu rządy w Dol-
nej Kanadzie przejęła Rada Nadzwyczajna (Special Council), która sprawowała władzę
do stworzenia w roku 1841 Zjednoczonej Prowincji. Rada pracowała w nadzwyczajnej
sytuacji politycznej, z zawieszoną konstytucją i brakiem swobód obywatelskich. W jej
skład wchodzili przede wszystkim najbardziej znaczący przedstawiciele anglofońskie-
go środowiska Dolnej Kanady, ale także znani frankofońscy konserwatyści134. I choć
mandat Rady był czasowy, to wprowadzała ona zmiany w życiu społecznym, eduka-
cyjnym, gospodarczym, a nawet religijnym Quebecu. Decyzją Rady i z pieniędzy przez
nią wyasygnowanych w Quebecu powstawały ośrodki opieki społecznej dla sierot,
wdów, biedoty, a także domy starców, a nawet Montrealski Zakład Psychiatryczny
(Montréal Lunatic Asylum) dla coraz liczniejszego grona niewytrzymujących nowego
życia w mieście quebeckich robotników. Powstawały szkoły i katolickie kolegia. Sta-
rano się wyjść naprzeciw wieloletnim żądaniom merchands i poprawić infrastrukturę
komunikacyjną w prowincji. Znalazły się pieniądze na drogi, kilka mostów i Chambly
Canal. Powoli, szczególnie w rejonie Montrealu, rozpoczynał się demontaż systemu
senioralnego. Przygotowywano prawo o rejestrze własności i obrocie ziemią. Uspraw-
niono rozstrzyganie mniejszych sporów poprzez stworzenie sądów niższej instancji135.
Rada miała dobre kontakty z klerem. Wprawdzie wspólnoty religijne miały obowiązek
przedstawiania sprawozdań finansowych ze swojej działalności, jednak nie ingerowano
w jej działalność. Starano się także rozwiewać narastające obawy Kościoła co do po-
wstającego raportu lorda Durhama i konsekwencji z niego wynikających. Rada pośred-
niczyła nawet w spotkaniach przedstawicieli Kościoła z sekretarzem Durhama, Charle-
sem Bullerem136. Co więcej, uznała, że Kościół katolicki odgrywa w społeczeństwie
frankofońskim ważną rolę i udzieliła poparcia jego działalności. Pozwolono na przyby-
cie do Quebecu nowym zakonom, zakony męskie mogły przyjmować nowych kandy-
datów, dobra instytucji kościelnych i zyski z nich zostały zwolnione z podatków,
a przy likwidacji senioratów i przechodzeniu na indywidualne prawa własności Ko-
ściół miał otrzymywać pełne rekompensaty. Działalność Rady przygotowywała grunt,
instytucjonalną bazę dla zmian, które miały niebawem nastąpić. Dla budowy później-
szych relacji społecznych i ideologicznych w Quebecu ważne było to, że niemal bez-
pośrednio po upadku Patriotów Kościół został uznany przez administrację kolonii za
siłę społeczną, która wśród Québécois może odegrać decydującą rolę137.

Do znalezienia politycznych rozwiązań dla popowstaniowej kolonii Londyn wy-
znaczył Johna George’a Lambtona, lorda Durhama. Durham znany był jako radykalny
reformator w pełni lojalny wobec imperium, mimo to jego misję przedstawiano jako
bezstronną. Okazało się jednak, że informacje na temat sytuacji w Dolnej Kanadzie
współpracownicy Durhama zbierają przede wszystkim od montrealskich anglofonów
– urzędników i kupców oraz anglojęzycznych merchands, działających w różnych
quebeckich regionach. Osobistym doradcą lorda Durhama został Szkot Adam Thom,
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wydawca „The Montreal Herald”, człowiek mający jak najgorsze zdanie o Québécois,
co często znajdowało odbicie na łamach jego pisma138. Należy pamiętać, że pobyt
Durhama w Dolnej Kanadzie przypadł na okres między upadkiem Patriotów a powsta-
niem 1838, co dodatkowo komplikowało ogląd sytuacji. Nie popchnęło to jednak lorda
do głębszych refleksji nad naturą konfliktu w Quebecu. Jednostronny i bardzo krytycz-
ny wobec Frankokanadyjczyków obraz kolonii, jaki Durham odtworzył z relacji swo-
ich informatorów i własnych kontaktów, był zupełnie inny niż rzeczywistość oglądana
przez Québécois. Mimo to stał się podstawą Raportu, który w szybkim tempie został
przez lorda Durhama przygotowany. Durham opuścił Kanadę w listopadzie, już w
styczniu 1839 roku ukończył prace nad Raportem, a 4 lutego 1839 roku przedstawił go
w Londynie139.

Rekomendacje zawarte w Report on the Affairs of British North America, zwanym
odtąd Raportem Durhama140, stały się podstawą do radykalnych zmian politycznych,
jakie władze imperialne wprowadziły w Kanadzie. Nie wszystkie jednak propozycje
Durhama zostały pozytywnie ocenione i wprowadzone w życie Aktem Unii z 1840 roku.

Raport zawierał dwa główne postulaty. Pierwszy mówił o konieczności stworzenia
w Kanadzie niezależnego rządu, drugi zalecał połączenie obu Kanad w jeden organizm
polityczny. Niezależny rząd wybierany z większości parlamentarnej miał, według tego
dokumentu, odpowiadać za wewnętrzne sprawy kolonii, konstytucję, sprawy zagra-
niczne w tym handel oraz ziemie Korony. Postulat połączenia Dolnej i Górnej Kanady
został przez Londyn podjęty i zrealizowany w uchwalonym w 1840 roku Akcie Unii.

Konflikty, jakie targały Dolną Kanadą, miały według Durhama podłoże etniczne,
narodowe a nie polityczne. „Dwa narody walczą w sercu jednego państwa” – pisał
w swym Raporcie, a walka ta wypływa z nierównomiernego poziomu rozwoju obu
zbiorowości mieszkających w Quebecu. Durham uważał, że winę za to ponoszą
Québécois, którzy nie są w ogóle zainteresowani rozwojem cywilizacyjnym, jaki ofe-
rują im Brytyjczycy. „Francuzi, zamiast wspierać idee liberalne i oświecone, zdają się
używać swoich demokratycznych przywilejów dla ochrony wstecznych interesów”.
Określał Québécois jako ludzi obojętnych na edukację, niezainteresowanych postępem
techniki i organizacji pracy, apatycznych, nieinteresujących się niczym poza swoimi
sprawami i własną religią. Raport jednoznacznie negatywnie oceniał Québécois, nazy-
wając ich „ludźmi bez historii i bez literatury”141. Lord widział jedyną możliwość roz-
wiązania problemu dysproporcji w rozwoju obu części Kanady w anglicyzacji franko-
fonów. Temu właśnie miała między innymi służyć unia, która faworyzowała angloję-
zyczną część kraju142.

Unia, zatwierdzona przez parlament brytyjski w lipcu 1840 roku, weszła w życie
10 lutego 1841 roku, na mocy the Union Act of 1840. Jednoczyła Kanadę Górną i Dol-
ną w jeden organizm polityczny, zwany Zjednoczoną Prowincją, z podziałem na Za-
chodnią i Wschodnią Kanadę. Zjednoczona Prowincja otrzymała wspólne Zgromadze-
nie, w którym każda część miała po 42 przedstawicieli. Londyn nie zgodził się na rząd
odpowiedzialny przed Zgromadzeniem. Podział miejsc w parlamencie pokazywał ja-
sno, że faworyzowaną częścią jest Kanada Zachodnia. We wschodniej części miesz-
kało 600 tys. osób, w tym około 25% anglofonów, w zachodniej – 450 tys. Dodatkowo
liczono na to, że w parlamencie siły rozłożą się według linii etnicznych, co jeszcze
bardziej wzmacniałoby angielską część kraju. Unia jednoczyła również publiczne długi
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obu części i tu także Québec był dyskryminowany, gdyż jego dług był niewielki, a zo-
bowiązania Górnej Kanady trzynaście razy większe. Polityczna supremacja angielskiej
części wzmocniona została uznaniem języka angielskiego za jedyny oficjalny. Zgro-
madzenie miało prawo unifikacji systemów prawnych obu części Kanady, czyli
w praktyce zastąpienia prawa francuskiego przez common law, reorganizacji systemu
edukacji we Wschodniej Kanadzie i rewizji polityki kulturalnej Quebecu. Wszystko to,
jak piszą Francis i Smith, po to, „by ugasić franko-kanadyjski nacjonalizm”143.

Raport lorda Durhama rekomendował także zmiany w wielu innych dziedzinach
kanadyjskiego życia, zajmował się imigracją, edukacją, samorządem mieszkańców,
finansami kolonii, opieką medyczną i socjalną. Według Lowera, rozwiązania propo-
nowane przez Durhama były liberalne i nowoczesne. Część z nich została uwzględnio-
na w „urządzaniu” Zjednoczonej Prowincji144. Jednak bez względu na to, że Raport
odegrał ważną rolę w uniezależnianiu się Kanady od imperium, był widziany przede
wszystkim przez pryzmat unii, którą postulował, a która dla Québécois była ciosem.

„Politycznej historii Kanady francuskiej nie można zrozumieć bez wzięcia pod uwagę
nieuchronnej katastrofy, jaką przyniosły dwie daty. Była ona zapowiedziana w 1760 roku
przez angielską kolonizację i wzmocniona w 1840 roku poprzez unię sił angielskich”145 .

Mimo dominujących nastrojów przygnębienia i dyskryminacji, reprezentanci
Wschodniej Kanady byli gotowi do współpracy w parlamencie Zjednoczonej Prowin-
cji. Wtedy okazało się, że siły polityczne w Zgromadzeniu grupują się nie według linii
etnicznych, a w znacznej mierze zgodnie z sympatiami partyjnymi. Dlatego połączenie
sił liberałów z Partii Reform pozwoliło na bliską współpracę jej skrzydła wschodniego,
prowadzonego przez Louisa-Hippolyte’a Lafontaine’a, i zachodniego, którego liderem
był Robert Baldwin. Szybko też stało się jasne, że zapisy dyskryminujące Québécois
„nie gaszą nacjonalizmu” a zwiększają napięcie, bo wraz ze zjednoczeniem różnice nie
zniknęły.

W ciągu dwóch lat pojawiły się pierwsze symptomy łagodzące zapisy unii. Guber-
nator Charles Bagot146 utworzył podwójne stanowiska w administracji kolonii dla od-
rębnego zarządzania obydwoma jej częściami. Lafontaine na krótko został pełnomoc-
nikiem gubernatora ds. Wschodniej Kanady, zrezygnował po konflikcie z gubernato-
rem Jamesem Metcalfe.

Metcalfe147 był mniej otwarty na ustępstwa niż jego poprzednik. Nie zgodził się na
przywrócenie praw języka francuskiego, wzmacniał rząd kosztem organów przedsta-
wicielskich. Jednak wprowadzał w Quebecu także pewne reformy: samorządu, eduka-
cji. Kler otrzymał prawo głosu, powstańcy, w tym Papineau, mogli wrócić z wygnania,
stolica została przeniesiona z Kingston do Montrealu, największego miasta Zjednoczo-
nej Prowincji. Nie był to jednak ukłon w kierunku Québécois, w Montrealu domino-
wali anglofoni148. Język francuski stał się ponownie oficjalnym we Wschodniej Kana-
dzie w roku 1849, gdy gubernator lord Elgin149 otworzył posiedzenie Zgromadzenia po
francusku. Jednak francuski był używany na forum parlamentu dużo wcześniej. W ro-
ku 1842 Lafontaine po raz pierwszy przemawiał w Izbie Gmin po francusku150.

Dość szybko okazało się, że zapowiadana anglicyzacja Wschodniej Kanady nie jest
możliwa do przeprowadzenia, a postępująca liberalizacja restrykcyjnych zapisów Aktu
Unii sprzyjała wprowadzaniu systemu partyjnego, co szło w parze z osłabieniem pozycji
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gubernatora. W Zgromadzeniu interesy partyjne zdominowały podziały etniczne, an-
glojęzyczni deputowani ze wschodu i zachodu byli podzieleni głównie między kon-
serwatystów i reformatorów. To sprawiło, że mimo dyskryminującego frankofonów
podziału miejsc w parlamencie, mogli jednak i oni odgrywać pewną rolę na zjednoczo-
nej scenie politycznej. Nie byli na niej liderami, ale okazało się to jedyną szansą dla
quebeckich profesjonalistów na ponowne zaistnienie w polityce. Priorytetem franko-
fońskich deputowanych, w większości skupionych wokół grupy reformatorów prowa-
dzonych przez Lafontaine’a, było, niezmienione od wielu dziesięcioleci, dążenie do
stworzenie rządu odpowiedzialnego przed parlamentem. Angielska część Partii Reform
podzielała ten priorytet. Po trudnych latach ich współpraca doprowadziła do zwycię-
stwa reformatorów w wyborach w 1847 roku i utworzenia rządu Lafontaine’a-Bal-
dwina, który zapoczątkował wprowadzanie w Kanadzie demokracji parlamentarnej.
Lafontaine został pierwszym premierem zjednoczonej Kanady151. Umiarkowani Patrio-
ci, którzy szukali swojego miejsca na scenie politycznej, postawili na pragmatyzm
i, przyjmując ideologię liberalną, podjęli politykę kooperacji, współpracy z anglofo-
nami. W kooperacji widzieli szansę na demokratyzację życia także w Quebecu.

Raport Durhama wywołał w Quebecu jeszcze inną reakcję, odzew intelektualny.
W latach 40. XIX wieku powstało jedno z fundamentalnych dla Québécois dzieł, Histo-
ire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours, François’a-Xaviera Garneau152,
wydawane w latach 1845–1848. W roku 1852 ukazał się suplement obejmujący okres
od 1840 roku. Dzieło to, będące niejako odpowiedzią na zdanie Durhama, że Québé-
cois to społeczeństwo bez historii, stało się narodową historią Frankokanadyjczyków i
przez następny wiek było tak traktowane. Garneau przedstawił historię swojego narodu
jako nieustanną walkę o przetrwanie, najpierw z Indianami i klimatem, później z An-
gloamerykanami, a w końcu z dominacją anglokanadyjską w parlamencie i polityce
oraz ekonomii. W pasjonującym stylu pokazał odrębność narodową Québécois i ich
dokonania jako narodu. Praca mocno uwypuklała wątki heroiczno-mityczne. Pierwsza
edycja dzieła, przyjętego w Quebecu z entuzjazmem, była utrzymana w duchu galli-
kańskiej i liberalnej interpretacji dziejów. Wywołało to protesty Kościoła. Mając świa-
domość siły kleru, Garneau przygotował drugą edycję, uwzględniając, przy omawianiu
kwestii religijnych, bardziej konserwatywne stanowisko. Praca Garneau przez ponad
sto lat wyznaczała kierunki frankofońskiej historiografii i przez ten czas była natchnie-
niem dla quebeckich nacjonalistów153.

Ważnym ośrodkiem aktywności społecznej w Quebecu było Société Saint-Jean-
-Baptiste, stowarzyszenie zwane bratnio-narodowym. Powstało już w 1834 roku154,
miało jednoczyć Frankofonów, elity ze społeczeństwem, w duchu patriotycznym.
W okresie Powstania 1837–1838 zawiesiło swoją działalność, wznowiło ją w roku
1842. Program stowarzyszenia był zbliżony do programu Patriotów, choć mocno pod-
kreślał związki między narodem a religią. Priorytety działania wyznaczało motto za-
czerpnięte z Étienne Parenta: Nos institutions, notre langue et nos droits155. Stowarzy-
szenie jako pierwsze w Kanadzie przyjęło za swój znak liść klonowy, liść „króla lasów
quebeckich”. Miał on pokazywać związek Frankofonów z quebecką ziemią. W poło-
wie lat 40. kontrolę nad tą instytucją przejął Kościół156.
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Życie polityczne i intelektualne toczyło się swoim rytmem i nawet gdy docierało do
zwykłych Québécois, nie rozbudzało w nich woli zmian, a utwierdzało w konieczności
powrotu do przeszłości.

IV.4. MIĘDZY UNIĄ A DOMINIUM – GŁÓWNE NURTY
IDEOLOGICZNE

Sytuacja społeczno-polityczna we Wschodniej Kanadzie stała się podstawą rozwoju
trzech nurtów quebeckiego nacjonalizmu, które dominowały w prowincji w latach
1840–1867: umiarkowanie liberalnego, radykalnego i ultramontańskiego.

IV.4.1. Nurt liberalny – umiarkowani prounioniści

Liberałowie, zwani reformistami, to grupa powstała z umiarkowanej części Patriotów.
Bezpośrednio po roku 1840 byli jeszcze w mniejszości, bo ciągle mocną pozycję za-
chowywali radykałowie. Jednak z czasem opcja umiarkowana zdobywała wpływy
społeczne, co przekładało się na poparcie polityczne, a to z kolei otwierało drogę do
życia politycznego. Quebeccy reformiści odrzucili radykalizm profesjonalistów z lat
30., w swoim pragmatyzmie zbliżyli się do anglojęzycznej klasy średniej. Przyjęty
przez nich kierunek nie stawiał interesu narodowego za wszelką cenę na pierwszym
miejscu. Ważniejsze od walki o prymat idei narodowych było działanie na rzecz wcho-
dzenia frankofońskich profesjonalistów w struktury władzy i administracji Zjednoczo-
nej Prowincji, aby działać na rzecz całej społeczności Québécois. Frankofońscy refor-
matorzy mieli pełną świadomość tego, że ich rodakom potrzebna jest nie tylko ochrona
języka, tradycji i religii, ale przede wszystkim miejsca pracy, które pozwalałyby im
wyjść z zacofania gospodarczego i przyzwoicie żyć157. W nurcie tym dwie postaci były
szczególnie ważne: Louis-Hippolyte Lafontaine i Étienne Parent.

Lafontaine, jako lider quebeckiego skrzydła Partii Reform wybrał drogę, która od-
rzucała wszelkie radykalne posunięcia, w tym także walkę z Unią 1840 roku. Widział
szansę na lepsze życie dla Québécois w pokojowej koegzystencji w ramach brytyjskie-
go systemu parlamentarnego, który powinien być najrychlej i jak najpełniej wdrożony.
Uważał, że zdecydowanie korzystniej jest współpracować z podobną opcją polityczną
w zachodniej Kanadzie, niż gubić siły na walkę o dominację narodową. Równocześnie
jednak domagał się poszanowania odrębności Frankokanadyjczyków, w szczególności
odrębności językowej i kulturowej w ramach kanadyjsko-brytyjskich instytucji poli-
tycznych. Lafontaine widział także ekonomiczną słabość frankofońskiej klasy średniej
i dlatego uznawał, że jedyną szansą na lepszą przyszłość Québécois jest współpraca
z angielskimi reformatorami. Oznaczało to, między innymi, zgodę na dalszy napływ
brytyjskiego kapitału do Wschodniej Kanady i gospodarczy rozwój Quebecu zgodnie
z wymaganiami angielskich merchands. W swoim programie zawarł hasła reformy
osadnictwa, systemu senioralnego, edukacji, kodeksu cywilnego, patronatu państwa
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nad rozwojem kultury obu grup tworzących społeczeństwo kolonii. Program ten nie
zakładał radykalnych zmian, miały one następować ewolucyjnie ich gwarantem miał
być niezależny rząd a nie żadne radykalne polityczne wystąpienia158.

Hasłem liberałów była polityczna rozwaga i ostrożność co dla Québécois miało
oznaczać podporządkowanie się legalnej władzy politycznej. Mieli czekać na zmiany,
które dotrą do nich w odpowiednim czasie. Taka strategia oznaczała, że umiarkowani
liberałowie zastąpili dynamiczny nacjonalizm sprzed dziesięciu lat, ruch dążący do
wolności, wyzwolenia narodu frankofońskiego nacjonalizmem przetrwania, który opie-
rał się na tym, co Québécois jest znane – na przeszłości, nie proponował im marzeń,
wyzwań na przyszłość159. Liberałowie, zwani od początku lat 50. XIX wieku les bleus,
czasem Parti bleu, dla odróżnienie od radykałów, les rouges, zapominali o swych nie-
dawnych sympatiach republikańskich, preferując spokój i stabilizację160. Taka filozofia
zjednała im sympatię kleru, co w tamtym okresie przekładało się na poparcie społeczne
i wynik wyborczy. Reformistów quebeckich wspierały dwie gazety „La Minerve”
w Montrealu i „Le Journal de Québec” w Québec Ville161. Wśród tej części frankofoń-
skiei klasy średniej, jak pisze Monière, „po 1848 roku dominuje satysfakcja z osią-
gniętych przez Frankofonów stanowisk w administracji kolonii i zadowolenie z zanie-
chania polityki asymilacji”162. Obóz umiarkowanych liberałów nie był jednolity, grupa
byłych Patriotów, skupiona wokół Johna Neilsona i Denisa-Benjamina Vigera, była
przeciwna bliskiej współpracy z liberałami z Zachodniej Kanady i opowiadała się za
większą autonomią Quebecu w ramach Zjednoczonej Prowincji163.

Inny ogląd sytuacji w Quebecu prezentował Étienne Parent164. Parent był nie tylko
politykiem, lecz także dziennikarzem i intelektualistą, który miał znaczący wpływ na
rozwój myśli politycznej po 1840 roku165. Liberał i pragmatyk był krytyczny wobec
swoich rodaków, uważał, że Québécois w znacznej mierze sami odpowiadają za swoją
podporządkowaną pozycję, także w sferze gospodarczej. Nawoływał Québécois do
porzucenia postaw biernego uczestnictwa w życiu gospodarczym i włączenie się
w industrializację Quebecu. Uważał, że tylko zmiana postaw samych Québécois może
wpłynąć na zmianę ich życia i do tego ich zachęcał. Chciał, aby Frankokanadyjczycy
nie poprzestawali na byciu robotnikami, ale poprzez edukację czynnie wchodzili
w nowe obszary gospodarki, które według Parenta, nie zawsze wymagają kapitału, ale
zawsze konieczna jest wola osiągnięcia czegoś nowego. Podobnie jak Lafontaine przy-
szłość Quebecu widział w ramach Unii, ale uważał, że zadaniem wykształconej części
społeczeństwa quebeckiego jest nie tylko wchodzenie w nową strukturę społeczno-
ekonomiczną, ale także poprzez edukację wyciąganie zwykłych ludzi, habitants i ro-
botników, ze „społecznej zapaści”.

Étienne Parent był cenionym autorytetem, a jego wykłady gromadziły tłumy słu-
chaczy. W latach 1846–1852 miał osiem ważnych wystąpień, które analizowały kon-
dycję społeczeństwa quebeckiego i możliwości, jakie daje mu aktualna rzeczywistość
polityczno-ekonomiczna. Postulował, aby wszystkie quebeckie siły społeczne współ-
pracowały ze sobą dla podniesienia poziomu edukacji społeczeństwa. Uważał, że
szczególnie ważną rolę powinien spełnić w tym względzie Kościół. Droga edukacji
była według Parenta jedyną, która mogła ocalić odrębność narodu Québécois166.

Pięć spośród swych wykładów dał Parent w bardzo ważnej dla intelektualnego ży-
cia Quebecu instytucji, w montrealskim Institut canadien. Stworzyła go w grudniu
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1844 roku prawie 200-osobowa grupa młodych frankofońskich intelektualistów, którzy
widzieli Institut jako centrum intelektualne i narodowo-patriotyczne Québécois. Miał
być placówką działającą poza siecią klasycznych kolegiów quebeckich kontrolowa-
nych przez Kościół. Szybko stał się centrum edukacji z własną niezależną biblioteką,
czytelnią, programem wykładów oraz debat o kwestiach politycznych i ekonomicz-
nych, nie tylko kanadyjskich czy amerykańskich, lecz także europejskich. W począt-
kach swego działania był mocno inspirowany przez poglądy Parenta, szybko jednak
stał się ośrodkiem coraz bardziej radykalnych prądów.

Młodzi intelektualiści – nowe pokolenie klasy średniej, któremu doświadczenia lat
30. były obce – szukali własnej ideologii. Nie zgadzali się z Parentem co do jego
współpracy z klerem, ani z Lafontaine, który był dla nich zbyt uległy wobec Anglików.
Coraz bliższe były im amerykańskie idee republikańskie, które też inspirowały grono
najbardziej radykalnych Patriotów w latach 30. XIX wieku167.

IV.4.2. Nurt radykalny – Parti rouge

Nurt ten to grupa reformatorów, która bezpośrednio po roku 1840 zachowała dość
mocne poparcie polityczne. W połowie lat 40. należeli do nich zarówno radykalni Pa-
trioci z lat 30., jak i młodzi założyciele Institut canadien. Nazwani około roku 1848
Parti rouge lub rzadziej Parti démocratique, byli spadkobiercami republikańskich po-
glądów Papineau, które mocno rozbudowali. Do liderów tego nurtu należeli: bracia,
Antoine-Aimé i Jean-Baptiste-Étienne Dorion, Joseph Doutre, Louis-Antoine De-
ssaulles, Louis-Victor Sicotte, Louis-Joseph Papineau, Charles Laberge168. Głosili
obronę republikańskich i demokratycznych idei amerykańskich, które według nich zo-
stały zaprzepaszczone przez Unię z 1840 roku. Odmawiali współpracy z angielską kla-
są średnią, byli przeciwnikami Unii i opowiadali się za samodzielnością Wschodniej
Kanady z własnym niezależnym rządem kontrolowanym przez Canadiens. Reprezen-
towali opcję suwerennościową w quebeckim ruchu nacjonalistycznym169. Samowystar-
czalność ekonomiczną Quebecu wiedzieli w unowocześnionym rolnictwie i powiąza-
niach handlowych z USA. Odrzucali Unię w kształcie z 1840 roku. Wzorem dla Que-
becu miała być amerykańska demokracja, a niektórzy, wskazując na sytuację
frankofonów w Louisianie, nie wykluczali włączenia Quebecu do USA. Takie poglądy
głosiła najbardziej radykalna część Parti rouge170.

W miarę upływu czasu sprawy gospodarcze podzieliły reformatorów. Część zwią-
zana z agrarną tradycją w wersji Papineau była nadal przeciwna industrializacji idącej
w parze z rozwojem kolei. Jednak większość, idąc za postulatami Parenta, głosiła ko-
nieczność zniesienia systemu senioralnego i wypływających z tego zobowiązań oraz
popierała uprzemysławianie Quebecu. Zgodnie natomiast opowiadali się oni za wpro-
wadzeniem powszechnego prawa wyborczego, reformą sądów, reformą edukacji,
w tym przede wszystkim laicyzacją szkolnictwa i odsunięciem Kościoła od sfery pu-
blicznej171. Nazywali siebie nacjonalistami, liberałami i antyklerykałami, choć nierzad-
ko w ich wewnętrznych dyskusjach konfrontowały się dwie opcje – idealistyczna, dą-
żąca do niepodległości, i pragmatyczna, związana z industrializacją oraz kompromisem
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unijnym. Od końca lat 40. zdominowali działalność Institut canadien, który porzucił
swoją programową neutralność polityczną i stał się miejscem gorących sporów, szcze-
gólnie z biskupem Bourgetem i głoszonym przez niego ultramontanizmem. Swoje poglą-
dy rozpowszechniali poprzez dwa periodyki: powstały w 1847 roku „L’Avenir” i póź-
niejszy „Le Pays”172. Radykalizm polityczny części tej grupy wzrósł jeszcze bardziej
wraz z usunięciem w 1850 roku – z ich inspiracji – z konstytucji Institut canadien zapi-
su o tym, że jego członkami mogą być jedynie Frankokanadyjczycy. Krok ten był po-
dyktowany zasadami uniwersalnego braterstwa i hasłami tzw. postępowego nacjonali-
zmu. Głosili, że nacjonalizm, który opiera się na wyłączności etnicznej i religijnej, jest
nacjonalizmem konserwatywnym. Uznawali, że w Quebecu nadal dominuje właśnie
taki nacjonalizm. Oni natomiast byli zwolennikami włączenia do narodu quebeckiego,
zwanego kanadyjskim, wszystkich, którzy mieszkają we Wschodniej Kanadzie (nadal
najczęściej używali określenia Dolna Kanada), bez względu na religię i pochodzenie
etniczne. „Naród kanadyjski powinien jednoczyć protestantów, żydów i Anglików na
równi z francuskojęzycznymi katolikami”173. Takie stanowisko w kwestii narodowej
poróżniło środowisko Institut canadien. Mniej radykalni odeszli i zbliżyli się do refor-
mistów, a nawet do biskupa Bourget. Nie osłabiło to jeszcze wtedy radykałów, w roku
1854 Institut canadien liczył 600 członków i miał 60 oddziałów w całym Quebecu174.

Jednak w miarę upływu czasu radykalizm tej grupy słabł. Oponenci zarzucali rady-
kałom, że powiązania brytyjskie chcą zamienić na amerykańskie, że nie szanują praw-
dziwej siły narodu quebeckiego, jaką stanowi katolicyzm. Ich mocny antyklerykalizm
zbiegł się ze wzrastającą siłą Kościoła i coraz powszechniejszą ideologią ultramontań-
ską. Tracili poparcie społeczne. Resztki dotrwały do roku 1867, a Institut canadien,
także bardzo osłabiony, istniał do 1885 roku. W 1869 działalność Institut decyzją bi-
skupa Bourget, przy wsparciu papieża, została zawieszona, a jego księgozbiór trafił na
Index175. Najbardziej dramatycznym wydarzeniem w konflikcie między biskupem
Bourget a Institut canadien była tzw. sprawa Guiborda (1869–1874). Biskup użył
wszelkich swoich prerogatyw, aby Joseph Guibord, który odmówił rezygnacji z człon-
kostwa w Institut canadien, zaraz po śmierci ani kilka lat później nie mógł być pocho-
wany w poświęconej ziemi176.

Coraz mocniejszy w Quebecu polityczny, społeczny i religijny konserwatyzm nie
pozwolił na działanie instytucji, która w założeniach miała być miejscem wymiany
liberalnych myśli oraz innowacyjnych dyskusji.

IV.4.3. Nacjonalizm katolicko-konserwatywny
– quebecki ultramontanizm

Ten nurt ideologiczny mocno wpływał na społeczne i polityczne życie Quebecu przez
wiele dziesięcioleci. Upadek Patriotów otworzył Kościołowi i ultramontanizmowi dro-
gę do dominacji w społeczeństwie Québécois, dopiero Spokojna Rewolucja ostatecznie
zakończyła ten okres. Ultramontanizm quebecki był odmianą europejskiej wersji tej
ideologii, wzbogaconą przez frankofoński nacjonalizm lansowany przez Kościół177.
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Ultramontanizm europejski, który wzmocnił się w Europie w XIX wieku, jako peł-
na obaw reakcja na radykalne rewolucyjne ruchy, w tym rewolucję francuską, głosił
prymat władzy papieskiej i uważał powszechny duchowy autorytet Kościoła za nadrzęd-
ny element wszelkiego porządku społecznego i politycznego. Nazwę „ultramontanie”178

stosowali gallikanie na określenie zwolenników rzymskich doktryn – zarówno tych, które
dotyczyły monarchicznego charakteru władzy papieża w rządzeniu Kościołem, jak też
nieomylnego pontyfikalnego Magisterium. Ultramontanie występowali przeciw ruchom
popierającym jurysdykcję Kościołów lokalnych, między innymi przeciw gallikanizmowi,
febronianizmowi, jansenizmowi. Ultramontanizm odnosił się do wielu dziedzin życia,
w tym do sfery społecznej, politycznej, kulturalnej czy intelektualnej179.

W Quebecu głównymi zwolennikami ultramontanizmu byli dwaj biskupi: Ignace
Bourget, biskup Montrealu w latach 1840–1876180, następca zmarłego w roku 1840,
biskupa Jean-Jacques’a Lartigue i kontynuator jego myśli oraz Louis-François Laflè-
che181, biskup Trois-Rivières w latach 1870–1898.

Biskup Bourget182 był zagorzałym zwolennikiem papiestwa, odbył wiele podróży
do Rzymu i starał się prowadzić swoją dużą diecezję, składającą się z ponad 180 tys.
wiernych, w sposób jak najbliższy Rzymowi. Wprowadził w Montrealu liturgię na
wzór rzymski i ubrał księży w szaty liturgiczne przywiezione z Rzymu, propagował
również dogmat o nieomylności papieża i idee zwierzchnictwa papiestwa nad laikatem
w całym świecie katolickim. Trofimenkoff pisze, że mówił językiem Sylabus Errorum
Piusa IX na wiele lat przed jego wydaniem w 1864 roku183. Założył pismo „Les Mélanges
religieux”, aby propagować „życie według dobrych zasad”184. Uznawał religię za pod-
stawę odrębności narodowej wspólnoty quebeckiej185. Jego gorliwość w popieraniu
papieża kazała mu nawet wysłać w końcu lat 60. niewielki oddział ochotników, zwa-
nych zouaves, do wsparcia obrony państwa papieskiego186.

Bourget przywiązywał wielką wagę do obecności i pracy zakonów, ich wielostron-
na działalność w quebeckim społeczeństwie traktowana była jako misja pogłębiająca
jego chrystianizację. Działalność tę prowadziły zgromadzenia obecne w Quebecu od
dawna, takie jak urszulanki, szarytki, augustianki czy rekolekci, ale dla realizacji swo-
ich zamierzeń bp Bourget sprowadził do Quebecu jeszcze inne zakony. Między inny-
mi: oblatów, redemptorystów, bazylianów, siostry sercanki, a przede wszystkim po-
mógł jezuitom w odzyskiwaniu wpływów w quebeckim Kościele187. W zamierzeniach
biskupa wszystkie zakony – poprzez prowadzenie instytucji charytatywnych, szpitali,
szkół i kolegiów oraz współpracę z parafiami i różnymi instytucjami kościelnymi –
miały urzeczywistniać, kierowany bezpośrednio przez biskupa, program ewangelizacji
Quebecu w ultramontańskim duchu188. Jedynie montrealscy sulpicjanie długo utrzy-
mywali swą niezależność od biskupa, byli wręcz z nim skonfliktowani, jednak i oni, po
latach targów o utrzymanie sulpicjańskich przywilejów w Montrealu, w 1875 roku
zmuszeni byli ulec biskupowi Bourget189.

Biskup Laflèche190 był równie nieugiętym propagatorem ultramontanizmu w życiu
Quebecu. Jego dzieło Quelques considérations sur les rapports de la société civile avec
la religion et la famille191 z roku 1866 było zwartym wykładem quebeckiej wersji ul-
tramontanizmu i długo wpływało na frankofoński nacjonalizm.

Quebecki ultramontanizm rozwijał się w konfrontacji z frankofońskimi radykałami.
W sferze filozofii politycznej Bourget opierał się na encyklice Mirari vos Grzegorza
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XVI z 1832 roku. Odrzucał zasady suwerenności narodu, wolności myślenia, oddziele-
nia państwa od Kościoła. Zamiast nich propagował całkowite podporządkowanie życia
politycznego i społecznego Kościołowi i kontrolowanej przez niego władzy192. Ultra-
montanizm w Quebecu uznawał się za pronarodowy, przeciwstawiał własny kulturo-
wo-religijny nacjonalizm ideologii radykałów, którą nazywał agresywną i obcą Québé-
cois. Nacjonalizm ultramontański był konserwatywny i defensywny, gloryfikujący
przeszłość, bez wizji przyszłości. Lansował jedność narodu i wiary, która była warun-
kiem koniecznym do zachowania odrębności Frankokanadyjczyków w niesprzyjają-
cym im świecie. Biskup Laflèche nazywał wiarę „spoiwem narodu”. W swoich Rozwa-
żaniach sprzeciwiał się wszelkim formom sekularyzacji i głosił nadrzędność ducha nad
doczesnością. Wychodził z założenia, że rodzina i naród stanowią dzieło Boga i są
prowadzone przez Opatrzność. „Rodzina jest zarodkiem narodu, narodem z małej lite-
ry, a naród jest jej rozszerzeniem, rodziną z dużej litery”193. Dla biskupa Laflèche na-
ród to wielka rodzina podporządkowana prawom boskim. Tak więc władza doczesna
sprawowana nad narodem musi być podporządkowana tym, którzy są jedynymi inter-
pretatorami praw boskich, czyli ludziom Kościoła. Nie może być więc tak, jak chcą
liberałowie, że władza świecka będzie oddzielona od Kościoła. Próby takiego podziału
doprowadziły do zła, jakim są dopuszczane przez prawo cywilne małżeństwa, separacje
czy szkolnictwo publiczne nadzorowane przez państwo194. Ultramontanie idealizowali
przeszłość, szczególnie okres nowofrancuski. Nowa Francja była dla nich punktem od-
niesienia. Byli zwolennikami rolnictwa, które uznawali za najbardziej odpowiednią dla
Québécois formę działalności gospodarczej, pozwalającą na samowystarczalność i tym
samym niezależność. Równocześnie potępiali rozwój kolei i industrializację oraz
wszystkie ich materialne i „kosmopolityczne” konsekwencje. Uprzemysłowienie bo-
wiem, według nich, przyniosło Québécois tylko chaos i biedę, zarówno wśród habitants,
jak i tworzącego się proletariatu frankofońskiego. Tylko praca na roli dawała i harmonię,
i zgodę, pozwalała na rozwój rodziny i narodu pod przewodnictwem Kościoła.

Istotnym elementem quebeckiego ultramontanizmu była koncepcja misji ewangeli-
zacyjnej, jaką w Ameryce Północnej ma do wypełnienia naród quebecki. Stawiając za
wzór Cartiera i Samuela de Champlain, bp Laflèche wzywał Québécois, by z energią
i poświęceniem, jakie cechowało pionierów chrześcijaństwa w Nowej Francji, konty-
nuowali ich niedokończone dzieło, które we współczesnym świecie staje przed wielo-
ma nowymi wyzwaniami. Jednak aby móc wypełnić swoją misję chrystianizacji, Qué-
bécois – według biskupa – powinni być zjednoczeni i tą jednością silni. Najpierw więc
powinni wzmocnić się wewnętrznie, walcząc ze wszystkim, co osłabia ich wiarę
i spójność narodową. Laflèche nawoływał ich, by zaufali swoim księżom, którzy jako
jedyni, w tym nieprzyjaznym im świecie, mogą ich prowadzić drogą prawdy. Ten wro-
gi świat zdominowany jest przez niefrankofoński kapitał, który industrializuje Québec
wbrew potrzebom i naturze Québécois. Wrogami nazwał też biskup wszelkich rady-
kałów, rewolucjonistów, socjalistów i związkowców, którzy bałamutnymi hasłami
mieszają w głowach prostym ludziom, okłamując ich, że chcą zmienić świat na lepszy
dla nich195.

Wizja rodziny-narodu, który ma do wypełnienia misję szerzenia religii i zasad życia
według kodeksu wykładanego przez ultramontan, wymagała silnej, także liczebnością,
zbiorowości. Aby Québécois mogli wypełnić stawiane przed nimi zadania, powinni
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mieć dużo dzieci, bo tylko one są gwarancją zachowania odrębności narodowej w ota-
czającym ich anglojęzycznym świecie. Frankokanadyjczycy zawsze mieli dużo dzieci,
ale teraz posiadanie ich dużej liczby było jednym z najważniejszych elementów misji,
jaką mieli do wypełnienia. Demograficzny boom, zwany rewanżem kołysek, la revan-
che des berceaux, jaki nastąpił w Quebecu w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku,
był odpowiedzią Québécois na hasła ultramontan.

W polityce dalecy byli od kompromisów, gdyż uznawali, że tak jak w życiu spo-
łecznym, duchowym czy ideologicznym, również w polityce jedyna prawda to ta gło-
szona przez Kościół. Najbliżej było im do Parti bleus, jednak dla jej przywódcy, Geor-
ge’a-Étienne’a Cartiera, ich poglądy stanowiły kłopot. Przykładem może być pro-
gramme catholique, ogłoszony przez ultramontan w roku 1871 w celu wskazania
„prawdziwym katolikom”, na kogo mają głosować w wyborach. Był to pomysł bisku-
pów Bourgeta i Laflèche’a oraz ich otoczenia, pozostali biskupi odcięli się od tak dra-
stycznych manipulacji. Skierowali nawet listy pasterskie do kleru własnych diecezji,
w których odcinali się od programme. Także większość wskazanych w programme
kandydatów zadeklarowała sprzeciw196. To wydarzenie pokazało, że zarówno obaj bi-
skupi, jak i ich poglądy nie były powszechne w quebeckim Kościele. Przeciwnikiem
radykalizmu ultramontańskiego i dominacji Montrealu nad resztą kraju był Elzéar-
Alexandre Taschereau197, od roku 1871 arcybiskup Québec Ville, a od 1886 pierwszy
kardynał w Quebecu198. Taschereau w swoich poglądach był umiarkowanym konser-
watystą, który sprzeciwiał się zarówno liberałom, jak i ultramontanom. Nie był jednak
na tyle umiarkowany, aby sprzeciwić się udziałowi Kościoła w życiu politycznym
w ogóle. Kościół, na długie dziesięciolecia, podjął aktywność polityczną poprzez po-
pieranie bliskich sobie kandydatów199.

Od połowy wieku XIX Kościół quebecki był aktywny w niemal wszystkich dzie-
dzinach życia społeczeństwa Québécois. Dominującą ideologię wprowadzały w życie
coraz liczniejsze rzesze ludzi Kościoła. Propagowana ideologia owocowała powoła-
niami do seminariów i zakonów. Życie zakonne mogło być atrakcyjne dla quebeckich
dziewcząt, które pod rządami nowego kodeksu cywilnego, uchwalonego w roku 1866,
straciły resztę posiadanych praw. Będąc w służbie Kościoła, zyskiwały uprzywilejo-
waną pozycję200.

W latach 40. XIX wieku w Quebecu pracowało około 500 księży, pod koniec wieku
było ich ponad dwa tysiące, choć liczba wiernych wzrosła tylko dwukrotnie. W poło-
wie wieku XIX jeden duszpasterz przypadał na około 2 tysiące wiernych i wiele parafii
rzadko go widziało – często tylko dwa, trzy razy w roku. W latach osiemdziesiątych
większość rodzin quebeckich miała już bezpośredni i stały kontakt z proboszczem,
a dla wielu był on jeszcze bliższy z racji wstąpienia kogoś z rodziny do służby w Ko-
ściele. Była to nobilitacja dla wszystkich spokrewnionych. Między rokiem 1850 a koń-
cem wieku dziesięciokrotnie wzrosła liczba powołań do żeńskich zakonów. Na prze-
łomie wieków zakony żeńskie liczyły w Quebecu ponad 6,5 tysiąca zakonnic, szcze-
gólnie wiele z nich wstępowało do zgromadzeń związanych z kultem maryjnym201.

W parafiach quebeckich regionów nierzadko ksiądz był jedyną wykształconą osobą
i wyłącznym źródłem informacji o świecie. Lokalne zbiorowości wiejskie otrzymy-
wały przefiltrowane wiadomości o wydarzeniach dotyczących zarówno spraw religij-
nych, jak i świeckich poprzez ambonę, w trakcie spotkań po mszy niedzielnej, a także
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wizyt duszpasterskich w domach. Dzieci otrzymywały tę wiedzę w szkołach. Specjal-
nie dla księży w parafiach wiejskich wydawana była od początku lat 60. „La Gazette
des campagnes”, związana z rolniczym collège w Ste. Anne de la Pocatière. Z niej mo-
gli proboszczowie czytać na głos swoim parafianom, a ci niekiedy usłyszeć choćby
„o związku między industrializacją a cholerą, pierwsza jest śmiertelna dla duszy, druga
zabija ciało”202. Gazety przeznaczone dla czytelnika miejskiego były bardziej wyważo-
ne. Montrealskie, „Les Melanges religieux”, które wychodziło do roku 1852, przyjęło
umiarkowany kurs. Bliższe ultramontanom było powstałe w roku 1867 „Le Nouveau
Monde”, a najbliższe – wychodzące w Québec Ville – „La Vérité”203.

W rozpowszechnianiu ideologii ultramontańskiej pierwszorzędną rolę odegrało
kontrolowane przez Kościół szkolnictwo. Ustawa edukacyjna z roku 1841 (the Educa-
tion Act), pozwalała na zakładanie szkół wyznaniowych, a dzieci podzieliła wzdłuż
granicy wyznaniowej na katolickie i protestanckie, czyli wszelkie inne, w tym np. ży-
dowskie204. Kościół utrzymał de facto monopol na edukację Québécois, a tym samym
zostali oni wyłączeni z możliwości uczenia się w innych szkołach niż katolickie. Ten
przywilej Kościoła był, z jednej strony kontynuacją tradycji nauczania w Quebecu,
a z drugiej – nagrodą Londynu za postawę Kościoła wobec kryzysu końca lat 30. Takie
rozwiązanie spraw edukacji nastąpiło wbrew Raportowi Durhama, który między inny-
mi poprzez szkolnictwo chciał „ucywilizować Québécois”.

Kolejne dwie regulacje prawne dotyczące szkolnictwa, ustawy edukacyjne z 1846
i 1848 roku, doprowadziły do jeszcze większego wzmocnienia pozycji Kościoła w sfe-
rze edukacji francuskojęzycznej. Ustawa z roku 1846, wprowadzająca obowiązkowy
podatek edukacyjny, doprowadziła w Quebecu do protestów trwających niemal pięć
lat, znanych pod nazwą La guerre des éteignoirs. Québécois nie chcieli się zgodzić na
nowe obciążenia. Tym razem kler także stanął po stronie władzy i ostudził protesty205.
Prawo z roku 1848 dawało Kościołowi jeszcze większe uprawnienia do kontroli nad
publicznym szkolnictwem w Quebecu. Pozwalało księżom i zakonnicom zasiadać
w komisjach kontrolujących edukację, co szybko doprowadziło do zdominowania que-
beckich instytucji kontrolujących szkolnictwo przez ludzi Kościoła206.

Od połowy lat 50. już wszelkie sprawy związane z edukacją były w rękach Ko-
ścioła: administracja, finanse, programy, podręczniki. Program szkół katolickich za-
równo podstawowych, jak i collèges był oderwany od potrzeb zmieniającej się rzeczy-
wistości Quebecu. Ponieważ dla quebeckiego kleru postęp i industrializacja oznaczały
zagrożenie, a nie szansę dla Québécois, to programy nauczania nie uwzględniały edu-
kacji technicznej czy ekonomicznej. Kolegia klasyczne dominowały we francuskoję-
zycznej edukacji do połowy XX wieku. I w tym wymiarze Québécois na prawie sto lat
zostali odsunięci od udziału w uprzemysłowieniu prowincji. Równocześnie w zupełnie
inną stronę rozwijało się w Quebecu angielskojęzyczne, głównie protestanckie, szkol-
nictwo. Postępowała demokratyzacja tych szkół i ciągle zmieniające się programy
przystosowywały edukację do potrzeb uprzemysławiającej się gospodarki. Decyzje doty-
czące edukacji, a szczególnie ta tworząca dwa systemy szkolne w Quebecu, miały wielki
wpływ na przyszłość obu zbiorowości tam mieszkających, francusko- i angielskojęzycz-
nej. Według Adamsa, to właśnie rozstrzygnięcia w sprawie separacji systemów eduka-
cyjnych, które zaważyły na rozwoju szkolnictwa w Quebecu na następne sto lat, zdecy-
dowały także o tym, że Québécois nie podążali za zmianami, jakie niosło uprzemysło-
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wienie, a zamykając się wewnątrz własnego społeczeństwa, zwiększali swoją odrębność,
co nieuchronnie prowadziło do pojawienia się haseł separatystycznych207.

Biskupi Bourget i Laflèche byli liderami radykalnego odłamu quebeckich ultra-
montan, który był szczególnie mocny w latach 60. i 70. XIX wieku. Prócz podporząd-
kowania edukacji domagali się między innymi reformy prawa cywilnego, aby było
w zgodzie z prawem kanonicznym, udało im się to w roku 1866208. Mobilizowali kon-
serwatywnych polityków i dziennikarzy, aby prowadzili krucjatę antyliberalną w życiu
politycznym oraz społecznym209.

Umiarkowani ultramontanie, których radykałowie nazywali „katolickimi liberała-
mi”, byli bardziej ostrożni we wprowadzaniu ultramontańskich zasad w quebeckie ży-
cie – widzieli możliwość kompromisu ze świeckimi. Jednak obie opcje uznawały, że
dominującą ideologią jest ta akceptowana i głoszona przez Kościół katolicki. Nacjona-
lizm quebecki w wersji konserwatywo-ultramontańskiej był ideologią obronną, glory-
fikującą przeszłość, nastawioną na przetrwanie Québécois – la survivance. Nacjona-
lizm został sprowadzony do wymiaru religijno-kulturowego. Podstawą przetrwania
miała być religia, zaraz za nią język. Idealizacja przeszłości i życia na wsi szła w parze
z dyskredytacją wszelkich nowości, demokracji i industrializacji. Wyjazdy młodych
Québécois do miasta lub emigracja do Nowej Anglii w poszukiwaniu pracy były pięt-
nowane z ambony w imię obrony ziemi jako bastionu niezależności Frankokanadyj-
czyków. Gloryfikacja agraryzmu doprowadziła do głoszenia haseł powrotu młodych
ludzi na wieś – do „serca konserwatyzmu”. Idealizowanie życia na wsi, jako jedynego
bezpiecznego narodowo dla Québécois, nie szło w parze z hasłami poprawy warunków
tego życia. Nacjonaliści nie mówili o przeludnieniu regionów wiejskich, o wielkim
bezrobociu młodych Québécois, o braku infrastruktury, która mogłaby poprawić po-
ziom życia na wsi. Wprawdzie Kościół próbował rozwijać własne przedsięwzięcia
ekonomiczne w quebeckich regionach, jak choćby kooperatywy rolnicze i handlowe
czy instytucje bankowo-samopomocowe, jednak była to przysłowiowa kropla w morzu
potrzeb.

Po zniesieniu senioratów, od połowy lat 50. XIX wieku, mimo sprzeciwu tradycjo-
nalistów, coraz więcej młodych Québécois uciekało z biednej wsi, szukając pracy
w fabrykach Montrealu, a przede wszystkim w przemyśle tekstylnym Nowej Anglii.
Nie widząc szans na ich zatrzymanie, Kościół po prostu podążył za nimi w trosce o to,
aby nie wpadli w niebezpieczne ręce amerykańskich liberałów, a przede wszystkim
związkowców210.

Jednak te wyjazdy nie zachwiały zbytnio strukturą społeczną Québécois, w połowie
lat 70. prawie 80% mieszkało nadal na wsi211.

Wieś quebecka była zacofana społecznie i gospodarczo, a jej liderzy – kler i drobna
frankofońska burżuazja – nie chcieli, ale i nie byli w stanie z racji swej słabości eko-
nomicznej, podjąć się roli rzecznika rozwoju ekonomicznego frankofońskich regio-
nów. Trwali na swoich pozycjach, wypracowanych jeszcze w pierwszych dziesięciole-
ciach XIX wieku. Podpierając się ideologią narodową, wybrali drogę zamknięcia się
w tradycji, odrzucenia nowości, co pozwalało im zatrzymać Québécois na wsi i podpo-
rządkować sobie.

W miarę upływu czasu quebecka ekonomia dychotomizowała się coraz bardziej.
Procesy uprzemysłowienia, urbanizacji i bogacenia się były w rękach mniejszości
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anglojęzycznej, Anglokanadyjczyków, a powoli także Amerykanów. Kościół przed-
stawiał ich jako największych wrogów narodu quebeckigo, ale równocześnie szedł z
nimi na różnorakie kompromisy. Frankofońska większość żyła nadal na biednej, nie-
wiele zmieniającej się wsi, a w mieście zasilała szeregi najbiedniejszego proletaria-
tu212. Jednak i takie dysproporcje były ideologicznie tłumaczone. Nieważne, że Québé-
cois byli biedni i niewykształceni, właśnie dlatego zostali wybrani przez Opatrzność do
spełnienia misji moralnej oraz duchowej odbudowy Ameryki. Gdy przyjdzie czas, wy-
pełnią swoja misję, ale na razie muszą być posłuszni i czekać.

Ważnym narzędziem utrzymywania spójności wspólnoty Québécois był tradycyjno-
-ludowy model religijności propagowany przez quebecki Kościół, szczególnie inten-
sywnie w montrealskiej diecezji biskupa Bourgeta. Québécois słyszeli z ambon, że są
najmocniejszą gałęzią Kościoła Powszechnego, która podlega bezpośrednio Rzymowi.
Wspólnota wiary miała być, obok więzów rodzinnych, głównym spoiwem społeczno-
ści frankofońskiej. Życie religijne stanowiło jeden z najważniejszych przejawów orga-
nizacji tego społeczeństwa213. Rozpowszechniano różnorakie formy tradycyjnej religij-
ności, które miały podtrzymywać więzy wspólnotowe. Organizowano liczne piel-
grzymki, wielkie uroczystości religijno-patriotyczne, procesje, biskup Bourget po raz
pierwszy wyprowadził procesję Bożego Ciała poza mury kościoła. Powracano do po-
bożności z czasów Nowej Francji, które sławiono jako czasy narodzin katolicyzmu
i narodu quebeckiego w Ameryce. Coraz mocniej rozwijał się kult maryjny i kult wielu
świętych. Proboszcz stawał się autorytetem nie tylko w życiu religijnym, ale społecz-
nym i rodzinnym214.

Przez kolejne sto lat, do lat 50. XX wieku, Kościół decydował o kierunku rozwoju
społeczeństwa frankofońskiego. Był to tryumf konserwatyzmu i konformizmu zarówno
religijnego, jak i społecznego. W zmieniającej się politycznie i ekonomicznie rzeczywi-
stości Québécois żyli tak, jakby te zmiany ich nie dotyczyły – w ogóle nie obchodziły.

IV.5. QUÉBEC W DOMINIUM – NOWY ETAP ROZWOJU
NACJONALIZMU ULTRAMONTAŃSKIEGO

IV.5.1. Ideologia konserwatywnego ultramontanizmu Tardivela

Powstanie Federacji Kanadyjskiej w 1867 roku poprzedziły negocjacje, w Charlotte-
town i Québec Ville, w których głównym negocjatorem quebeckim był konserwatysta
George-Étienne Cartier215. Należał on do zwolenników, a nawet entuzjastów Federacji.
Uważał, że dzięki podziałowi kompetencji Québec zachowa własną jurysdykcję nad
najważniejszymi dla utrzymania odrębności frankofońskiej sferami życia. Większość
znaczących środowisk quebeckich była także za Federacją z powodu rosnących wpły-
wów amerykańskich i pojawiających się pomysłów włączenia Quebecu do Stanów
Zjednoczonych. Quebeccy deputowani nie byli jednak jednomyślni w tej sprawie. Za
powstaniem Federacji głosowało 27, a przeciw było 21 parlamentarzystów reprezen-
tujących Québécois216. Przeciwnicy, między innymi Henri-Étienne Taschereau i Ho-
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noré Mercier, bali się dominacji angielskiej i uważali, że o zgodę na przystąpienie na-
leży spytać wyborców217.

1 lipca 1867 roku weszła w życie Ustawa o Brytyjskiej Ameryce Północnej (the
British North America Act), konstytucja Dominium of Canada. Zgodnie z jej zapisami
cztery prowincje tworzące Federację – Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik, Québec
i Ontario – były suwerenne w sprawach: edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia,
w kwestiach dotyczących spraw rodzinnych oraz w części wymiaru sprawiedliwości.
Także zarządzanie miastami i obszarami leśnymi było w gestii prowincji. Tak więc
większość kwestii, do których Frankokanadyjczycy rościli sobie pretensje, została im
powierzona.

Quebecki Kościół popierał Federację, mając nadzieję, że w parlamencie i rządzie
prowincji zdoła utrzymać lub nawet wzmocni swoje wpływy. Kościół widział kolejną
szansę na legalne, oficjalne wprowadzenie do quebeckiego życia politycznego i spo-
łecznego w jeszcze większym zakresie zasad ultramontańskich218. Kler wpływał na
decyzje polityczne poprzez konserwatywnych parlamentarzystów, którzy byli wybie-
rani zgodnie z oczekiwaniami Kościoła. Québécois, nadal mieszkający przede wszyst-
kim na wsi, dostawali precyzyjne instrukcje wyborcze. „Le Nouveau Monde”, gazeta
rozprowadzana w parafiach, w 1872 roku pisała: „Oddanie głosu na liberała lub galli-
kanina oznacza posłanie do parlamentu człowieka, który będzie działał na szkodę Ko-
ścioła”219. Kościół akceptował demokrację parlamentarną tylko w wersji, która w pełni
chroniła jego interesy, i to, dzięki swoim powszechnym wpływom, potrafił sobie za-
gwarantować. Kler popierał konserwatywnych polityków, pod warunkiem jednak, że
spełniali warunki dyktowane przez Kościół220. Ideologia ultramontańska nie była pro-
pagowana jedynie przez kler, miała także poparcie wśród laikatu, szczególnie wśród
klasy niższej średniej, która zawsze była w Quebecu blisko Kościoła. Grupa ta działała
przede wszystkim z powodów oportunistycznych, bo ideologia ultramontańska była
przyjazna dla ich interesów, które wiązały się z drobną wytwórczością i usługami na
wsi, a nie z kapitałem miejskim.

Na ten okres rozwoju quebeckiej ideologii nacjonalistycznej wielki wpływ miały
ultramontańskie koncepcje Julesa-Paula Tardivela221.

Jules-Paul Tardivel222 był dziennikarzem i nowelistą, ale przede wszystkim bez-
kompromisowym ultramontanem, przez zwolenników nazywanym „pierwszym obroń-
cą narodu quebeckiego”, przez przeciwników „czarnym kłamcą”. Urodził się w USA
z matki Amerykanki i ojca Québécois i jako siedemnastoletni chłopak przyjechał stu-
diować do Quebecu. Szybko nawiązał współpracę z quebeckimi gazetami: „Le Cour-
rier” w St-Hyacinthe, „La Minerve” w Montrealu i „Le Canadien” w Québec Ville.
W roku 1881 założył własny tygodnik „La Vérité”223. Jego ultramontanizm ściśle wią-
zał się z nacjonalizmem, był pierwszym, który po przystąpieniu Quebecu do Domi-
nium wystąpił z projektem separacji prowincji i utworzenia niezależnego frankokana-
dyjskiego państwa. Państwo to wraz ze społeczeństwem powinno być w pełni podpo-
rządkowane Kościołowi, jako instytucji, która w doczesnym świecie reprezentuje
Najwyższego224. Tardivel był nieprzejednanym głosicielem hierarchicznego społeczeń-
stwa, w którym władza ojca w rodzinie jest święta, podobnie jak władza Kościoła
w państwie i społeczeństwie. Misją państwa powinno być zabezpieczenie wolności
wiary i rodziny. Sprzeciwiał się zdobyczom demokracji, w tym prawom człowieka.
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Oponował szczególnie przeciw obowiązkowej edukacji i możliwości wyboru szkoły.
Domagał się uwzględnienia odrębności Québécois także w tym względzie i przekaza-
nia decyzji w sprawie edukacji dzieci w ręce ojca rodziny225. Wprawdzie ten postulat
nie uzyskał oficjalnej sankcji, jednak w wielu quebeckich regionach, gdzie domino-
wały wpływy Kościoła, praktyka była zgodna z postulatami Tardivela. Był przeciwny
nie tylko kształceniu młodych ludzi, szczególnie dziewcząt, ale w ogóle wszelkim for-
mom rozwoju nauki, techniki, cywilizacji, w tym kolei. Według niego, na równi z al-
koholem społeczeństwu szkodziły powieści, teatr, liberalna prasa. Były one dla Tar-
divela symbolami moralnej dekadencji. Sprzeciwiał się wszystkiemu, co mogłoby
prowadzić do zmian w funkcjonowaniu społeczeństwa quebeckiego, bo te zmiany
osłabiają ducha katolickiego i narodowego Québécois. Także zmiany wewnątrz Ko-
ścioła uważał za szkodliwe226. Jego odpowiedzią na konflikty między właścicielami
a robotnikami fabryk była ostra krytyka strajków. Także i one, według Tardivela, go-
dziły w odwieczny porządek dany od Boga, w którym jedni są bogaci, a inni biedni.
Burzenie tego jest ingerencją w Boży porządek, a walka o lepsze płace, o pieniądze
w ogóle, stoi w sprzeczności z katolicką moralnością. Człowiek stworzony został do
pracy, która mu wypełnia życie doczesne, jednak nie każdy jest stworzony do bogac-
twa, ubodzy są za to bogatsi duchowo i bliżsi świętości. Swoje poglądy popierał cyta-
tami z Biblii. Tardivel nie brał czynnego udziału w bieżącym życiu politycznym, moż-
na nawet powiedzieć, że trzymał się z dala od niego. Nie zabiegał także szczególnie,
aby jego poglądy były szeroko propagowane, zamieszczał je głównie w „La Vérité”.
W Quebecu był jednak powszechnie znany, jego koncepcje dominacji Kościoła nad
wszystkim, co doczesne, gorliwie propagował kler, a tym samym docierały do najbar-
dziej odległych quebeckich regionów. Miał wielki wpływ na rozwój quebeckiego nacjo-
nalizmu, jest nazywany „ojcem frankofońskiego separatyzmu”. Jego koncepcje separaty-
styczne stały się głośne po roku 1886, po upadku Riela, a jeszcze bardziej nośne od 1890
– po wydarzeniach zwanych Manitoba School Question, czyli kwestią szkolną w Mani-
tobie227. Québécois solidaryzowali się z Metysami, w listopadzie 1885 roku w Montrealu
odbyła się ponad 50-tysięczna demonstracja przeciw skazaniu Riela na śmierć. Dla więk-
szości Québécois był on, i do dziś w znacznej mierze jest, bohaterem broniącym praw
swojej społeczności, zagrożonej przez panoszących się Anglokanadyjczyków. Jednak
część środowiska ultramontańskiego solidaryzowała się jedynie z hasłami obrony zagro-
żonej wspólnoty, natomiast oponowała przeciwko zbrojnemu przeciwstawieniu się legal-
nej władzy. Było to wbrew ideologii i głośno o tym mówiono228.

Tardivel zsumował swoje poglądy w wydanej w roku 1895 w powieści Pour la
patrie, gdzie w przewrotnej fabule zawarł najważniejsze idee ówczesnego nacjonali-
zmu frankofońskiego. Wśród nich stworzenie własnego państwa było podstawową
kwestią229. W „La Vérité” pisał wtedy:

„Mój nacjonalizm to nacjonalizm Frankokanadyjski, przez 23 lata pracowałem nad roz-
powszechnianiem frankokanadyjskiego poczucia narodowego: mój lud to Frankokanadyj-
czycy; moja ojczyzna to Kanada francuska, a naród, który chciałbym widzieć, że rośnie
w siłę dzięki Opatrzności, to naród Frankokanadyjski”230.

Tardivel był pierwszym w Quebecu tzw. kanadyjskim separatystą, który pokazywał
konieczność uniezależnienia się prowincji od anglojęzycznej części Dominium, czyli
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w skrócie od Ottawy. Wcześniejsze koncepcje niezależności odnosiły się do europej-
skiej metropolii231.

Mocnym echem w ultramontańskim Quebecu odbiły się echa Komuny Paryskiej.
Utwierdziły one Tardivela i jego zwolenników w słuszności głoszonej ideologii. Po
roku 1871 quebeccy ideolodzy podkreślali odrębność i odmienność Kościoła quebec-
kiego od Kościoła francuskiego. Odcinanie się od „radykalnej Francji” skutkowało
idealizacją Quebecu jako etnicznej ojczyzny Québécois. Wprawdzie naród quebecki
wywodzi swoje korzenie z Francji, ale w końcu XIX wieku identyfikuje się z Quebe-
kiem, a nie z „Francją, która bluźni”232.

IV.5.2. Honoré Mercier – pionier idei państwowości quebeckiej

Mimo swoich wpływów, w końcu XIX wieku konserwatywni ultramontanie nie zmo-
nopolizowali jednak quebeckiej sceny politycznej. Bardzo ważną postacią polityczną
tego okresu był Honoré Mercier233, założyciel Parti national (1871) i premier Quebe-
cu, który jako pierwszy polityk domagał się uznania rządu prowincji za narodowy rząd
Frankokanadyjczyków234. Mercier był związany z umiarkowanymi liberałami, którzy
w sprawach narodowych zbliżyli się z ultramontanami. Podobnie jak Tardivel, Mercier
był przeciwny podziałom partyjnym. Istnienie wielu partii osłabia jedność i jest pod-
szeptem wrogów narodu frankofońskiego. „Duch katolicki pochodzi od Boga, jest ży-
ciodajny i jednoczący. Duch podziału pochodzi od człowieka i szatana, jest śmiercio-
nośny i rozbijający”235. Obydwaj nawoływali do stworzenia jednej frankofońskiej par-
tii; taką rolę miała pełnić odnowiona w połowie lat 80. XIX wieku Parti national. Stała
się ona koalicją w obronie narodowych wartości, skupiającą rozmaite opcje polityczne.
Znane jest zdanie Merciera: „Odtąd nie ma już więcej konserwatystów ani liberałów,
ani castors. Są tylko Patrioci i Zdrajcy”236. Jako premier Quebecu, w latach 1887–
1891, Mercier nawoływał do jedności Frankokanadyjczyków i wzmocnienia instytucji
prowincji, tak aby mogły one bronić quebeckich spraw. Był świetnym mówcą, jakiego
Québec nie miał od Papineau, a w polityce wykazywał elastyczność do tego stopnia, że
jego rządy satysfakcjonowały zarówno liberałów, jak i ultramontan. Sprzyjał budowie
kolei, kolonizacji mało rozwiniętych terenów, wprowadzał reformę programów szkol-
nych, ale Kościołowi pozostawił kontrolę nad edukacją237. W reakcji na stracenie
Louisa Riela nawoływał do zjednoczenia wszystkich Québécois w solidarnym prote-
ście. Mówił: „Riel poszedł na szubienicę, bo był jednym z nas. Jego śmierć to dla nas,
Frankokanadyjczyków, umyślna prowokacja”238. Mercier, z poparciem ultramontań-
skiej prasy, proklamował swój rząd jako narodowy, quebecki i katolicki. Jednak, co
było ideologiczną nowością, deklarował równocześnie, że rząd otoczy opieką wszyst-
kich, którzy mieszkają w Quebecu, bez względu na ich narodowość i przynależność
klasową. Taka deklaracja mogła być odczytana jako początek myślenia o quebeckim
państwie239. Jednym z podstawowych zadań rządu Merciera było dążenie do zmiany
systemu prawnego Quebecu, tak by wzmacniał autonomię prowincji. Działalność Mer-
ciera na forum Federacji doprowadziła do zwołania w roku 1887 w Québec Ville
pierwszej konferencji premierów prowincji240. To spotkanie miało doprowadzić do
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większej niezależności prowincji w sprawach budżetowych i administracyjnych. Mer-
cier uważał, że Québec, tak jak trzy inne prowincje założycielskie, które podpisując
pakt doprowadziły do stworzenia Dominium, mają prawo do wnoszenia poprawek do
jego konstytucji, a nawet do wystąpienia z Dominium241.

Honoré Mercier jest nazywany ojcem państwowości quebeckiej, był autonomistą
i frankofońskim nacjonalistą, który uważał, że interesy Québécois, a więc i nacjona-
lizm quebecki, są rozłączne z nacjonalizmem kanadyjskim, rozwijanym przez Wilfrida
Lauriera. Ideologia nacjonalizmu kanadyjskiego, głoszona pod koniec XIX wieku
przez Lauriera, zdobywała w Kanadzie anglojęzycznej wielu zwolenników. Quebecki
nacjonalizm dążył do połączenia narodu i państwa w jeden organizm, nacjonalizm ka-
nadyjski lokował państwo ponad narodami242.

IV.6. TRUDNA PIERWSZA POŁOWA XX WIEKU

IV.6.1. Kontynuacja ideologii la survivance

Początek XX wieku były dla Quebecu okresem prosperity. Ze względu na ogromne
zasoby drzewa i tanią energię elektryczną rozwijał się przede wszystkim przemysł
drzewny, papierniczy oraz aluminiowy. Wzrost produkcji przemysłowej w pierwszym
dziesięcioleciu wyniósł 74,9%. W latach 20. Québec zaspokajał ponad 60% potrzeb
amerykańskiego rynku na papier. Prowincja była atrakcyjna dla inwestorów, w ciągu
niecałych trzydziestu lat kapitał inwestowany w quebecką gospodarkę wzrósł prawie
dziewięciokrotnie i w roku 1929 osiągnął sumę 1,246 mln dolarów. W Quebecu inwe-
stowali przede wszystkim Brytyjczycy, ale po I wojnie coraz częściej także Ameryka-
nie. Quebecka produkcja trafiała prawie w całości na eksport, gdyż rynek wewnętrzny
był bardzo słaby. W roku 1931 tylko 3,5% produkcji energii elektrycznej zużywali
Québécois, reszta była sprzedawana przemysłowi i eksportowana do USA. Wielkie
zapotrzebowanie na energię powodowało, że jej produkcja była nastawiona na wielkich
odbiorców, a nie drobnych konsumentów; cena była wysoka i niewielu Québécois mo-
gło sobie na nią pozwolić243.

Kompanie brytyjskie i amerykańskie chętnie inwestowały w prowincji także ze
względu na bardzo tanią siłą roboczą i słaby jeszcze ruch związkowy wśród Québécois.

„Nigdzie na świecie nie można znaleźć bardziej sprzyjających warunków zatrudnienia.
(...) Bardziej szczęśliwych i usatysfakcjonowanych ludzi prawdopodobnie nie spotka się
nigdzie. Satysfakcja Frankofonów jest czynnikiem mającym wielkie znaczenie dla praco-
dawców w tym regionie. Zadowolenie Québécois jest bezpośrednią zasługą mądrości i od-
powiedniego pokierowania nimi przez ich «ojców spowiedników», katolickich księży. (...)
Przez stulecia podstawowa zasada religii habitants mówiła: trzeba być zadowolonym z losu,
nie chcieć zbyt wiele. Tutejsze związki zawodowe są umiarkowane i rozsądne w swoich żą-
daniach. Quebecka rodzina jest przysłowiowo duża i to jest dodatkowy czynnik, który zmu-
sza ludzi do podejmowania pracy. Ponieważ wszyscy muszą jeść, to muszą i pracować, wo-
bec tego wynagrodzenie, jakiego się domagają, jest bardzo niskie”244.
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W pierwszych dekadach XX wieku quebecka gospodarka była niemal w całości pod-
porządkowana obcemu kapitałowi, a Québécois stanowili nadal najmniej wykwalifiko-
waną i najmarniej opłacaną siłę roboczą. Nadal także migrowali do miast w poszukiwa-
niu jakiejkolwiek pracy. Między rokiem 1891 a 1921 z quebeckiej wsi wyjechało ponad
170 tys. osób245. Jednak w przypadku Québécois przyspieszona urbanizacja nie wiązała
się ze zmianą myślenia i nowym oglądem świata. Była tylko zmianą miejsca zamieszka-
nia. Nadal dominowały tradycyjne wartości wiejskiego życia, a nad ich utrzymaniem
czuwał, teraz w mieście, Kościół. Québécois byli proletariuszami, którzy zarówno w fa-
bryce, jak i w mieście czuli się obco, kultywowali więc wartości, które były im bliskie
i aby się nie zagubić w tym obcym im świecie, trzymali się blisko Kościoła.

Elita frankofońska, jak od ponad stu lat, niemająca szans na konkurowanie z kapi-
tałem brytyjskim czy amerykańskim, a więc i niemająca nic do powiedzenia w procesie
industrializacji prowincji, tradycyjnie zajmowała się polityką. Równie tradycyjnie, jak
pisze Monière, frankofońska drobna burżuazja „służyła dwóm panom: Kościołowi
i kapitałowi”246.

Quebecki Kościół, nadal w przeważającej mierze ultramontański, konsekwentnie
odgrywał rolę pośrednika między społeczeństwem Québécois a różnymi szczeblami
władzy. Kler ciągle był hegemonem ideologicznym, a la survivance dominującą ide-
ologią. Politycznie w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku dominowali liberałowie,
zarówno w Quebecu, jak i Ottawie. Mimo mocnego konserwatyzmu społecznego, któ-
ry panował w prowincji, do Quebecu docierały nowe idee społeczne, zmuszające Ko-
ściół do reakcji. Kler za najbardziej szkodliwe uważał feminizm i radykalny ruch
związkowy. W tym wypadku Kościół przyjął taktykę „oswajania nowości”. Poprzez
tworzenie katolickich organizacji kobiecych i związkowych kler próbował kontrolować
rozprzestrzenianie się nowości wśród Québécois, był obecny wszędzie. Odpowiedzią
na ruchy anglojęzycznych sufrażystek było powołanie w roku 1907 Fédération natio-
nale Saint-Jean-Baptiste, organizacji kobiecej, którą zatwierdził biskup Montrealu
Msg. Bruchesi. Feminizm Fédération był zgodny z definicją zaproponowaną przez
biskupa, co oznaczało „gorliwość kobiety w tych wszystkich wzniosłych sprawach, do
których Opatrzność ją przeznaczyła”247. Troska o obecność wiary w życiu młodych
ludzi spowodowała powołanie stowarzyszenia przeznaczonego dla chłopców studiują-
cych w klasycznych kolegiach – Association catholique de la jeunesse canadienne-
-française. Założył je i sprawował nad nim pieczę Lionel Groulx248.

Kościelne wpływy wśród proletariatu frankofońskiego były powszechne. Nierzadko
kler odgrywał rolę pośrednika między robotnikami a właścicielem, i choć Kościół nie
był entuzjastą związków zawodowych, widząc nieuchronność ich istnienia, inspirował
zakładanie katolickich organizacji związkowych. W roku 1921 zjednoczyły się one
w centralę Confédération des travailleurs catholiques du Canada. Od tej pory, aż do
roku 1960 księża odgrywali istotną rolę także w quebeckim ruchu związkowym249.

Przełom wieków to dla Kanady, podobnie jak dla Quebecu, lata rozwoju gospo-
darczego. Wilfrid Laurier, premier Kanady (1896–1911), zwolennik jedności Federacji
i kompromisu między obydwoma grupami założycielskimi, w polityce federalnej starał
się uwzględniać interesy Québécois. W tym okresie rozwijały się dwa nurty nacjonali-
zmu quebeckiego, oparte na koncepcjach dwóch ideologów: Henriego Bourassy i Lio-
nela Groulx.
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IV.6.2. Henri Bourassa – quebecki nacjonalista kanadyjski

Nacjonalizm Bourassy250 trudno jednoznacznie zdefiniować. Łączył w sobie trudne do
pogodzenia elementy: umiarkowany liberalizm z umiarkowanym ultramontanizmem,
autonomię Quebecu w ramach Federacji z odrzuceniem więzów imperialnych. Nazy-
wany był quebeckim nacjonalistą kanadyjskim, gdyż uważał, że jedyna droga do prze-
trwania odrębności Quebecu wiedzie przez pozostanie prowincji pod parasolem Domi-
nium. Według Bourassy, Québec był ojczyzną wszystkich północnoamerykańskich
Frankokanadyjczyków, a nie tylko Québécois, dobre relacje ze zdominowanym przez
anglofonów otoczeniem uznawał za warunek ich przetrwania w Ameryce.

Henri Bourassa, wnuk Papineau i właściciel byłego senioratu Petite Nation, zajął
się polityką pod wpływem upadku Riela. Agitował, wraz z Honoré Mercierem, na
rzecz National parti, zasiadał z quebeckim Zgromadzeniu i był wieloletnim deputowa-
nym w parlamencie Dominium. Wybierany z ramienia liberałów, współpracował
z Laurierem, ale nie poddawał się dyscyplinie partyjnej i cenił swoją niezależność. Je-
go przynależność do Partii Liberalnej wielokrotnie kłóciła się z głoszonymi przez nie-
go poglądami; zdecydowanie nie był demokratą. W sprawach politycznych, społecz-
nych i gospodarczych miał poglądy ultramontańskie, czasem umiarkowanie ultramon-
tańskie251. Dwie idee dominowały w jego myśleniu. Uważał, że siła autorytetu władzy
nie pochodzi od wyborców i bez względu na to, jaka jest forma władzy, od ojca w ro-
dzinie po monarchę, wszelka pochodzi od Boga oraz, w konsekwencji tego, nie uzna-
wał suwerenności władzy wybieranej przez lud, wyborców. W związku z tym był także
przeciwnikiem systemu partyjnego, który według niego stanowił źródło korupcji
i ograniczał swobody parlamentarzystów. Był przeciwny prawom obywatelskim,
a przede wszystkim powszechnemu prawu wyborczemu, szczególnie dla kobiet. Stojąc
na stanowisku ultramontańskim, uznawał ich obecność w życiu politycznym za zagro-
żenie tradycyjnych wartości i deprecjację autorytetu męża. Krytykował demokratyczną
zasadę rządów większości i ubolewał nad brakiem kanadyjskiej arystokracji, która jest
grupą najbardziej się nadającą do rządzenia. Był przeciwny umacnianiu pozycji pań-
stwa i jego wchodzeniu na obszary będące tradycyjnie domeną Kościoła i ojca rodziny.
Szczególnie mocno sprzeciwiał się laicyzacji szkolnictwa i obowiązkowi edukacji.
Według Bourassy, rola państwa powinna się ograniczać do stanowienia, zgodnego ze
stanowiskiem Kościoła, prawa oraz jego egzekwowania. Cała reszta powinna być od-
dana pod kontrolę Kościoła i jego laickich współpracowników. Za najważniejszą część
społeczeństwa uznawał patriarchalną rodzinę i oponował wobec wszystkiego, co mo-
głoby ją osłabić. Ojciec rodziny powinien mieć nieograniczoną władzę nad żoną
i dziećmi, która była wykonywana z woli boskiej, i ludzie nie mieli prawa w nią inge-
rować. Ojciec miał więc święte prawo decydować, czy i które dziecko pójdzie do
szkoły, oraz pozwalać, a najczęściej zabraniać żonie pracy poza domem. Rodzina była
dobrem narodowym, a nie prywatną sprawą, i dlatego powinna być podporządkowana
dobru wspólnemu, nie zaś egoizmowi jej członków. Bourassa był wrogiem ruchów
feministycznych, które „były gorsze od obcego kapitału”, gdyż uderzały w quebeckie
serce, w uświęconą tradycją rodzinę. Nie do zaakceptowania przez niego były śluby
cywilne, rozwody, ruchy kobiece i praca zarobkowa kobiet. Wszystko to było obce
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quebeckiej tradycji i rozpowszechniane w prowincji przez wrogów narodu Québécois.
Nacjonalizm quebecki hołdował stanowisku, że dom jest jedynym miejscem, gdzie
kobieta może spełnić swoją misję, jaką obdarzył ją Stwórca. Ta misja to rodzenie jak
największej liczby dzieci i przekazywanie im przywiązania do religii katolickiej oraz
tradycji narodu quebeckiego w Ameryce252. W sprawach ekonomicznych był zwolen-
nikiem agraryzmu, żałował, że system senioralny został zniesiony, bo był „najbliższy
duchowi quebeckiemu”. Popierał plany, które próbowano realizować w Quebecu
w początkach XX wieku, wzmożenia osadnictwa wiejskiego na terenach mało zalud-
nionych, jako alternatywy dla wzmagającej się proletaryzacji Québécois.

Uznając zasadę wyższości życia duchowego nad dobrami materialnymi, był prze-
ciwnikiem uprzemysłowienia w ogóle, a szczególnie obecności w Quebecu brytyjskich
i amerykańskich korporacji. Uważał ich dominację w quebeckim przemyśle za brutalną
formę wynaradawiania Québécois. „Koncentracja bogactwa w rękach jednej, obcej
grupy, która dominuje w sferę ekonomiczną, aktywność, publiczny i prywatny kredyt
i w znacznym stopniu także społeczny i polityczny porządek, doprowadza do tyrani-
zowania ludzi, rodziny i państwa”. Był zwolennikiem drobnych przedsiębiorstw,
rodzinnych zakładów, których właścicielami byłaby drobna frankofońska burżuazja.
Patrzył na uprzemysłowienie Quebecu tak, jak od połowy XIX wieku większość que-
beckich nacjonalistów. Dla nich wszystkich wielki kapitał był zaprzeczeniem najważ-
niejszych wartości: wiary katolickiej, języka, tradycji253.

Bourassa był antybrytyjski także w sferze politycznej. Oponował wobec imperial-
nych ruchów rozwijających się w Kanadzie na przełomie XIX i XX wieku, np. oranży-
stów. Był zwolennikiem jak największego rozluźniania więzów z Londynem. Dyskusja
na temat więzów imperialnych zaostrzyła się, gdy rząd Lauriera decydował o formie
pomocy brytyjskim oddziałom w wojnie burskiej w roku 1899. Wówczas Bourassa,
młody i obiecujący deputowany liberalny, zasłynął rezygnacją z tej funkcji deputowa-
nego na znak protestu przeciw decyzji gabinetu Lauriera o wysłaniu oddziałów kana-
dyjskich do Afryki Południowej. Ten gest przysporzył mu szacunku i popularności
w Quebecu, gdyż Québécois byli zarówno antyimperialni, jak i antymilitarni. „La Pres-
se” pisała wtedy: „My Frankokanadyjczycy przynależymy tylko do jednego kraju. […]
Dla nas Kanada jest całym światem. Ale Anglicy mają dwie ojczyzny – tę tu i tę za
morzem”254. Gabinet Lauriera znalazł kompromisowe wyjście, zaproponował, że rząd
zapłaci ochotnikom, którzy zechcą wesprzeć Brytyjczyków255. A w odpowiedzi na po-
stulat, aby przed podjęciem ostatecznej decyzji w tej kwestii rząd wziął pod uwagę
opinię Quebecu, Bourassa usłyszał od Lauriera znane do dziś słowa: „Drogi Henryku
prowincja Québec nie ma opinii, ma tylko emocje”256.

Bourassa zdobywał popularność poprzez swe przemówienia, w których propagował
autonomię i decentralizację zarówno w relacjach imperialnych, Kanady z Londynem,
jak i federalnych, Quebecu z Federacją. Jego wystąpienia skupiały licznych zwolenni-
ków. W roku 1903 młodzi, adherenci idei Bourassy założyli Ligue nationaliste,
a w następnym roku gazetę „Le Nationaliste”, kierowaną przez Olivara Asselina257.
Oba środowiska były, jak Bourassa, rzecznikami podwójnej autonomii i racjonalnej
eksploatacji zasobów naturalnych Kanady oraz Quebecu258.

Uzyskanie przez Kanadę jak największej autonomii w ramach imperium, która pro-
wadziłaby do uzyskania w przyszłości pełnej niezależności, było jednym z głównych
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haseł Ligue nationaliste. Postulowali, aby Kanada była niezależna w prowadzeniu po-
lityki handlowej, miała prawo do reprezentacji na konferencjach międzynarodowych,
prawo do mianowania własnych konsulów w ramach brytyjskiego korpusu dyploma-
tycznego oraz pełnej niezależności w prowadzeniu polityki imigracyjnej. Żądali, aby
ostatnią instancję sądowniczą, Sąd Najwyższy, przeniesiono z Londynu do Ottawy,
a także, aby jedynie parlament mógł decydować o udziale Kanady w jakichkolwiek
działaniach wojennych poza granicami kraju.

W relacjach między Federacją Kanadyjską a prowincjami domagali się także daleko
idącej decentralizacji władzy, która gwarantowałaby duży zakres autonomii prowincji.
Jednak, w przeciwieństwie do postulatów uniezależnienia się Kanady od imperium,
nacjonaliści z kręgu Bourassy nie domagali się niezależności Quebecu. Przeciwnie,
głosili, że tylko w ramach Federacji Québécois mogą przetrwać wraz ze swoją kulturą,
językiem i religią. W roku 1912 grupa Bourassy ogłosiła, że obrona języka jest świę-
tym obowiązkiem Frankokanadyjczyków. Ideologia przetrwania była sednem nacjona-
lizmu tej grupy259. Uważali, że la survivance jest możliwe, bo Québécois uzyskali
w Federacji znaczny stopień autonomii w kwestiach najważniejszych dla przetrwania:
w szkolnictwie, sferze religijnej i językowej. O dalszą autonomię należy zabiegać, pa-
miętając równocześnie, że Federacja gwarantuje bezpieczeństwo zewnętrzne i utrzy-
manie porządku w prowincji. Pozostanie w Federacji zapewnia także kontakt z franko-
fońskimi zbiorowościami żyjącymi poza Quebekiem. Bourassa uważał, że Québec ma
moralny obowiązek pomocy swoim rodakom w innych prowincjach, sam bronił praw
frankofonów w Manitobie i Ontario, tu szczególnie w okresie kryzysu zwanego Onta-
rio Schools Question260. Bourassa obawiał się także amerykanizacji Quebecu i Kanady,
której, według niego, przeciwstawić się mogą tylko zespolone siły Federacji. Nato-
miast Québec przed amerykanizacją może obronić jedynie trwanie przy ideologii
la survivance.

W przeciwieństwie do Tardivela, Bourassa głosił separatyzm kulturowy, a odmawiał
Quebekowi prawa do niezależności politycznej. Separatyzm ten rozumiał jako przeciw-
stawienie się Québécois kulturowej asymilacji do wzorów anglo-amerykańskich.

Nacjonalizm Bourassy był przede wszystkim kanadyjski, a interesy frankofońskie
zamykał w określeniu la survivance. Żądał jednak, aby frankofoni mieli równe z anglo-
fonami prawa w całej Kanadzie. Był zwolennikiem jedności narodu kanadyjskiego i Ka-
nady, jako kraju dwujęzycznego i dwukulturowego. Jego idee miały szansę realizacji
dopiero w latach 60. XX wieku, gdy w roku 1963 powstała Królewska Komisja do spraw
Dwujęzyczności i Dwukulturowości. „Uważam całą Kanadę za moją ojczyznę, która na-
leży do nas tak samo, jak do innych grup” – deklarował Bourassa261.

Kolejny kryzys, dotyczący powiązań z metropolią, nastąpił w latach I wojny świa-
towej. Wraz z jej wybuchem powstała kwestia wsparcia wojennych wysiłków Londy-
nu. Zwolennicy wysłania do Europy oddziałów kanadyjskich próbowali nawet wyko-
rzystywać stare quebeckie sentymenty wobec Francji, aby zachęcić do wstępowania
w szeregi ochotników młodych Québécois. Początek wojny na krótko zjednoczył
mieszkańców Kanady i nawet Bourassa, zwolennik rozluźniania więzów imperialnych,
zrazu popierał udział Kanady w wojnie. „Jest naszym narodowym obowiązkiem
wspomóc wysiłek wojenny Anglii i Francji”262. A arcybiskupi Québec Ville
i Montrealu mówili o „świętym obowiązku pomocy Wielkiej Brytanii”, także burmi-
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strzowie obu miast przyłączyli się do grona nawołujących do wsparcia Europy. Do
wiosny roku 1917 Kanada wysłała na wojnę ponad 420 tysięcy żołnierzy, z czego je-
dynie około 19 tysięcy stanowili ochotnicy Québécois. Reszta Kanady krytykowała
Québec za brak zainteresowania wojennym wysiłkiem kraju.

Równocześnie powrócił konflikt wokół dyskryminowania frankofonów w szkołach
Ontario. Na przełomie wieków osiedlali się oni w intensywnie uprzemysławiającym się
Ontario, gdzie w roku 1911 stanowili 10% mieszkańców263. W roku 1917 decyzją
podjętą na szczeblu federalnym264 uznano, że ontaryjskie prawo z 1912 roku, regulują-
ce nauczanie w języku francuskim w tej prowincji, jest zgodne z konstytucją. W Que-
becu znowu głośno mówiono o dyskryminacji Frankokanadyjczyków w Federacji.
W roku 1916 Henri Bourassa wycofał się ze swego poparcia dla udziału Kanady w eu-
ropejskiej wojnie, poparły go tłumy na ulicach Montrealu i Québec Ville. Uchwalony
w sierpniu następnego roku obowiązkowy pobór do wojska jeszcze bardziej zantagoni-
zował anglo- i frankofońską społeczność Kanady.

Kontrowersje wokół relacji imperialnych, a w szczególności udziału żołnierzy ka-
nadyjskich w wojnie zaktywizowały środowiska nacjonalistyczne w Quebecu. Jednak
sprawy „zamorskie” były dalekie od zainteresowań przeciętnego Québécois. Na wzrost
społecznego poparcia dla kręgów nacjonalistycznych bardziej wpłynęły problemy
związane z wielką liczbą imigrantów przemieszczających się przez Québec. Kanadyj-
ski boom imigracyjny przełomu wieków oznaczał przyjazd setek tysięcy imigrantów
przede wszystkim z USA i Wielkiej Brytanii, ale i z Europy kontynentalnej. Frankofo-
ni liczyli na imigrantów z Belgii i Francji, jednak akcja rekrutacyjna agentów rządo-
wych w tych krajach w porównaniu z innymi była więcej niż mizerna. W krajach fran-
cuskojęzycznych rekrutowało dwóch agentów, podczas gdy w samej Wielkiej Brytanii
pracowało ich ponad stu. Rocznie przyjeżdżało do Kanady od tysiąca do dwóch tysięcy
francuskojęzycznych imigrantów, choć akcja werbunkowa prowadzona była nawet
wśród frankofonów mieszkających w USA. Nowy problem dla quebeckich nacjonali-
stów stanowiły rzesze przybyszów z Europy kontynentalnej, a zwłaszcza Środkowej
i Wschodniej. Coraz większa ich liczba przewijała się przez quebeckie porty i na krócej
lub dłużej, w oczekiwaniu na transport na zachód Kanady, zaludniała głównie Montréal.
Nacjonaliści obawiali się, że imigranci mogą zachwiać, z takim trudem budowaną, deli-
katną równowagę między dwoma grupami założycielskimi. Uważali, że polityka imigra-
cyjna rządu dyskryminuje Frankokanadyjczyków także finansowo, gdyż obcy płacą
mniej za podróż z Europy na zachód Kanady niż Frankofoni z Montrealu na prerie. Bou-
rassa i Asselin proponowali nawet organizować, bez większych sukcesów, równoległe
frankofońskie osadnictwo na preriach, które według nich pozwoliłoby przystosować się
imigrantom do kanadyjskiego dualizmu265.

Pod koniec lat 20. Bourassa został przyjęty przez papieża Piusa XI. Ta wizyta
przewartościowała jego nacjonalizm. W ideologii la survivance najważniejsza stała się
religia. Wszystko inne powinno być podporządkowane wierze i utrzymaniu katolickie-
go porządku społecznego. Obrona języka ustąpiła miejsca obronie wiary.

W roku 1910 Bourassa zaczął wydawać gazetę, „Le Devoir”, która miała być
trybuną idei nacjonalistycznych, a także forum sporów z parlamentem zarówno federal-
nym, jak i prowincji. Montrealski „Le Devoir”, kierowany przez Bourassę do roku 1932,
był gazetą profrankofońską, prokatolicką, antybrytyjską, ale równocześnie tytułem
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niezależnym. Do dziś to jeden z najbardziej wpływowych quebeckich dzienników zaw-
sze broniący interesów Quebecu i Québécois266.

W kręgu bliskich współpracowników Bourassy znajdował się Olivar Asselin. Oby-
dwaj uważali, że nacjonalizm frankofoński powinien się ograniczyć do wymiaru kultu-
rowego i pozostawać z dala od polityki. Asselin miał jednak własny, oryginalny wkład
w tę ideologię. Był jednym z niewielu od czasów Patriotów, którzy odnosili narodo-
wość quebecką bezpośrednio do Francji. Próbował „urozmaicić” nacjonalizm quebecki
bezpośrednimi odniesieniami do związków ze współczesną kulturą i językiem francu-
skim. Nie znalazł jednak szerszego uznania dla swych koncepcji267.

IV.6.3. Lionel-Adolphe Groulx – duchowy ojciec współczesnego
Quebecu

Gdy we wczesnych latach 20. Bourassa przekonywał swych słuchaczy i czytelników
„Le Devoir” do własnej koncepcji narodu kanadyjskiego, znalazł oponentów w gronie
nacjonalistów quebeckich skupionych wokół księdza-historyka Lionela Groulxa268

i kierowanego przez niego miesięcznika „L’Action française”269. Były to lata, gdy
w Quebecu do głosu dochodziło nowe pokolenie nacjonalistów, którym przyszło dzia-
łać w czasach coraz bardziej intensywnej industrializacji i urbanizacji prowincji oraz
problemów wynikających z więzów federalnych. Nacjonalizm tego kręgu różnił się od
ideologii Bourassy przede wszystkim tym, że szedł w kierunku separatyzmu quebec-
kiego. Jego przedstawiciele uważali, że istnienie niezależnych quebeckich instytucji
kulturalnych w ramach Federacji nie jest wystarczającym zabezpieczeniem dla prze-
trwania quebeckiego katolicyzmu, tradycji, języka i rodziny. Jedyną gwarancją dla tych
instytucji może być polityczna autonomia Quebecu. W początku lat 20. w pracy Notre,
avenir politique, środowisko „L’Action française” rozważało nawet „formy istnienia
odrębnej frankofońskiej Kanady”270.

Lionel-Adolphe Groulx głosił, że Frankokanadyjczykom potrzebna jest jednolita
doktryna narodowa i pracował nad jej stworzeniem271. W jego ideologii integralną ca-
łość stanowił melanż wszystkich ważnych dla Québécois elementów przeszłości
z najbardziej pożądaną dla Quebecu przyszłością; taka wizja była dalece idealistyczna.
Wyławiał z historii te wydarzenia, które do jego czasów stanowiły przedmiot dumy
petit peuple, jak lubił nazywać Frankofonów272. Idealizował czasy Nowej Francji, pro-
pagował mit pierwszych osadników, którzy karczowali quebeckie lasy, pierwszych
misjonarzy, którzy byli strażnikami katolicyzmu, a szczególnie pierwszych bohaterów,
obrońców wiary katolickiej i ziemi quebeckiej, w osobie Adama Dollarda des Orme-
naux i jego towarzyszy273. Groulx jest uważany, obok François-Xavier Garneau, za
wielkiego historyka narodu quebeckiego. Kontynuował wizję dziejów Quebecu zapo-
czątkowaną przez Garneau, conquest oceniał jako tragedię Frankofonów, a historię
XIX wieku przedstawiał w kategoriach walki Québécois o przetrwanie. Groulx badał
dzieje Quebecu, aby dać petit peuple legitymację narodową, osadzić rodaków w prze-
szłości i stąd wywodzić plany na przyszłość prowincji. Historia powinna być dla Fran-
kofonów źródłem jedności i identyfikacji, a mitologia miała cementować tę spójność.
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„Znalazłem w naszej historii, argumenty na rzecz naszego quebeckiego nacjonalizmu,
to odkrycie tego, że mamy przeszłość i kulturę. A teraz historia jest tym czego najbar-
dziej potrzebujemy”274. Według Groulxa, historia to przeszłość, teraźniejszość, ale tak-
że i przyszłość, gdyż kolejne pokolenia będą czerpać z niej nauki. Groulx dosłownie
traktował sentencję historia magistra vitae est. Za podstawowy obowiązek społeczeń-
stwa uznawał edukację historyczną. Sam uczył historii najpierw w collège’u, a w latach
1915–1949 roku na Université de Montréal, gdzie kierował katedrą historii Kanady.

W quebeckiej przeszłości podstawową rolę, według Groulxa, odegrał Kościół, który
przeprowadził Québécois obronną ręką przez zawieruchę dziejów. Uważał, że bez Ko-
ścioła przepadliby w „morzu angielskim”. Groulx powtarzał, że historia Frankokana-
dyjczyków toczyła się prawie wyłącznie na ziemi quebeckiej i dlatego ta ziemia jest
ojczystą ziemią Québécois. Naród ten nie ma innego kraju rodzinnego, jak Québec.
W swym nacjonalizmie nie tylko uznawał Québec za terytorium etniczne Québécois,
ale podkreślał wagę związków ziemi i wspólnoty na niej żyjącej. W swoich poglądach
szedł jeszcze dalej, uważał wręcz, że historia i tradycja quebecka są przekazywane ge-
netycznie, Québécois rodzą się z bagażem cech narodowych, takich jak umiłowanie
kraju ojczystego, religii, języka, tradycji i kultury quebeckiej. W najmłodszym dzieciń-
stwie, według Groulxa, cechy te są gruntowane dzięki wychowaniu w tradycyjnej ro-
dzinie frankofońskiej. Québécois nie można stać się, można się tylko nim urodzić
z rodziców Québécois, tylko w takim przypadku jest się de souche czy pure laine.
Przetrwanie tradycyjnej quebeckiej rodziny było jednym z najważniejszych elementów
ideologii la survivance. Taka rodzina była liczna, bo dużo dzieci to największe bo-
gactwo. Groulx przekonywał swoich rodaków, że pieniądze, zaszczyty, łatwe życie nie
są ważne, ważna jest duża rodzina, która pokazuje wierność religii i narodowi. Revan-
che des berceaux, rewanż kołysek, hasło nacjonalistów w końcu XIX wieku, nadal
obowiązywało i było przez Groulxa mocno akcentowane275.

Wśród elementów quebeckiego dziedzictwa narodowego eksponowane miejsce
zajmowała religia. Opierając się na tradycji ultramontańskiej, Groulx odrzucał rozdział
Kościoła od państwa, demokrację i liberalizm, gdyż „cała władza pochodzi od Boga”.
W swoim politycznym i społecznym myśleniu był niebywale konserwatywny276. Uwa-
żał, że Québécois najbardziej potrzebują właśnie religii, która pomoże im przebudować
ich narodową jedność, mocno nadwątloną procesami ekonomiczno-społecznymi na-
rzuconymi im przez obcych. Wierzył, że Opatrzność pomoże jego narodowi w powro-
cie do równowagi, jaką cieszył się w czasach Nowej Francji. Słowa – Mesjasz, zba-
wienie, wykupienie często pojawiały się w słowniku Groulxa. Podkreślał konieczność
kontynuowania przez rodaków misji, jaką Chrystus im powierzył jeszcze w czasach
nowofrancuskich, a mianowicie szerzenia wiary katolickiej w zdemoralizowanej Ame-
ryce. Québécois są jakby nowym narodem wybranym i nie powinni popadać w roz-
pacz, spotykając trudności i kłopoty na drodze swojego życia. Powinni zawierzyć
Opatrzności, bo ta ich wybawi, a zapłatę za wszystko otrzymają w niebie.

Rozwój ekonomiczny, według Groulxa, powinien być zharmonizowany z rozwojem
innych dziedzin życia, powinien im służyć, przede wszystkim służyć wierze i kulturze.
Sprzeciwiał się też liberalizmowi ekonomicznemu, który, według niego, jest obcy społe-
czeństwu quebeckiemu i godzi w jego święte wartości. Intensywna industrializacja
i urbanizacja277 prowincji prowadzi do wyludniania quebeckiej wsi i biedy robotników
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w mieście. Oderwanie ludzi od ich tradycyjnego środowiska, jakim była wieś,
i proletaryzacja Québécois zagraża bytowi narodowemu Frankokanadyjczyków, bo
obcy kapitał, który dominuje w Quebecu, wykorzystuje ekonomicznie robotników que-
beckich, a równocześnie dąży do ich wynarodowienia, aby stali się w pełni zależni od
wrogich narodowi quebeckiemu kręgów278. Groulx bił na alarm, że „Anglicy i Żydzi”
bezkarnie niszczą quebeckie wartości, a Québécois są bezbronni wobec tych procesów,
bo nie mają nic do powiedzenia w ekonomii prowincji279. Nie widział jednak związku
między pozycjami, jakie Québécois zajmują w procesie uprzemysławiania prowincji,
a profilem ich kształcenia w ciągle klasycznych quebeckich szkołach katolickich. Je-
dynym, według Groulxa, sposobem na zatrzymanie tych destrukcyjnych dla narodu
quebeckiego procesów jest powrót do surowej moralności i dyscypliny, jaką głosi od
wieków Kościół quebecki – wystarczy być posłusznym jego nakazom, a wspólnota que-
becka zostanie uratowana.

Groulx wyrażał nie tylko swój niepokój, podzielał opinię kleru, także mocno zanie-
pokojonego intensywnym uprzemysłowieniem Quebecu. Poglądy Groulxa w znacznej
mierze podjęło środowisko powstałej w 1933 roku „L’Action nationale”. Winą za kry-
zys obarczano forsujących industrializację i rządy prowincji, które nigdy nie przeciw-
stawiały się temu procesowi. W „L’Action française”, a później w „L’Action nationa-
le”, Groulx nawoływał rodaków do porzucenia „złudnych” swobód i przyjemności,
jakie przynosi im życie w mieście, prowadzących do utraty tradycyjnych zasad moral-
nych i rozluźnienia obyczajów. Postulował zakaz sprzedaży alkoholu, zamknięcie kin,
likwidację coraz popularniejszych, szczególnie wśród robotniczej młodzieży, potańcó-
wek. Groulx nazywał kino „wymysłem szatana”, bo prowadzi niewinnych i nieświa-
domych ludzi do „moralnej dekadencji”. Filmy „manipulują rozumem i korumpują
emocje, promują zepsucie, alkoholizm i prostytucję”. Kluby taneczne to, według niego,
„jaskinie libertynizmu i szkoły skandalu” za szczególnie niebezpieczne uznawał tango
i fokstrota280.

W swojej idealistycznej wizji Groulx przedstawiał wyjście z trudnej sytuacji, w ja-
kiej znaleźli się Frankofoni uwikłani w, „niechciany przez nich”, wielowymiarowy
proces industrializacyjny. Rozwiązanie problemów Quebecu może przyjść wraz z „ma-
sowym ekonomicznym nacjonalizmem”. Według niego, w ręce quebeckie powinna
przejść ziemia, robotnicy Québécois powinni być kierowani przez menedżerów franko-
fońskich, a wypracowany przez nich kapitał powinien zostawać w rękach quebeckich
i służyć całemu narodowi quebeckiemu. Tak jak jego poprzednicy, Groulx postulował
odwrót od industrializacji i powrót do na wieś. Szczęśliwą przyszłość Québécois wi-
dział w rozwoju rolnictwa współpracującego z drobną wytwórczością i drobnym han-
dlem. Produkcję masową trzeba drastycznie ograniczyć, a promować przedsiębiorstwa
rodzinne, oparte na niewielkim kapitale dostępnym dla quebeckich rodzin. Frankoka-
nadyjczycy byli nadal traktowani jako naród posiadający une vocation rurale. Według
Groulxa, powrót Québécois z miejskich dzielnic robotniczych na wieś będzie dla nich
szczęśliwym powrotem i „operacją” łatwą do przeprowadzenia, gdyż Québécois
w mieście nie „zapuścili korzeni” i ciągle są mocno związani ze swoimi rodzinnymi
stronami. Postulował, aby quebeckie procesy urbanizacyjne były pod kontrolą „naro-
dową”, by ograniczyć ich rozmiary. Te idee, niemal niezmienne od połowy XIX wie-
ku, w latach 20. XX wieku brzmiały dość kuriozalnie. Groulx kontynuował tradycję
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quebeckiego nacjonalizmu, która dążyła do izolacji Québécois od otaczającego ich,
dynamicznie zmieniającego się świata, i zamknięcie quebeckigo społeczeństwa
w skansenie ekonomicznym, edukacyjnym oraz kulturowym281.

Od wielu dziesięcioleci quebeccy ideolodzy nie mieli do zaproponowania swoim
rodakom zbyt wiele nowego. Ich propozycje gruntowały dominującą pozycję Kościoła
w życiu społeczeństwa quebeckiego, a rząd federalny ani nie miał większych możliwo-
ści, ani – przede wszystkim – nie chciał się wtrącać w kompetencje rządu prowincji
Québec, społeczeństwo Québécois natomiast, tradycyjnie, bez większych oporów po-
dążało za swymi liderami.

W kwestii więzów Quebecu z Federacją środowisko nacjonalistów skupionych wo-
kół Groulxa po części podzielało poglądy Bourassy. Krytykowali ograniczanie praw
językowych frankofonów w innych prowincjach, a także udział Kanady w wojnie
i wszystkie tego konsekwencje. Spore zamieszanie w tych kręgach wywołała propozy-
cja deputowanego do quebeckiego parlamentu – Josepha Napoleona Francoeura, aby
Québec wypowiedział pakt z 1867 roku282. Groulx unikał słowa separatyzm, ale mówił
o autonomii, która w przyszłości doprowadzi do powstania frankofońskiego państwa
narodowego. Jesienią 1936 roku na spotkaniu z młodymi z organizacji Les Jeunesses
Patriotes nawoływał ich do pracy na rzecz „tworzenia państwa frankofońskiego w ra-
mach Federacji, a gdy to niemożliwe, wtedy poza nią”283. Łączył idee autonomii
z koncepcją Quebecu jako ziemi ojczystej narodu quebeckiego, nad którą wytrwale
pracował. Podkreślał znaczenie terytorium prowincji jako etnicznego matecznika, zie-
mi, z którą utożsamia się naród quebecki. Pokładał nadzieję w tym, że z pomocą
Opatrzności ta ziemia stanowić będzie kiedyś terytorium państwa quebeckiego.

Groulx uważał jednak, że póki Québec należy do Dominium, petit peuple ma obo-
wiązek trwania przy swoim dziedzictwie i domagania się dla siebie równych praw
w całej Kanadzie. La survivance przeważało nad hasłami autonomii. Swoje poglądy
Groulx zamieszczał przede wszystkim na łamach „L’Action française” i „L’Action
nationale”. Dzięki przedrukom w wielu quebeckich gazetach, jak choćby „Le Devoir”,
„L’Action catholique”, „Le Bien Public”, „Le Courrier de Saint-Hyacinthe”, docierały
do szerokich kręgów odbiorców, wpływając na „sumienia quebeckie”284. Wokół
Groulxa skupiło się grono młodych entuzjastów idei autonomii, ale nie mógł liczyć na
większe poparcie. Gdy w roku 1937 na wiecu w Québec Ville rzucił hasło: Notre état
français, nous l’aurons285, „będziemy mieli nasze frankofońskie państwo”, Québécois
nie podjęli go, w latach kryzysu bardziej potrzebowali pracy niż rewolucji. W połowie
lat 30. nacjonalizm Groulxa zaczął przegrywać z programem Duplessisa.

Lionel-Adolphe Groulx jest nazywany ojcem współczesnego Quebecu. Jego poglą-
dy na temat równości Frankokanadyjczyków w Kanadzie, idee autonomii Quebecu,
a w przyszłości, wprawdzie nieokreślonej, jego niezależności podjęli trzydzieści lat
później twórcy Spokojnej Rewolucji. Nawet, wydawało się niezbyt realny, pomysł na-
cjonalizacji został w latach 60. po części zrealizowany. Groulx był ogromnie zbudo-
wany pierwszymi latami rewolucji lat 60. Gdy jednak w jej wyniku Québécois pierw-
szy raz w swej historii stali się społeczeństwem zsekularyzowanym, a Kościół także po
raz pierwszy przestał odgrywać pierwszorzędną rolę w życiu prowincji, uznał to za
porażkę, także osobistą.
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IV.6.4. Maurice Duplessis – ostatnia odsłona Starego Quebecu

Wielki kryzys bardzo szybko i mocno dotknął Québec, a szczególnie robotników que-
beckich. Zaczął się już w roku 1927 w przemyśle drzewno-papierniczym i energetycz-
nym, a dwa lata później uderzył w całą gospodarkę prowincji. Razem z kryzysem wzrósł
i rozszerzył się quebecki nacjonalizm, bo ktoś musiał być winien tej „tragedii narodu
quebeckiego”, jak depresja była nazywana. Za winnych uznano przede wszystkim ob-
cych, którzy zdominowali ekonomię Quebecu, oraz liberałów, którzy im sprzyjali.

W latach 20. w quebeckim przemyśle 86,5% kapitału należało do anglojęzycznych
właścicieli, w tym 30% do Amerykanów, jedynie 12% do Québécois, a 1,5% do mont-
realskich Żydów. W sektorze bankowym frankojęzyczny biznes stanowił tylko 6% je-
go całości, partycypując w 7,5% zysków. Nawet w usługach anglojęzyczni byli nadre-
prezentowani, należało do nich 44% tego sektora, podczas gdy stanowili około 25%
populacji Quebecu. Québécois niezmiennie dominowali wśród niewykwalifikowanych
robotników, w roku 1931 stanowili 73% tej grupy. Przeważali także wśród drobnych
sklepikarzy, wolnych zawodów, pracowników sfery publicznej286. W czasach kryzysu
w szczególnie w tragicznej sytuacji znalazł się quebecki proletariat. Już w roku 1932
w Montrealu było ponad 100 tys. bezrobotnych, a w 1935 – prawie trzy razy więcej.
W roku 1931 Montréal liczył niecałe 820 tys. mieszkańców, a quebecka rodzina robot-
nicza była nadal bardzo liczna. W roku 1930 rząd prowincji przyjął ustawę o pomocy
dla bezrobotnych, a w roku następnym stworzył ministerstwo pracy. W obliczu wiel-
kiego kryzysu w pomoc społeczną włączył się rząd federalny. W latach 1930–1940
Québec otrzymał z Ottawy 63 mln dolarów na wsparcie bezrobotnych, rząd prowincji
wydał wówczas na ten cel 116 milionów, a miasta quebeckie kolejne 49 milionów.
W sumie na pomoc bezpośrednią i roboty publiczne przez dziesięć lat wydano prawie
250 milionów dolarów287.

Lata kryzysu przyniosły także, ostatnią w historii Quebecu, akcję osadnictwa na
wsi. Władze prowincji próbowały łagodzić skutki kryzysu przenoszeniem biedujących
bezrobotnych w odległe od dużych miast quebeckie regiony: Abitibi, Gaspésie, nad
jezioro Saint-Jean. W roku 1935 stworzono systematyczny plan osadnictwa, tzw. Plan
Vautrin. Przez procesy kolonizacyjne przewinęło się od 42 do 54 tys. osób, jednak bar-
dzo wiele powróciło do borykających się z nędzą miast. Przez wiele dziesięcioleci
Québécois szukali pracy w Nowej Anglii, jednak w czasie kryzysu Amerykanie za-
mknęli granicę w obronie własnego rynku pracy288.

Wraz z depresją wzrósł, antagonizm między grupami założycielskimi. Québécois
zarzucali anglofonom, że nie tylko dominują w ekonomii quebeckiej, ale wraz z kryzy-
sem przerzucili jego ciężar właśnie na nich, a sami wycofali się bez większych strat.
Kościół przypominał, że propagowana przez niego i ideologów z nim związanych eko-
nomia, oparta na rolnictwie i drobnej wytwórczości, niepowiązana z rynkami świato-
wymi, nie byłaby wrażliwa na światową depresję. Francuskojęzyczna prasa, działacze
katolickich związków zawodowych, quebeccy politycy i ideolodzy coraz częściej po-
wtarzali zdanie, które według nich było receptą na problemy wielkiego kryzysu:
Le Québec pour les Canadiens français, Québec dla Québécois. Powróciło także hasło
achat chez nous, kupuj u swojego289.
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Wzmożony nacjonalizm wskazywał jeszcze jednego wroga Frankofonów. Byli nim
quebeccy Żydzi. Lata 30. to okres wzmożonego antysemityzmu quebeckiego. Powstała
w roku 1932 organizacja Le Jeune-Canada, skupiająca studentów quebeckich uniwer-
sytetów, występowała między innymi przeciw żydowskim sklepom, które, według
nich, powinny być zastąpione frankofońskimi. Dwa lata później lekarze stażyści
w szpitalu Montréal Catholic Norte-Dame zastrajkowali przeciw przyjęciu na staż Sa-
muela Rabinovitcha, absolwenta uniwersytetu montrealskiego. Swój protest tłumaczyli
niechęcią ich katolickich pacjentów do żydowskich lekarzy290. W 1938 roku 128 tysię-
cy Québécois poparło inicjatywę Société Saint-Jean-Baptiste, Towarzystwa Świętego
Jana Chrzciciela, nawołującą do powstrzymania napływu imigrantów, a szczególnie
Żydów, do Quebecu. Antysemickim przedsięwzięciom wiernie sekundował brukowiec
„Le Goglu”291.

W okresie kryzysu nacjonalizm quebecki do końca stracił pankanadyjskie sympatie
i skupił się na problemach prowincji. Kryzys uaktywnił także quebeckie środowiska
polityczno-społeczne, które miały różne recepty na dramatyczną sytuację w prowincji.

W roku 1933 grupa animatorów życia społecznego, skupiona wokół katolickich
związków zawodowych i L’École sociale populaire, opublikowała program reform dla
Quebecu, Le programme de restauration sociale. Postulowali konieczność zwiększenia
udziału rządu w rozwiązaniu najbardziej palących problemów w życiu społecznym
i ekonomii – w pomocy socjalnej dla najbiedniejszych, reformie prawa pracy, prawa
wyborczego; domagali się reformy rolnictwa i przejęcia przez rząd kontroli nad prze-
mysłem energetycznym prowincji. Program ten zainspirował kilku liberalnych nacjo-
nalistów quebeckich. To Paul Gouin, Philippe Hamel i René Chalout, którzy w roku
1934 założyli nową polityczna formację L’Action libérale nationale, (ALN). ALN za
cel postawiła sobie „ekonomiczną i społeczną emancypację Québécois”292. Równocze-
śnie odżywali quebecy konserwatyści, którzy stracili władzę w prowincji w 1897 roku.
Ich nowym liderem został Maurice Le Noblet Duplessis. Duplessis był prawnikiem
z Trois-Rivières, a jego siłę stanowiło rozumienie kultury politycznej mieszkańców
quebeckich wsi i małych miasteczek oraz wyczucie nastrojów quebeckich regionów.
Rozumiał potrzeby lokalnych elit, ich konserwatywną ideologię i powiązania z kle-
rem293. Mimo że ALN była nieufna wobec poglądów Duplessisa, w roku 1935 weszła
w alians z konserwatystami, wspólnie tworząc Union nationale (UN), partię, która
z krótką przerwą rządziła Quebekiem dwadzieścia lat294.

Powstanie Union nationale było realizacją jeszcze XIX-wiecznych marzeń quebec-
kich nacjonalistów o politycznym zjednoczeniu Frankofonów, przełamaniu partyjnych
podziałów, aby jedność wzmocniła ich w walce z anglosaską wrogością. Środowisko
skupione wokół UN stało się na długi czas ośrodkiem wyznaczającym kierunki que-
beckiego nacjonalizmu.

Niezmiernie trudna sytuacja ekonomiczno-społeczna w połowie lat 30. była głów-
nym argumentem opozycji w walce o przejęcie w Quebecu władzy. Liberalny rząd
Louisa-Alexandre’a Taschereau (1920–1936) był oskarżany o korupcję i wyprzedaż
obcym koncernom bogactw prowincji295. W pierwszym wyborczym starciu w roku
1935 UN zdobyła 42 miejsca w 90-osobowym quebeckim Zgromadzeniu. W ciągu ro-
ku Taschereau został zmuszony do ustąpienia i w następnych wyborach Union natio-
nale, już bez liberalnego Paula Golina, za to z Duplessisem jako liderem, odniosła
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spektakularne zwycięstwo, zdobywając 76 miejsc i 58% poparcia. Taki wynik potrak-
tował Duplessis jako osobiste zwycięstwo i nie miał ochoty dzielić się władzą z nikim.
Niedawni sojusznicy z ALN zostali odsunięci, sojusz się rozpadł, Duplessis dzierżył
niepodzielną władzę w UN, został „szefem”296. Ze swojego programu wyborczego re-
alizował jedynie część dotyczącą wsi, natomiast nie tylko nie walczył z obcymi korpo-
racjami dominującymi w quebeckiej gospodarce, ale wręcz stał się ich sprzymierzeń-
cem. Głoszona przez UN ideologia nacjonalizmu nie była spójna z poczynaniami rządu
Duplessisa, a niejednokrotnie zupełnie się z nimi rozmijała. Konserwatyzm Duplessisa
szedł w parze z niemal obsesyjnym tropieniem komunizmu. Był to początek „fenome-
nu Duplessisa”, który trwał do końca lat 50. XX wieku, do jego śmierci.

Duplessis budował swoją polityczną bazę na quebeckiej wsi, coraz bardziej uboże-
jącej frankofońskiej klasie średniej i poparciu Kościoła297. W swojej ideologii opierał
się na lękach drobnej burżuazji, przede wszystkim tej z małych miasteczek, która wraz
z intensywnym uprzemysłowieniem Quebecu i towarzyszącej mu emigracji ze wsi do
miast czuła coraz większe zagrożenie swoich pozycji. W kurczących się zbiorowo-
ściach wiejskich malało zapotrzebowanie na usługi ze strony drobnych kupców-
-sklepikarzy, lekarzy, prawników, nauczycieli. Małe zakłady produkcyjne, które jako
jedyne były w rękach Frankofonów, nie wytrzymywały konkurencji dużych monopoli
i bankrutowały albo przechodziły w „obce etnicznie” ręce. Frankofońska klasa średnia
ciągle nie miała siły ekonomicznej, aby przeciwstawić się tej konkurencji, aby odgry-
wać zauważalną rolę w gospodarce quebeckiej. Gdy Duplessis wystąpił przeciw Ta-
schereau, który „nadskakiwał obcym”, poparła go. Liberałowie byli oskarżani także
o to, że ich polityka ekonomiczna doprowadziła do kryzysu w ekonomii quebeckiej,
a Québécois do ruiny298.

Union nationale przyciągała drobnych przedsiębiorców, którzy w uprzemysławia-
jącym się Quebecu nie widzieli miejsca dla siebie, i frankofońską elitę, profesjonali-
stów, która nie utrzymała roli lidera wśród Québécois, ale także coraz bardziej traciła
z nimi kontakt. Tradycyjnie już, podobnie jak przed wiekiem, frankofońska klasa śred-
nia zwróciła się ku polityce. Program Duplessisa był w znacznej mierze zbieżny z jej
interesami i oczekiwaniami, a nacjonalizm UN był w także nacjonalizmem ekono-
micznym. Prócz walki z obcym narodowo kapitałem propagowano kampanię „kupuj
od Québécois”, ruch kooperatyw i korporacjonizm, które miały być receptą na mizerię
finansową wśród Québécois299. Duplessis uważał, że zachowanie stabilnej struktury
społecznej wśród Frankofonów stanowi ważny element utrzymania odrębności que-
beckiego społeczeństwa. Stabilność ta może być osiągnięta przez utrzymanie agrarne-
go charakteru wspólnoty300. Tradycyjnie antypaństwowy nacjonalizm quebecki tym
razem szukał oparcia w instytucjach państwa, które widział w roli mediatorów między
przedsiębiorcami quebeckimi a wielkimi koncernami. Nacjonaliści oczekiwali także
lukratywnych kontraktów rządowych, które mogłyby rozruszać frankofońską ekono-
mię i uchronić klasę średnią od ruiny oraz proletaryzacji. Co bardziej skrajni nawoły-
wali wręcz do nacjonalizacji, przynoszącego gigantyczne zyski, przemysłu hydroener-
getycznego. Byli zwolennikami korporacjonizmu jako nowego porządku ekonomicz-
no-społeczno-politycznego, który nazywano „trzecią drogą” rozwoju ekonomicznego,
między liberalnym kapitalizmem a komunizmem. Zwolennikami, co nie znaczy, że
odrzucali system ekonomiczny dominujący w Quebecu. Nie chcieli go zmieniać, ale
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wymienić jedynie jego elitę „dla dobra narodu quebeckiego”. Na pozycjach liderów
gospodarki widzieli siebie. Nieistotna była zmiana systemu ekonomicznego prowincji,
a jedynie zmiana struktury etnicznej czy narodowej w gospodarce Quebecu. Nacjonali-
ści, jak w przeszłości, nie przykładali wagi do różnic społecznych w prowincji, przy-
czynę gospodarczego podporządkowania i biedy Québécois widzieli jedynie w sferze
konfliktu etnicznego, a nie ekonomicznego. „Wielkie pieniądze mówią po angielsku,
a wielka bieda po francusku”301. Liderzy skupieni wokół UN, konsekwentnie, jak ich
poprzednicy, promowali idee gospodarki wiejskiej i życia na wsi jako najbliższe po-
trzebom i charakterowi Québécois. Duplessis, gdy doszedł do władzy dzięki poparciu
regionów wiejskich, inwestował w ich rozwój. W połowie lat 30. 87% quebeckich go-
spodarstw rolnych nie miało prądu, a prowincja była przecież potęgą energetyczną,
rząd zajął się więc intensywną elektryfikacją wsi. Inwestował w budowę dróg, a nawet
w ich odśnieżanie. Rozwijano system szkół rolniczych, które miały uczyć młodych
chłopców nowoczesnej gospodarki na roli. Były one równocześnie ośrodkami propa-
gującymi wartości życia wiejskiego i trwania przy nim jako gwarancji trwania narodu.
Jednym z najważniejszych elementów tych działań było umożliwienie zaciągania przez
niezamożnych rolników i drobnych frankofońskich przedsiębiorców kredytów finan-
sowanych gwarantowanych przez rząd prowincji. Tym samym sieć założonych na po-
czątku wieku przez Alphonse Desjardinsa caisses populaires, kooperatyw bankowych,
próbujących uniezależnić Québécois od anglosaskich instytucji finansowych, rozwi-
nięto i wzmocniono. W ciągu następnych dziesięcioleci kooperatywy te stały się naj-
popularniejszymi wśród Québécois instytucjami bankowymi. Rządowa agencja Agri-
cultural crédit bureau gwarantowała pożyczki dla rolników do wysokości 75% warto-
ści ich gospodarstwa, udzielano ich na długi okres i na bardzo korzystnych warunkach.
Duplessis uważał, że tymi działaniami „ugruntowuje fundamenty społeczeństwa”302.
Kooperatywy bankowe miały także wzmocnić bardzo słabą kondycję finansową fran-
kofońskiej klasy średniej, która nie tylko nadal nie miała szans na konkurencję z anglo-
saskim kapitałem, ale z powodu tej słabości w bardzo ograniczonym stopniu mogła
korzystać z usług wielkich banków303. Wzmocnienie finansowe frankojęzycznej drob-
nej burżuazji było elementem nowych trendów, jakie pojawiły się w quebeckim nacjo-
nalizmie. Ideologia wprowadzała nowe spojrzenie na rolę tej grupy w ekonomii pro-
wincji. Po raz pierwszy nie „obrażano się” na industrializację, nie odrzucano jej jako
„dzieła szatana”, ale pojawiły się koncepcje wchodzenia Frankofonów do gry ekono-
micznej nie tylko przez dostępność taniego kredytu, lecz także przez zmiany w eduka-
cji młodych Québécois. Nie chciano reformować całego systemu edukacji, a tylko jego
część, tak by można wykształcić elitę quebecką, która zastąpiłaby anglofobnów na po-
zycjach liderów kapitału, biznesu czy handlu. Frankofońska elita miała świadomość
swojej słabości nie tylko kapitałowej i próbowała ją przezwyciężać. To była nowość
w quebeckim nacjonalizmie. Frankokanadyjczycy zobaczyli korzyści, jakie przynio-
słoby im połączenie dominacji politycznej w prowincji z mocną pozycją w ekonomii.
Tak więc nacjonalizm ekipy Duplessisa nie był spójny, z jednej strony tradycyjnie na-
woływał do agraryzmu, z drugiej promował wchodzenie pewnej nielicznej grupy Fran-
kofonów w struktury gospodarki wielkoprzemysłowej.

Tym, co spajało tę ideologię, było niezmienne przypisywanie najważniejszej roli
religii katolickiej w życiu Quebecu. Kościół był jedyną quebecką siłą, która trwała na
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pierwszoplanowym miejscu w życiu prowincji. Kościół popierał kapitalizm, ale głosił
hasła nawołujące, aby go humanizować „przez miłość i miłosierdzie” zgodnie ze spo-
łecznym nauczaniem Kościoła zawartym w encyklice Leona XIII Rerum Novarum
i Piusa XI Quadragesimo Anno304. Kościół popierał korporacjonizm, który szczególnie
mocno propagowała, opierająca się na jego doktrynie, montrealska L’École sociale po-
pulaire. Popierał także wszelkie kooperatywy, które były działaniami „czysto narodo-
wymi” i jako takim patronował. Nacjonaliści zgadzali się z klerem, że religia nadal po-
winna być decydującym elementem quebeckiego życia społecznego i ekonomicznego.

„Byłoby sprzeczne ze społecznym nauczaniem Kościoła traktowanie ekonomii jako celu
w sobie. (...) Frankokanadyjscy katolicy traktują ekonomię zgodnie z boskim i moralnym
prawem, a więc tak, że zawsze będzie ona w służbie ludzi”305.

Kler nie sprzeciwiał się kapitalizmowi także z obawy przed komunizmem. Nowo-
ścią w quebeckim nacjonalizmie było to, że jego ideologowie spostrzegli, iż Kościół
nie jest już wystarczającym gwarantem dla ochrony narodowego przetrwania, la sur-
vivance. Zauważyli potrzebę powstania i wspierania quebeckiej klasy średniej, która
mogłaby przejmować z anglokanadyjskich rąk gospodarkę prowincji, a tym samym
wspierać to przetrwanie.

Konserwatywny quebecki nacjonalizm lat 30. zapożyczył idee korporacjonizmu
z faszystowskich Włoch. Nacjonaliści popierali poczynania Mussoliniego i Franco,
szczególnie te, antykomunistyczne, ale także antysemickie. Wzorem pochwalanych
reżimów europejskich, ekipa Duplessisa wprowadziła w roku 1937 prawo „chroniące
prowincję przed propagandą komunistyczną”, zwane prawem Padlocka lub loi du ca-
denas, prawem kłódki. Zezwalało ono policji na interwencję w każdym miejscu i przy-
padku, gdy podejrzewano o jakiekolwiek związki osób, idei, książek czy innych dru-
ków z komunizmem lub bolszewizmem. Było to prawo wymierzone także przeciw
związkom zawodowym, partiom politycznym i grupom religijnym, jak na przykład
Świadkowie Jehowy. W praktyce mocno ograniczało swobodę wypowiedzi, przede
wszystkim krytyków reżimu Duplessisa306. Najbardziej skrajne quebeckie ugrupowanie
prawicowo-nacjonalistyczne skupione było wokół osoby Adriena Arcanda, w latach
1935–1938 wydawało gazetę „Le Fasciste canadien” i określało się faszystowskim
i antysemickim307.

W latach 20. i 30. wszystkie odłamy quebeckiego nacjonalizmu, prócz grupy Bou-
rassy, mniej lub bardziej otwarcie mówiły o konieczności zdecydowanego zwiększenia
autonomii prowincji, a niektóre wprost o separacji i niepodległości. Środowiska zwią-
zane z periodykami „L’Action française”, „L’Action nationale”, organizacjami Jeune-
-Canada czy Jeunes Laurentiens postulowały odłączenie Quebecu od Federacji i bu-
dowę odrębnego państwa nad brzegami Rzeki Świętego Wawrzyńca. Uważali, że tylko
niezależne państwo jest w stanie wydźwignąć Québécois z podporządkowania, jakiego
doświadczają od dziesięcioleci ze strony obcych etnicznie grup, które przejęły kontrolę
nad quebecką ekonomią308. Duplessis był zwolennikiem jak najszerszej autonomii
prowincji i podejmował wiele działań do niej prowadzących. Nie był jednak zwolenni-
kiem separacji. Decentralizacja Federacji była dla niego sprawą priorytetową. W jej
obronie połączył siły z premierem Ontario i razem wystąpili przeciw tzw. komisji Ro-
well-Sirois, której prace, według nich, prowadziły do centralizacji władzy w Federacji309.
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W kwestiach autonomii Quebecu Duplessis był konsekwentny. Z hasłem jej obrony
UN poszła do wyborów w 1939 roku. Tym razem przegrała, jednak hasła autonomii,
a nawet separacji nie przepadły. Duplessis wrócił do władzy kilka lat później.

Mniej determinacji wykazywał Duplessis w realizacji programu wyborczego, za-
powiadającego osłabienie roli obcego kapitału w prowincji. Tu czynił ruchy pozoro-
wane, które w rzeczywistości do żadnej zmiany nie doprowadziły – były jedynie popu-
listycznymi hasłami mającymi przysporzyć wyborców. Co więcej, za rządów Duplessi-
sa firmy spoza Quebecu umacniały się na najważniejszych pozycjach w gospodarce
prowincji. Zaraz po usunięciu z rządu grupy Gouina przekazał Duplessis w ręce ame-
rykańskich kompanii eksploatację kolejnej części quebeckich bogactw naturalnych,
a także nie kwapił się do nacjonalizacji quebeckiej hydroenergetyki.

Stanowczość wykazywał natomiast w kwestiach moralnych. Był zwolennikiem za-
chowania przez Québécois purytańskich zasad, które nakazują żyć skromnie i blisko
Boga, a tym samym pozwalają na przetrwanie narodu quebeckiego. Był kontynuatorem
programu odnowy moralnej księdza Groulx, wspierał go Kościół posiłkujący się cyta-
tami z encyklik papieskich. Do odnowy moralnej i duchowej mocno nawoływały śro-
dowiska katolickie, także młodzieżowe, skupione wokół organizacji Jeunesse étudiante
catholique. Z programu pomocy społecznej dla najbardziej potrzebujących Duplessis
wykluczał niezamężne matki i pary tworzące rodziny bez ślubu. Wspierał wielodzietne
rodziny, szczególnie te mieszkające na wsi. Deklarował, że jest to polityka chroniąca
podstawy tradycyjnego społeczeństwa quebeckiego. Québécois, jak w przeszłości, żyli
skromnie i bogobojnie310.

IV.6.5. II wojna światowa – nowe wyzwania dla nacjonalizmu
quebeckiego

W latach trzydziestych nastąpił wzrost nastrojów autonomistycznych nie tylko
w Quebecu, ale i w Kanadzie. W obliczu wojny rząd w Ottawie liczył na kontynuację
przez Londyn polityki w duchu Statutu Westminsterskiego z 1931 roku. Oznaczało to
także nieangażowanie się Kanady w konflikty zbrojne poza jej granicami. Jednak wo-
bec coraz bardziej napiętej sytuacji w Europie, rząd Mackenzie Kinga zarzucił myśl
o neutralności. Kanada przystąpiła do wojny 10 września 1939 roku, tydzień po brytyj-
skiej deklaracji. Zwłoka ta miała podkreślić niezależność polityki zagranicznej Ottawy
od Londynu. Duplessis był przeciwny udziałowi Kanady w wojnie i pewny zwycięstwa
poszedł do wyborów jesienią 1939 roku. W swojej kampanii zarzucał quebeckim libe-
rałom ich poparcie dla wojennych planów Ottawy i zgodę na wprowadzenia na czas
wojny ograniczeń autonomii kanadyjskich prowincji. Głosił, że jedynie Union natio-
nale potrafi powstrzymać centralizację władzy i nie dopuści do przymusowego pobo-
ru311. Nastroje w Quebecu bardzo mocno doświadczonym depresją były inne niż w ro-
ku 1936, perspektywa wojny w dalekiej Europie nie przerażała Québécois, a wraz
z przystąpieniem do niej Kanady widzieli wręcz szansę na rozruszanie ekonomii, która
pracowałaby na potrzeby wojny. Równolegle z kampanią wyborczą w Quebecu w Ka-
nadzie ruszyła akcja propagandowa na rzecz dobrowolnego wstępowania do wojska.
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W początkach wojny były tworzone przede wszystkim oddziały, które miały pozostać
w kraju i w razie potrzeby służyć do obrony Kanady. W tym duchu rząd federalny wy-
dał wiosną roku 1940 National Resources Mobilization Act, który został przyjęty bez
większych protestów. Od samego początku wojny Québécois, wbrew kampanii Du-
plessisa, wstępowali do wojska. Już do końca września 1939 roku w Montrealu skom-
pletowane zostały dwa frankofońskie oddziały Maisonneuve i Fusiliers Mont-Royal.
Québécois wpisywali się nawet na listy rezerwowe. Zaciągali się do wojska z bardziej
prozaicznych niż patriotyczne powodów. Dla wybiedzonych kryzysem bezrobotnych,
nierzadko bezdomnych mężczyzn z montrealskich rodzin robotniczych pójście do woj-
ska było swoistym „wybawieniem” z kryzysowej sytuacji. Prócz dachu nad głową do-
stawali wyżywienie, ubranie i opiekę medyczną, a także 1,30 dolara dziennego żołdu.
Do tego, początkowo była dość odległa perspektywa wyjazdu do walczącej Europy.
Jednak pierwsze kanadyjskie oddziały wyruszyły walczyć u boku Brytyjczyków już
w Boże Narodzenie 1939 roku, wśród nich frankofoński Royal 22. Do końca wojny
w Kanadzie zmobilizowano ponad milion osób. Prawie 730 tys. żołnierzy wyjechało
walczyć, wśród nich 140 tys. z Quebecu312.

W takich okolicznościach Duplessis przegrał jesienne wybory w Quebecu. Od po-
czątku roku 1940 rządzili liberałowie, Adélarda Godbouta, którzy uzyskali aż 70
miejsc w Zgromadzeniu prowincji; UN jedynie 15313. Liberałowie wygrali między in-
nymi dlatego, że nie przeciwstawiali się ekonomicznemu udziałowi Quebecu w wojnie,
jak Union nationale byli przeciwni przymusowemu poborowi, ale także dzięki zapo-
wiedzi przywrócenia, zabranych w 1832 roku, praw wyborczych quebeckim kobietom
i wprowadzenia obowiązkowej edukacji. Nawet niektóre kręgi nacjonalistów, stroniące
od Duplessisa, głosowały za Godboutem, który nie zaprzeczał ich hasłom nawołują-
cym do nacjonalizacji kompanii hydroenergetycznych. Prawa wyborcze, przy prote-
stach kleru, przywrócono w roku 1940. Ta kwestia była w Quebecu w gestii rządu,
sprzeciw Kościoła nie był tu decydujący314.

Inaczej miała się sprawa wprowadzenia obowiązku szkolnego. Quebecki Kościół
nadal był niemal monopolistą w sferze edukacji Québécois i obawiając się sekularyza-
cji, nie godził się, aby państwo wtrącało się w jego kompetencje. Kler domagał się od
rządu prowincji jedynie dotacji na szkolnictwo katolickie. Jednak rządzący liberałowie
nie ugięli się i w roku 1943 uchwalili obowiązek szkolny dla dzieci do 14. roku życia.
Do tej pory rodzice, czyli w Quebecu przede wszystkim ojciec, decydowali o kształce-
niu dzieci, teraz, po raz pierwszy w historii prowincji, odpowiadał za to rząd. Co wię-
cej, liberałom udało się przekonać do tego obowiązku kardynała Villeneuve, który
udzielił swojego poparcia powstałemu równolegle, komitetowi koordynującemu
wprowadzanie obowiązku szkolnego w życie. Zmiany w szkolnym prawodawstwie nie
były równoznaczne z sekularyzacją quebeckich szkół, te do końca lat 50. pozostały
w rękach Kościoła315.

Od początku swych rządów liberałowie próbowali także wprowadzić program
zmian w gospodarce prowincji. Głównym jego założeniem było stopniowe przejmo-
wanie przez Frankokanadyjczyków kontroli nad najważniejszymi gałęziami ekonomii
prowincji, w tym przede wszystkim nad eksploatacją quebeckich bogactw naturalnych,
zwłaszcza zasobów wody. W latach 30. nacjonaliści quebeccy uczynili z przemysłu
hydroenergetycznego, zdominowanego przez obcy etnicznie kapitał, symbol zniewole-
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nia narodu quebeckiego. Liberałowie nie mogli nie brać tego pod uwagę. W ciągu czte-
rech lat rząd przygotował program przejmowania na własność prowincji tego najbar-
dziej „drażliwego”, bo przynoszącego największe dochody, sektora przemysłu. Procesy
nacjonalizacyjne zapoczątkowało powstanie w roku 1943 rządowej kompanii Hydro-
Québec, która przejęła niewielkie zakłady energetyczne Montréal Light, Heat, and Po-
wer Company. Hydro-Québec, stał się, głównie w przyszłości, symbolem nowej, odważ-
nej, quebeckiej polityki ekonomicznej. Katalizatorem działań rządu w tym zakresie było
powstanie w roku 1942 Bloc populaire canadien, nowej siły na quebeckiej scenie poli-
tycznej, która plasowała się między liberałami, a Duplessisem. Procesy nacjonalizacyjne
nie toczyły się jednak dalej, dopiero Spokojna Rewolucja podjęła je ponownie316.

Po latach kryzysu wojna przyniosła kolejne ożywienie nastrojów nacjonalistycz-
nych, w którym także liberałowie mieli swój udział. Wojenne regulacje rządu w Otta-
wie, prowadzące do podporządkowania gospodarki całego kraju potrzebom wojny oraz
idące w parze z nimi ograniczenia praw pracowniczych i poziomu życia mieszkańców,
prowadziły do ostrych dyskusji między quebeckimi a federalnymi liberałami. Atmosfe-
rę sprzeciwu wobec decyzji federalnych podgrzewał w Quebecu obóz Duplessisa
i Bloc populaire canadien. Duplessis, mimo przegranej, starał się być ciągle obecny na
politycznej scenie prowincji i populistyczno-nacjonalistycznymi hasłami oponować
wobec rządów liberalnych. Kryzys na linii Québec – Ottawa wraz z towarzyszącym mu
ożywieniem quebeckiego nacjonalizmu przyniósł rok 1942. Przystąpienie USA do
wojny skutkowało w Kanadzie jeszcze większym boomem ekonomicznym. Kanadyj-
skie, a w szczególności quebeckie kopalnie, huty i fabryki wytwarzały nie tylko
uzbrojenie, szyły też mundury i buty dla alianckich armii, wysyłały do Europy żyw-
ność, tytoń, a nawet alkohol. Do pracy w fabrykach poszły kobiety, także quebeckie.
W Quebecu była to niemal rewolucja obyczajowa317. Wielkie ożywienie gospodarcze
skutkowało jednak coraz mniejszą chęcią wstępowania w szeregi wojska. Szczególnie
wyraźnie procesy te uwidoczniły się w Quebecu, gdyż tu znowu ważną rolę zaczęło
odgrywać hasło „obcej wojny”. Québécois nie pragnęli już wysyłać swoich synów na
wojnę, jak jeszcze trzy lata temu, mieli już gdzie pracować i co jeść, godzili się nawet
na zwiększenie podatków, ale nie chcieli już mobilizacji. Jednak Wielka Brytania po-
trzebowała także wsparcia w ludziach i wywierała presję na Kanadę, aby ta wreszcie
wprowadziła przymusowy pobór. Dyskusje o poborze trwały w Kanadzie od roku
1940, jednak dopiero w roku 1942 rząd zdecydował się na bardziej radykalne kroki.
Sprawa ta była bardziej kwestią polityczną niż wojskową i kolejny raz mocno podzie-
liła kraj na Québec i resztę Kanady. W styczniu 1942 roku federalny rząd Williama
Lyona Mackenzie Kinga zdecydował o rozpisaniu referendum, w którym poprosił wy-
borców o zgodę na przeprowadzenie poboru. Przed kwietniowym głosowaniem que-
beckie siły polityczne, na których czele stanął sędziwy już Henri Bourassa, mobilizo-
wały mieszkańców prowincji do głosowania przeciw poborowi, choć nie było to łatwe,
gdyż obowiązywała cenzura, a rząd federalny nasilił wojenną propagandę. Taki też cel
postawił sobie powstały właśnie przed referendum, wspomniany Bloc populaire cana-
dien. Młodzi Québécois demonstrowali na ulicach swój sprzeciw, głosząc hasła „wolny
Québec bez poboru”. Wyniki referendum podzieliły kraj na anglojęzycznych zwolen-
ników i frankofońskich przeciwników poboru. Poza Quebekiem 80% głosujących po-
wiedziało TAK, w Quebecu ponad 72% powiedziało NIE, w tym 85% Québécois.
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Wyniki rozzłościły Kinga, który powtórzył słowa Lorda Durhama sprzed stu lat,
o dwóch narodach walczących w sercu jednego, kanadyjskiego, państwa. Jednak już po
upływie miesiąca, mimo protestów Quebecu, parlament federalny zezwolił na ogłosze-
nie powszechnego poboru. Korzystny dla aliantów rozwój sytuacji na frontach Europy
odsunął przeprowadzenie mobilizacji na kolejne dwa lata. Ostatecznie pod koniec roku
1944 do Europy wysłano tylko 12 tysięcy poborowych, co miało jedynie symboliczne
znaczenie dla wzmocnienia sił alianckich318.

Powstały w tamtych niespokojnych czasach Bloc populaire canadien319 był ruchem
politycznym opowiadającym się po stronie nacjonalistów quebeckich. Tworzyli go
zbuntowani liberałowie, tzw. nowi nacjonaliści – przeciwnicy poboru i członkowie
Action liberale nationale, ciągle pamiętający Duplessisowi ich odsunięcie od władzy
w roku 1936. Sympatyzował z nim Jean Drapeau, późniejszy wieloletni burmistrz
Montrealu. Bloc funkcjonował także na płaszczyźnie federalnej, jednak tam zajmował
marginalną pozycję. Program quebeckiego Bloc populaire wpisywał się w tradycję na-
cjonalistyczno-populistycznego myślenia. Liderzy tego ruchu propagowali wzmocnie-
nie autonomii prowincji, która powinna stanowić podstawę uniezależniania się Franko-
fonów od obcych, przede wszystkim od Anglokanadyjczyków. Głosili hasło: Le Cana-
da aux Canadiens et le Québec aux Québécois!. Domagali się, aby Québec był w pełni
niezależny od Ottawy w sprawach prawa pracy, prawie rodzinnym, pomocy społecznej
i socjalnej oraz w kwestii nacjonalizacji quebeckiej energetyki i telekomunikacji. Po-
stulowali stworzenie programu pomocy wielodzietnej quebeckiej rodzinie, aby matki
nie musiały pracować oraz wprowadzenie systemu ubezpieczeń społecznych w pro-
wincji. Nie godzili się jednak na przejęcie przez rząd prowincji opieki medycznej i so-
cjalnej, które nadal były w rękach Kościoła. Byli zwolennikami utrzymania mocnej
pozycji kleru w życiu społecznym prowincji, a Kościół uznawali za głównego, obok
tradycyjnej rodziny, strażnika przetrwania narodu quebeckiego. Tradycyjnie, jak pra-
wie wszyscy quebeccy nacjonaliści, popierali rolnictwo i życie na wsi, a uzdrowienie
ekonomi prowincji widzieli w usunięciu obcych i rozwoju frankofońskich kooperatyw
nie tylko w rolnictwie, lecz także w budownictwie, transporcie, przemyśle przetwór-
stwa spożywczego, a najlepiej także wszędzie indziej. Bloc populaire, prowadzony od
roku 1943 przez André Laurendeau, nie zyskał wśród Québécois większego poparcia.
W wyborach 1944 roku zdobył zaledwie cztery miejsca w quebeckim Zgromadzeniu.
Québécois byli bardzo konserwatywni w swoich zachowaniach wyborczych; przyzwy-
czajeni do dwóch głównych sił na scenie politycznej prowincji, nie przyglądali się zbyt
bacznie innym. Bloc przestał istnieć w 1949 roku320.

W czasie wojny Duplessis nie dał się zapomnieć, w roli opozycji aktywnie uczest-
niczył w politycznym życiu Quebecu. Nieobciążony polityką wojenną, powrócił do
władzy w roku 1944. W tych wyborach Union nationale uzyskała 48 głosów, liberało-
wie 37. Dla Quebecu oznaczało kolejne 15 trudnych lat, podczas których reszta Kana-
dy modernizowała się w szybkim tempie, a w Quebecu nacjonaliści Duplessisa nadal
próbowali być wierni ideologii la survivance321.
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IV.6.6. Autonomia pod własną flagą – i znowu Duplessis

Powojenne rządy Duplessisa były, jak te sprzed wojny, naznaczone niejednoznaczno-
ścią ideologiczną, a nawet mocniej „wewnętrznym rozdarciem”. Z jednej strony Du-
plessis mocną ręką trzymał w ryzach frankofońskie społeczeństwo, aby pozostało bli-
skie Kościołowi, tradycyjnej moralności i skromnemu życiu w ramach wielodzietnej
rodziny. W tym względzie był wierny tradycji nacjonalistycznej, która swą ideologię
kierowała przede wszystkim do zbiorowości wiejskich i podporządkowywała życie
społeczne Québécois przetrwaniu. Jedyną gwarancją la survivance była, według Du-
plessisa, szeroka autonomia prowincji i na poszerzaniu tej autonomii skupił on gros
swoich ideologicznych oraz politycznych wysiłków. Drugą stroną rządów Union na-
tionale, ale przede wszystkim samego Le Chef, było konsekwentne sprzyjanie obcemu,
szczególnie amerykańskiemu kapitałowi, inwestującemu i zarabiającemu wielkie pie-
niądze w quebeckiej gospodarce. Przejmując władzę w 1936 roku, Duplessis deklaro-
wał zmniejszenie zależności ekonomii prowincji od obcych narodowo kompanii.
U schyłku lat 50., gdy kończył swe długie rządy, eksploatacja bogactw naturalnych
i największe zakłady przemysłowe prowincji były niemal zmonopolizowane przez
wielkie korporacje, amerykańskie i anglokanadyjskie. Tym samym kontynuował poli-
tykę Taschereau, oddania quebeckich bogactw naturalnych i siły roboczej w tzw. indu-
strialne lenno wielkim kompaniom, które w zarządzaniu nimi były niezależne322. Du-
plessis nie uznawał interwencjonizmu państwowego, który, według niego, „jest przy-
czyną gnuśności społeczeństwa, gdyż niszczy inicjatywę człowieka, stanowiącą jedyne
źródło postępu. Interwencjonizm prowadzi do zamętu w społeczeństwie przez budze-
nie nierealistycznych oczekiwań. Rolą państwa jest wykorzenić to społeczne nieszczę-
ście, pilnować publicznego spokoju i porządku”. Społeczeństwem, według Duplessisa,
kierują dwie siły – Opatrzność i indywidualna przedsiębiorczość, a „Pan pomaga tym,
którzy sami sobie pomagają”323.

W powojennej Ameryce Québec miał opinię zacofanej prowincji. Jego ekonomia
opierała się na eksploatacji ogromnych zasobów bogactw naturalnych, z których zyski
były wywożone poza Québec, i taniej sile roboczej, jaką zapewniali niewykształceni
i nisko wykwalifikowani Québécois. W latach 50. w gospodarce prowincji nadal domi-
nowały obce monopole, frankofońskie firmy wytwarzały jedynie około 13–15% warto-
ści quebeckiej produkcji. Po II wojnie anglokanadyjskie kompanie miały tu groźnego
konkurenta, Amerykanów. Między 1953 rokiem a 1961 inwestycje amerykańskie
w Quebecu wzrosły o prawie 75%, do 4,320 mln dolarów. Gdy liberałowie przejmo-
wali w Quebecu władzę, po latach rządów ekipy Duplessisa, jedynie 15% quebeckich
zakładów było w rękach frankofońskich, 42% w amerykańskich, a reszta w anglokana-
dyjskich. Amerykańskie koncerny dominowały w kluczowych dziedzinach gospodarki
prowincji, pod koniec lat 50. należało do nich 59% przemysłu hutniczego, 52% wydo-
bywczego, 77% chemicznego i farmaceutycznego oraz 100% przetwórstwa ropy naf-
towej. Obcy, w tym głównie amerykański, kapitał miał większość także w przemyśle
tytoniowym – 68%, gumowym/kauczukowym – 55%, metali kolorowych – 85%. Fran-
kofoni dominowali tylko w rolnictwie – 88%, należało do nich także 36% firm bu-
dowlanych, 37% środków transportu, w tym prywatnych aut, 29% handlu hurtowego
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i 37% detalicznego. W przemyśle drzewno-papierniczym, bardzo profitogennym, mieli
jedynie 4,8% udziałów324.

Po II wojnie Québec był drugim na świecie producentem azbestu, prawie 95% tego
produktu w niemal nieprzetworzonej formie eksportowano, głównie do USA. Podobnie
było z quebeckimi minerałami, pod koniec lat 50. ponad 90% ich wydobycia ekspor-
towano bez przetwarzania. Quebeckie bogactwa naturalne i towary zasilały przede
wszystkim amerykańską gospodarkę. W roku 1946 do USA szło 40% quebeckiego
eksportu, w 1950 – 65%, 1955 – 60%, 1960 – 56%, do Wielkiej Brytanii eksportowano
odpowiednio: 26%, 15%, 18%, 17,5%325.

Powojenny nacjonalizm ekipy Duplessisa opierał się na kilku podstawowych prio-
rytetach. Najważniejszą sprawą było utrzymanie autonomii prowincji i dążenie do jej
poszerzenia. Duplessis twierdził, że inwestujący w Quebecu kapitał amerykański jest
neutralny w kwestiach relacji prowincji z Ottawą i dlatego lepszy, bezpieczniejszy dla
quebeckich interesów niż anglokanadyjski, gdyż ten niepostrzeżenie wzmacnia więzy
federalne. Priorytetem był także radykalny antykomunizm. Radykalizacja programów
związków zawodowych i sięganie przez nie do strajków, jako sposobu dochodzenia
swych praw, było zdaniem Duplessisa niedopuszczalnym zamachem na odwieczny
porządek rzeczy sankcjonowany przez Opatrzność. Zgodnie z prawem obowiązującym
w prowincji od roku 1949 można było zdelegalizować każdą organizację zwiazkową,
która choćby tolerowała obecność jakichkolwiek elementów uznawanych za bliskie
komunizmowi w swoim programie czy działalności326.

Duplessis nadal uznawał zbiorowości wiejskie za najbardziej wartościową część
społeczeństwa Québécios i konsekwentnie je popierał. W stosunku do quebeckich re-
gionów spełniał obietnice dane w kampanii przedwyborczej, kontynuował elektryfika-
cję wsi, rozwijał kasy kredytujące rolników, budował drogi, dotował szpitale i szkoły
prowadzone przez Kościół. Wszystko przede wszystkim po to, żeby zapewnić sobie
przychylność wiejskich wyborców. Fenomen Duplessisa, który prowadząc bardzo
kontrowersyjną politykę wewnętrzną w prowincji, utrzymywał się przy władzy przez
cztery kolejne kadencje, polegał przede wszystkim na tym, że głosowała na niego wła-
śnie quebecka wieś. Do tego dochodziła niezmieniana od bardzo dawna ordynacja wy-
borcza, faworyzująca tego, kto zwycięża w regionach. Mając tego świadomość, Du-
plessis nie godził się na wprowadzenie w niej zmian, które osłabiałyby kandydatów
z regionów. Dodatkowo, od początku każdej swojej kadencji pracował na wynik kolej-
nej, inwestując rządowe fundusze w wiejskie regiony i kontynuując dobre relacje z Ko-
ściołem. Kler, który miał ciągle duże wpływy wśród mieszkańców quebeckiej wsi,
pomagał także Duplessisowi zdobywać wyborców wśród „nowych robotników”, któ-
rzy żyli w miastach od niedawna. Ci nowi miejscy emigranci utrzymywali nadal więzy
z wsią, z której wyjechali, i parafią, do której do niedawna należeli327.

Duplessis rządził w Quebecu do roku 1959, Union nationale wygrywała kolejno
cztery prowincjonalne wybory. Stronnictwo to wykorzystało do maksimum możliwości
rządzenia prowincją. Śmierć Duplessisa w roku 1959 zbiegła się z wielkimi zmianami,
jakie nadchodziły w Quebecu; nawet jeśliby nadal żył, nie wygrałby już następnych
wyborów.
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Tabe la  32

Rezultaty wyborów do Zgromadzenia quebeckiego 1944–1956

Liczba miejsc w parlamencie dla poszczególnych partii
Rok wyborów

Union nationale Parti liberal Inni

1944 48 37 6

1948 82 8 2

1952 68 23 1

1956 73 19 1

Ź r ó d ło : Linteau, 1989, tab. 1, s. 368

Wymienione powyżej priorytety ideologii Duplessisa podporządkowane były nie-
mal w całości pierwszemu z nich – utrzymaniu autonomii Quebecu. Ten cel był dla
ekipy Duplessisa absolutnie nadrzędny i wszelkie podejmowane przez niego decyzje
były tłumaczone właśnie wzmacnianiem i obroną autonomii prowincji.

W roku 1948 rząd prowincji proklamował oficjalną flagę Quebecu. Był to symbo-
liczny moment, na który czekały pokolenia quebeckich nacjonalistów i zwykłych ludzi.
Oficjalny sztandar prowincji odróżniał ją nie tylko od reszty Kanady, ale także w okre-
sie coraz mocniejszej północnoamerykańskiej integracji ekonomicznej podkreślał od-
mienność Quebecu w Ameryce. Québécois, szczególnie młodzi w miastach, entuzja-
stycznie przyjęli nową flagę, demonstrując na ulicach swoje poparcie dla nacjonali-
stycznych symboli, które uosabiała. Flaga przyjęta w roku 1948 nawiązywała do
dwóch najważniejszych elementów konstytuujących odrębność Quebecu, a mianowicie
do: Nowej Francji i Kościoła katolickiego. Na granatowym tle widnieje biały krzyż,
który dzieli flagę na cztery części, a na każdej z nich znajduje się centralnie umiesz-
czona biała lilia, fleur-de-lys, symbol monarchii francuskiej. Flagi towarzyszyły Que-
becowi od początku jego historii w Ameryce. Zazwyczaj identyfikowały się z nimi po-
szczególne grupy czy środowiska quebeckiego społeczeństwa. Dopiero ta, przyjęta
w 1948 roku, odnosiła się do całej wspólnoty Québécois i po raz pierwszy od czasów
Nowej Francji identyfikowali się z nią wszyscy – jednoczyła cały naród quebecki.
Przyjęta flaga była symbolem wspólnoty narodowej i terytorialnej, powiewała w naj-
bardziej odległych zakątkach prowincji, a także na jej granicach, zaznaczając odręb-
ność Quebecu. Flaga mówiła to, co nacjonaliści quebeccy głosili od dawna: Québec
to naród mieszkający na swojej ojczystej ziemi, to wspólnota inna od wszystkich za-
mieszkujących Amerykę Północną. Takie emocje w odniesieniu do flagi panują
w Quebecu do dziś328.

Jednak flaga nie rozwiązywała codziennych quebeckich problemów. Wojenny
boom ekonomiczny i powojenna jego kontynuacja bogaciła społeczeństwo quebeckie,
które coraz szybciej opuszczało wieś, migrując do miast. W latach 50. XX wieku tylko
czwarta część tego społeczeństwa mieszkała na wsi, elektryfikacja i mechanizacja rol-
nictwa dodatkowo redukowały zapotrzebowanie na ręce do pracy na wsi. Québécois
chcieli korzystać z nowych możliwości, jakie przynosił im czas prosperity, pragnęli
brać udział nie tylko w produkcji, lecz także w konsumpcji, zarobki już nie tylko za-
spokajały podstawowe potrzeby, pojawiły się nadwyżki, które pozwalały na zakup
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dóbr do niedawna nieosiągalnych. Dodatkowym źródłem pozyskiwania funduszy były
kredyty, które Québécois coraz chętniej zaciągali, a banki równie chętnie ich udzielały.
Na quebeckim rynku pojawiało się coraz więcej, głównie amerykańskich, nowych dóbr
konsumpcyjnych. Québécois kupowali radia, lodówki, telewizory, a przede wszystkim
– amerykańskie samochody. Nadal liczna frankofońska rodzina nie zawsze mieściła się
w wielkim aucie, ale coraz częściej i tak go kupowała, bo był symbolem nowych cza-
sów, a nie środkiem lokomocji329.

Po dwustu latach zamknięcia Québécois zaczynali wychodzić z izolacji, zaczynali
żyć jak inni mieszkańcy Kanady czy Ameryki. Nie przychodziło to jednak łatwo.
Frankofoni byli gotowi na te zmiany bardziej w sferze ekonomicznej niż mentalnej.
Model ich życia wcale nie zmienił się tak radykalnie, jak mogłaby o tym świadczyć ich
gotowość do korzystania z dóbr konsumpcyjnych. W swoim życiu rodzinno-narodo-
wym nadal opierali się na tradycji, bliskich relacjach z Kościołem, nadal byli niewy-
kształceni i ciągle posiadali status przede wszystkim robotnika w anglo-amerykańskich
fabrykach. Ich awans cywilizacyjny, konsumpcyjny nie szedł w parze z możliwościami
awansu społecznego. Jedynie w większych miastach, Montrealu czy Québec Ville,
młodzi coraz lepiej wykształceni Québécois tworzyli zręby nowej frankofońskiej elity,
która widziała konieczność wprowadzenia radykalnych i szerokich reform społecznych
w prowincji. I powoli przygotowywała się do ich przeprowadzenia. Do połowy lat 50.
była to nieliczna część quebeckiego społeczeństwa. Jednak reszta, większość, nie mo-
gła się odnaleźć w nowej, powojennej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.
Nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć na wyzwania powojennych czasów. Nadal
poszukiwała swojego miejsca między tradycją la survivance a nowymi wyzwaniami
napierającego z południa konsumpcjonizmu. W tym „rozdarciu” Québécois można
szukać wytłumaczenia fenomenu popularności długich rządów Union nationale. Du-
plessis prowadził niejednoznaczną, wewnętrznie niespójną politykę. Z jednej strony
popierał kapitał amerykański i konsumpcję na wzór amerykański, a z drugiej – próbo-
wał utrzymywać system wartości charakterystyczny dla tradycyjnych zbiorowości
wiejskich i nacjonalizm odpowiadajacy potrzebom takich zbiorowości. Zagubieni
Québécois nie musieli przy Duplessisie, „znawcy quebeckiej duszy”, dokonywać jedno-
znacznych wyborów. Rządy Union nationale pozwalały im na uczestniczenie w dwóch
światach, bo nie byli przygotowani, gotowi na jednoznaczny wybór. I głosowali na Du-
plessusa, co opóźniało, a wręcz hamowało rzeczywistą modernizację społeczeństwa Que-
becu i powodowało, że na tle północnoamerykanskim stanowiło ewenement.

Polityka Duplessisa, była wyrazista pod jednym względem, wszystkie swe posunię-
cia tłumaczył on wzmacnianiem autonomii prowincji. Opozycyjni liberałowie zarzucali
jego ekipie, że ich polityka prowadzi „donikąd”, bo panuje w niej wewnętrzny chaos
i brak spójnej linii politycznej. Ale nie potrafili odebrać władzy Union nationale. Po
dwunastu latach rządzenia, w 1956 roku, Duplessis w kolejnych wyborach zdeklasował
opozycję i obsadził swoimi deputowanymi prawie 80% parlamentu prowincji. Zwycię-
stwa wyborcze były dla niego podstawowym kryterium w podejmowaniu decyzji po-
litycznych. Zaraz po wojnie przeciwstawił się kontynuowaniu przez Ottawę polityki
centralizacji, najmocniej walczył o przywrócenie Quebekowi należnych mu podatków,
które powinny zostawać w prowincji, a nie zasilać kasę Federacji. Nie godził się na
ingerowanie Ottawy w sprawy będące pod jurysdykcją prowincji, które Federacja
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chciała dotować w imię równomiernego rozwoju kraju. Oficjalnie nazywał takie dzia-
łania polityką „marchewki i kija”. Nie przyjmował subwencji federalnych na budowę
dróg w Quebecu, nawet gdy były to szlaki transkanadyjskie, nie godził się na dotowa-
nie quebeckiej służby zdrowia i na wprowadzenie w prowincji federalnego systemu
ubezpieczeń społecznych. Ostro sprzeciwiał się próbom reformowania francuskoję-
zycznych uniwersytetów oraz szkół średnich z pieniędzy Ottawy. Pokazywał, że Qué-
bec sam potrafi sobie poradzić z tymi obszarami życia prowincji, które podlegają jego
wyłącznym decyzjom. Podkreślał, że dzięki Kościołowi, który nadal w Quebecu domi-
nował w edukacji, opiece społecznej i ochronie zdrowia, prowincja może utrzymać
niezależność od Federacji w tych kwestiach. Nadal więc Kościół powinien utrzymywać
należną mu uprzywilejowaną pozycję w życiu prowincji, bo tradycyjnie jest gwarantem
zachowania odrębności Quebecu w ważnych dla niego sferach życia społecznego330.
Ciągle związani z Kościołem Québécois otrzymywali jasny sygnał, że w tych niestabil-
nych czasach jeden z głównych filarów ich życia pozostaje niezachwiany. W roku 1954
Duplessis zaryzykował nawet wprowadzenie prowincjonalnego podatku. Wyborcy nie
protestowali, bo – jako wytrawny gracz polityczny – zdołał przed jego wprowadzeniem
wynegocjować z Ottawą redukcję podatku federalnego dla mieszkańców Quebecu.

W imię zachowania autonomii Duplessis tropił, jak przed wojną, wszelkie ślady
ideologii komunistycznej czy socjalistycznej w prowincji. Głosił przy tym, że są
to doktryny obce społeczeństwu quebeckiemu i nie mają nic pożytecznego do zaofero-
wania Québécois prócz burzenia ich tradycyjnego systemu wartości. I podobnie jak
w latach 30. rozprawiał się ze swoimi oponentami politycznymi, posługując się retory-
ką antykomunistyczną. Nawet szacowny i powszechnie szanowany w Quebecu
„Le Devoir” nie został oszczędzony. Gdy w początkach lat 50. oponował wobec poli-
tyki Duplessisa, został przez niego zaliczony do sprzymierzeńców obcych agitatorów
i nazwany „bolszewickim szczurem”331.

W antykomunistycznej polityce Duplessisa znalazł się także akcent polski. Rząd
Quebecu sprawował opiekę nad wawelskimi arrasami, które od zakończenia wojny nie
powróciły do Krakowa. Duplessis osobiście zabraniał oddania arrasów komunistycznej
Polsce. Wróciły wraz z odejściem ekipy rządzącej w prowincji332.

Policyjne rozprawy ze strajkującymi związkowcami i robotnikami tłumaczył także
działaniem na rzecz utrzymania spokoju w prowincji, który jest jednym z gwarantów za-
chowania autonomii. Odrzucał argumenty związkowe o konieczności obrony praw robot-
niczych. Według Duplessisa, strajki niszczą więzy rodzinne, skłócają wewnętrznie wielką
rodzinę, jaką są Québécois. Taka cena za osiągnięcie „wątpliwych korzyści” była, według
niego, zbyt duża i zbyt niebezpieczna dla stabilności sytuacji w prowincji. Quebecki ruch
robotniczy oskarżał o uleganie wpływom z zewnątrz, z Federacji i USA. W liderach
związkowych widział przede wszystkim zakamuflowanych agitatorów komunistycznych.
Generalnie uważał strajki za działanie nielegalne i wysyłał przeciw strajkującym policję.
Tylko jeden quebecki strajk – sprzedawców, głównie kobiet, w montrealskiej firmie
Dupuis Frères – nie zakończył się fiaskiem. Duplessis uznał go za legalny i policja nie
interweniowała. W niepokojach robotniczych widział Duplessis także zagrożenie dla rela-
cji kapitału z rządem prowincji i niszczenie tradycyjnego wizerunku quebeckiego robotni-
ka podporządkowującego się wymaganiom pracodawcy, a nie buntującego się. Za wszel-
ką ceną dążył do utrzymania, nawet iluzorycznego, spokoju w prowincji.
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IV.6.7. Słabnąca pozycja Kościoła

W swojej polityce Duplessis mógł prawie zawsze liczyć na wsparcie Kościoła. Kler
nadal dominował w szkolnictwie prowincji i właśnie przede wszystkim via katolickie
szkoły przekazywana była ciągle dominująca ideologia nacjonalistyczna, zgodnie pro-
pagowana przez Union nationale i Kościół. Duplessis odrzucał możliwość laicyzacji
szkolnictwa francuskojęzycznego. W jednym ze swoich cyklicznych artykułów za-
mieszczanych w „Le Devoir” pisał:

„Nie ma dobrego systemu szkolnego bez religii. Szkoła bez Boga jest jak świat bez słoń-
ca, ciało bez duszy czy orzeł bez skrzydeł. Bądźmy wdzięczni [Opatrzności – MKT], że na-
uczanie w naszej prowincji ciągle opiera się na religii”333.

Jednak kondycja Kościoła w powojennym Quebecu nie była najlepsza. Jego obec-
ność w najważniejszych sferach życia quebeckiego, z jednej strony, była elementem
utrzymującym odrębny charakter prowincji, ale z drugiej – wymagała od Kościoła nie
lada wysiłków personalno-organizacyjnych i finansowych. Wzrastająca liczba miesz-
kańców skutkowała także wzrostem liczby dzieci w szkole, chorych w szpitalach, pen-
sjonariuszy domów opieki czy domów starców, a także ubogich, których również „ob-
sługiwał” Kościół. Brakowało księży, zakonnic i zakonników do pracy w tych instytu-
cjach, co więcej – brakowało nawet duchownych do obsadzenia wszystkich quebeckich
parafii. Jedynie 50% księży było rezydentami, reszta musiała posługiwać w kilku nie-
raz odległych od siebie miejscach. W roku 1941 w Quebecu pracowało około 5 tys.,
a w 1950 – 8400 kapłanów średnio na jednego księdza przypadało 550 wiernych.
W quebeckich zakonach żyło w 1941 roku 33,5 tys. osób, a w 1961 – 45 tys., z czego
zawsze większość stanowiły zakonnice. Kościół zmuszony był zatrudniać coraz więcej
świeckich do pracy w prowadzonych przez siebie szkołach i instytucjach opiekuńczo-
leczniczych. Problem finansowania tych placówek był niebagatelny.

W roku 1945 w quebeckich szkołach uczyło się blisko 729 tys. dzieci i młodzieży,
w 1960 – 1 mln 300 tys. Szkoły, szczególnie podstawowe, nie należały do komforto-
wych. W roku 1951 na 8780 szkół ponad 70% było szkołami jednoklasowymi, 60% nie
miało elektryczności, 40% nie miało toalety ani bieżącej wody w budynku. W latach
50. rząd Duplessisa rozbudował sieć kolegiów klasycznych, które wprowadzały także
nowe profile nauczania. Powstało prawie 300 collèges o profilach zawodowych: han-
dlowe, gastronomiczne, odzieżowe itp. Pod koniec lat 50. uczęszczało do nich około
20 tys. chłopców, co stanowiło 8% ich populacji w wieku 14–20 lat. W 45 klasycznych
katolickich kolegiach dla chłopców 90% nauczycieli stanowili księża, a w 16 podob-
nych szkołach dla dziewcząt uczyły prawie wyłącznie zakonnice334. Trzema quebecki-
mi uniwersytetami frankofońskimi – Laval (1852) Montréal (1878) i Sherbrooke
(1955) – zarządzali, i wykładali w nich, księża. Wszystkie trzy były uczelniami kato-
lickimi, co odzwierciedlały programy studiów. W większości dopiero pod koniec lat
50. wprowadzano inne kierunki studiów niż tradycyjne klasyczne335. Kler był obecny
na wszystkich szczeblach edukacji w Quebecu, każdy młody Québécois musiał na
pewnym etapie zetknąć się z nauczycielem czy profesorem księdzem lub zakonnicą.

Mimo ścisłych związków z rządem prowincji i wzajemnego wsparcia, Kościół que-
becki podejmował także działania sprzeczne z polityczną linią Duplessisa. W trakcie
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słynnego strajku w Asbestos stanął po stronie robotników, przeciw Dulpessisowi po-
pierającemu kompanię wydobywczą336. Także Duplessis nie był do końca lojalny wo-
bec Kościoła, jego kartą przetargową były dotacje rządu dla instytucji prowadzonych
przez Kościół. Nie było jasnych zasad finansowa i Chef z tego korzystał, dając więcej
pieniędzy tym, którzy byli mu wierni i o dotacje zwracali się bezpośrednio do niego.
Używał powiedzenia „Biskupi jedzą mi z ręki”337.

Nie do końca poprawne stosunki między rządem a Kościołem wzmocniły przeko-
nanie części quebeckiego Kościoła o konieczności zmian tych relacji i zbliżenia się do
społeczeństwa kosztem relacji z ekipą rządzącą. W roku 1950 w liście pasterskim bi-
skupi quebeccy zaprezentowali nowy stosunek do spraw pracowniczych i miejsca ko-
biet na rynku pracy, pojawiły się nowe elementy w społecznym nauczaniu Kościoła
quebeckiego. Episkopat uznał społeczeństwo quebeckie za uprzemysławiające się
i widział potrzebę poszukiwania rozwiązań problemów, jakie niesie industrializacja
oraz urbanizacja. Była to wielka zmiana w filozofii społecznej quebeckiego Kościoła,
który jeszcze pięć lat wcześniej deklarował, że najlepszym rozwiązaniem społecznych
problemów prowincji jest powrót na wieś. Były to pierwsze oznaki zmian, które cze-
kały quebecki Kościół. Ich liderem byli w znacznej mierze montrealscy dominikanie.
Mimo pojawiających się kontrowersji na linii Kościół – ekipa rządząca, na zewnątrz
obie instytucje nadal mówiły podobnym głosem, a Québécois widzieli ich sojusz i pro-
pagowaną wspólnie ideologię jako całość338.

W deklaracjach ideologicznych obu grup podstawowe miejsce zajmowały nadal re-
ligia i rodzina, jako najważniejsze instrumenty przetrwania narodu quebeckiego. Hie-
rarchiczność uznawana była wciąż za fundament naturalnego porządku społecznego
i ekonomicznego: Opatrzność panująca nad wszystkim; rząd administrujący prowincją
i jej społeczeństwem; właściciel rządzący w fabryce; ojciec utrzymujący rodzinę
i mający w niej decydujący głos. Do mężczyzny należało naturalne prawo rządzenia
i dominowania, kobiety powinny być temu prawu podporządkowane. Do Kościoła
natomiast należało prawo tworzenia kodeksu moralnego i obyczajowego oraz prze-
kazywania go Frankofonom, którzy chcąc utrzymać swoją odrębność, powinni go
przestrzegać. Normy moralne jasno precyzowały miejsce kobiety i mężczyzny w spo-
łeczeństwie. Wielodzietna rodzina miała być ciągle podstawą budowy i trwania społe-
czeństwa quebeckiego. Rodzina była sprawą „narodową”, a nie prywatną, była dobrem
społecznym, a nie osobistym339.

IV.6.8. Komisja Tremblaya – diagnoza relacji z Ottawą

W roku 1953 na wniosek Duplessisa powołana została Komisja Tremblaya340. Jej za-
daniem, była wszechstronna analiza relacji Quebecu z Federacją w celu zobrazowania
narastającego, według Québécois, centralizmu Ottawy. Temu konsekwentnie sprzeci-
wiały się quebeckie elity związane z Union nationale. Komisja, w skład której weszło
sześciu komisarzy reprezentujących różne środowiska intelektualne Quebecu341, miała
także zbadać, jak przyspieszona po wojnie industrializacja wpływa na zachowanie od-
rębności prowincji. Według Duplessisa, prace Komisji były odpowiedzią na raport
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Rowell-Sirois z roku 1940, który rekomendował konieczność centralizacji władzy
w Federacji342. Niektórzy twierdzą, że to nie Duplessis powołał Komisję, bo on unikał
jednoznacznych decyzji, a quebeccy przedsiębiorcy skupieni w izbie handlowej, z ro-
snącym niepokojem patrzący na eksplozję amerykańskiego biznesu i towarów
w Quebecu. Po trzech latach pracy Komisja opublikowała swój czterotomowy raport,
w którym zajęła stanowisko wobec problemów niepokojących Duplessisa i frankofoń-
skie elity. Skoncentrowano się na kilku najważniejszych sprawach343. Raport mówił, że
wraz z szybkim tempem industrializacji wzrastały obawy o utratę odrębności Franko-
kanadyjczyków i asymilację z większością anglokanadyjską i amerykańską. Szczegól-
ne zagrożenie dla tradycji frankofońskiej autorzy raportu widzieli w coraz powszech-
niej dostępnych na quebeckim rynku amerykańskich dobrach konsumpcyjnych, po któ-
re sięgają Québécois, wydając na nie zarobione w fabrykach pieniądze. W raporcie
znalazły sie także obawy o negatywny wpływ, jaki na quebeckie życie mogą mieć
związki zawodowe, korporacje ubezpieczeniowe, organizacje feministyczne, młodzie-
żowe czy robotnicze, które wraz z Amerykanami pojawiają się w prowincji.

Podstawowe miejsce zajęła w raporcie kwestia autonomii prowincji. Zwrócono
uwagę na centralizacyjne posunięcia Ottawy, na które wprawdzie większość angloję-
zycznych prowincji wyrażała zgodę, ale Québec przeciw nim protestował. W grę
wchodziły tu przede wszystkim podatki i ich podział, którego dokonywała Ottawa,
wkraczając, według raportu, na pola konstytucyjnie zarezerwowane dla rządów pro-
wincji. W raporcie zaproponowano reformę fiskalną, która wzmacniałaby autonomię
prowincji. Przypomniano też, że zawiązana przed niemal stu laty Federacja była pak-
tem między prowincjami, które go podpisały. Paktem, który miał zapewniać polityczną
strukturę do równoprawnego funkcjonowania zbiorowości angielsko- i francuskoję-
zycznej w państwie federalnym, a prowincjom go podpisującym – daleko idącą auto-
nomię. I właśnie w obronie tej autonomii raport zajmował stanowisko. Jednym
z postulatów wzmacniających autonomię była propozycja przekazania pod jurysdykcję
prowincji całej polityki społecznej. Nie ukrywano, że w Quebecu polityka owa ma po-
dwójną wagę, zabezpiecza także utrzymanie tradycyjnej odrębności quebeckiego spo-
łeczeństwa. Trzecim obszarem, ściśle związanym z poprzednim, którym szczególnie
zajęli się autorzy raportu, było podkreślenie atrybutów społeczeństwa frankofońskiego,
tkwiących u podstaw jego odrębności. Zwracali uwagę, że tylko dzięki szerokiej auto-
nomii w Quebecu może przetrwać zbiorowość inna niż jej północnoamerykańscy są-
siedzi. W tym względzie raport kontynuował quebecką tradycję nacjonalistyczną, która
za fundament odrębności społeczeństwa Quebecu uznawała historię tej zbiorowości
w Ameryce, język i kulturę, tradycję życia rodzinnego oraz wzory społecznego zachowa-
nia, w tym religię i wypływającą z niej misję Québécois. Idealistyczna wizja misji, której
celem była ewangelizacja Ameryki w imię wyższości dóbr duchowych nad doczesnymi,
była w połowie lat 50. nadal obecna w quebeckiej ideologii nacjonalistycznej.

Raport był ważny z innego jeszcze powodu. Po raz pierwszy głośno zdefiniował
zagrożenia, jakie dla wspólnoty quebeckiej niesie wzrost wpływów Ameryki w życiu
prowincji. Tak więc do zagrożeń ze strony anglojęzycznej Kanady nacjonaliści que-
beccy dołączyli obawy o amerykanizację Quebecu344.

Raport natomiast nie wspominał nawet o separacji jako ewentualnej drodze, która
mogłaby zabezpieczyć Québécois przed utratą ich odrębności. W tym względzie kon-
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sekwentnie została zachowana linia Duplessisa, który do końca swych rządów nie mó-
wił o odrębnym quebeckim państwie, a tylko o autonomii w ramach Federacji kanadyj-
skiej. Raport Komisji Tremblaya nie zaowocował zmianą relacji między Quebekiem
a Ottawą, pokazywał raczej rozbieżności w ich interpretowaniu.

Mimo przytłaczającego zwycięstwa w 1956 roku, ostatnie lata rządów Union natio-
nale były trudne. Przypadały na okres intensywnych działań różnych quebeckich śro-
dowisk, które przygotowywały prowincję do radykalnych zmian. Pod ich wpływem
także w UN do głosu dochodzili reformatorzy. Dążący do przejęcia władzy w Quebecu
liberałowie, uznali, że niektóre zapisy raportu Komisji Tremblaya są bliskie także im.
Konserwatywną filozofię społeczną raportu zamienili na liberalno-postępową i wyko-
rzystali przy wysuwaniu własnych postulatów wobec Ottawy345.

Jednak pod koniec lat 50. pojawiły się w Quebecu również grupy, które otwarcie
mówiły o separacji. I choć nie odgrywały zbyt znaczącej roli w życiu prowincji, to od-
zwierciedlały narastający w Quebecu sprzeciw wobec marazmu polityczno-społecznego,
sankcjonowanego rządami Union nationale. Najbardziej znaną z nich było założone
przez Raymonda Barbeau w roku 1957 stowarzyszenie L’Alliance laurentienne346.

IV.6.9. Podwójne życie Quebecu – lata 50. – młodzi profesjonaliści,
strajkujący robotnicy i reformatorzy w Kościele

Ogromną rolę w przygotowaniu społeczeństwa Québécois do nadchodzących zmian
odegrała telewizja – medium, które rozprzestrzeniło się w Quebecu równie szybko jak
w reszcie Kanady. Program elektryfikacji regionów pozwolił zdobyć przez telewizję
quebeckich odbiorców, a jednocześnie słabość Duplessisa do wszystkiego, co amery-
kańskie, umożliwiła łagodne i bezkonfliktowe wejście radia i telewizji na rynek pro-
wincji. W 1952 roku 10% quebeckich domów odbierało program telewizyjny, trzy lata
później telewizja już była w co drugim, a w końcu lat 50. korzystało z niej niemal 90%
domów w prowincji347. Początkowo przeważała telewizja amerykańska, ale już w roku
1952 w Montrealu zaczął nadawać dwujęzyczny „kanał 2” telewizji CBC348. Nadawa-
no 4,5-godzinny program w dwóch językach, po 2 godziny i 15 minut w każdym.
W ciągu dwóch lat powstały odrębne kanały językowe, w Quebecu oddział CBC pod
nazwą Radio-Canada. Prywatni nadawcy telewizyjni pojawili się w prowincji w roku
1961. Telewizja rozprzestrzeniała się w Quebecu bardziej dynamicznie niż radio i tele-
fony, Québécois byli nią zafascynowani. Do quebeckich domów zaczęły docierać in-
formacje, których nie przekazywał ani ksiądz, ani polityk, ani nawet prasa. W ciągu
kilku lat Québécois nadrabiali swoją ogromną niewiedzę o świecie i powoli dojrzewali
do zaakceptowania nadchodzących zmian. Telewizję określano „koniem trojańskim”
quebeckich przemian349.

Lata 50. to w Quebecu pozorna stagnacja i trwanie. Taki obraz życia społeczno-
politycznego prowincji istniał przede wszystkim w głowach rządzących polityków oraz
wspierających ich ideologów. Równolegle Québec przygotowywał się do nowego życia.
Ta faza mobilizacji społeczno-ideologicznej była inspirowana przez kilka quebeckich
ośrodków niezależnego i nowoczesnego myślenia. Dzięki ich działalności rewolucja
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początków lat 60. mogła zostać nazwana spokojną. Wśród inspiratorów i organizato-
rów zmian należy wymienić przede wszystkim André Laurendeau i „Le Devoir”, nie-
które środowiska quebeckiego Kościoła, w tym montrealskich dominikanów i ojca
George’a-Henriego Lévesque OP, intelektualistów skupionych wokół wydziału nauk
społecznych Université Laval i Université de Montréal, a przede wszystkim krąg Cité
Libre350. Także quebeccy wydawcy próbowali wyzwolić rynek książek od kościelnej
cenzury i wciąż obowiązującego Indeksu. Już w latach 30. pojawiły się pierwsze książ-
ki zrywające z idealizacją wiejskiego życia poprzez pokazanie międzypokoleniowych
konfliktów i dylematów Québécois emigrujących do pracy w mieście. Niezależny ry-
nek książek zaczął budować Albert Pelletier wydaniem w roku 1933 niezwykle przej-
mującej książki Claude’a-Henriego Grignona Un homme et son péché o tradycyjnym
quebeckim patriarchacie i dramatach ludzi w niego uwikłanych. Krytykę stosunków
społecznych panujących w Quebecu, quebeckiego tradycjonalizmu, pozycji Kościoła
czy katolickiej edukacji podejmowano w wielu innych powieściach, na przykład
w Le survenant Germaine Guèvremont (1945), noweli Le libraire Gérarda Bessettea
(1960) czy Les Insolences du frère Untel, autorstwa Jeana-Marie Desbiensa, piszącego
pod pseudonimem Frère Untel (1960), czy manifeście Refus global Paula-Èmile’a Bor-
duasa (1948)351. W roku 1935 powstało Société des écrivains canadiens-français, pa-
tronujące rodzącej się niezależnej quebeckiej literaturze i publicystyce.

Lata 50. to także umacnianie się nowej, dopiero budującej się grupy młodych que-
beckich profesjonalistów. Tworzyli ją Québécois, którzy po zagranicznych studiach
powrócili do kraju. Studiowali przede wszystkim na uczelniach amerykańskich, lecz
także w Europie, kierunki w praktyce nieistniejące na quebeckich uniwersytetach: no-
woczesną ekonomię i architekturę, kierunki inżynieryjne, biznesowe. Ze względu na
wszechobecną w Quebecu, także na uniwersytetach doktrynę katolicką, za granicą stu-
diowano również prawo, nauki społeczne, współczesną pedagogikę czy filozofię. Po-
wracający, mimo świetnego przygotowania, nierzadko nie mogli znaleźć satysfakcjo-
nującej ich pracy, na własnej skórze doświadczając anglokanadyjskiej i amerykańskiejj
dominacji w quebeckiej gospodarce. To środowisko nowocześnie wykształconych,
młodych Québécois było żywo zainteresowane koniecznością radykalnych zmian
w życiu prowincji. Stawało się najlepszymi odbiorcami, a także twórcami idei doma-
gających się „nowego Quebecu”. Nowi profesjonaliści podążyli drogą podobną do tej,
którą ponad sto lat wcześniej wybrali Patrioci.

Wśród autorów nowej ideologii społeczno-narodowej na pierwszym miejscu trzeba
wyróżnić André Laurendeau, inspiratora quebeckiego neonacjonalizmu. Jego idee
znajdowały kontynuatorów w wielu środowiskach quebeckich reformatorów. Ideologia
neonacjonalizmu jest związana z programem głoszonym przez Laurendeau i jego
współpracowników z „Le Devoir”352. Wraz z innymi publicystami, jak choćby Gérard
Filion, Jean-Marc Léger, Pierre Laporte w końcu lat 40. stworzyli w redakcji intelektu-
alną trybunę dla krytyków reżimu Duplessisa. Sam Laurendeau podjął próby redefinicji
tradycyjnego frankofońskiego nacjonalizmu, tak aby znalazły w nim odzwierciedlenie
problemy dotyczące coraz bardziej zurbanizowanego i uprzemysłowionego społeczeń-
stwa Quebecu353. Neonacjonalizm w tym wydaniu był mocno idealistyczny i nadal
związany z tradycyjnym nurtem myślenia o quebeckiej wspólnocie, choć nie z ekipą
Duplessisa. Nie dążył do rewolucji, proponował jedynie zmiany, które czyniłyby ide-
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ologię nacjonalistyczną bardziej aktualną i adekwatną do bieżącej sytuacji w prowincji.
Mocno podkreślał konieczność utrzymania szerokiej autonomii prowincji i działań na
rzecz przetrwania kulturowej odrębności Québécois. Był przeciwnikiem idei separaty-
zmu, ale równocześnie mocnym zwolennikiem interwencjonizmu państwowego. Według
Laurendeau, tylko ingerencja państwa, czyli rządu prowincji, w ekonomię Quebecu może
wyciągnąć społeczeństwo quebeckie z uzależnienia gospodarczego od zagranicznych
kompanii i przywrócić mu należne miejsce w ojczystym kraju. Neonacjonalizm Lauren-
deau wywarł znaczący wpływ na formującą się równolegle grupę Cité Libre, a także na
program quebeckiej Partii Liberalnej Jeana Lesage’a przed jej dojściem do władzy
w 1960 roku354.

Drugim, bardzo znaczącym środowiskiem, w którym przygotowywano reformy,
były reformatorskie kręgi wewnątrz quebeckiego Kościoła katolickiego. Wśród nich
prym wiedli quebeccy dominikanie z ojcem Georges’em-Henrim Lévesque, OP, na
czele. Ojciec Lévesque dążył do wprowadzenia zmian w programach uniwersyteckich,
do ich unowocześnienia. Starał się przekonywać środowiska kościelne, polityczne
i akademickie o konieczności oraz pożytkach płynących z nowoczesnych studiów eko-
nomicznych, socjologicznych czy politologicznych. Ojciec Lévesque był założycielem
i pierwszym dziekanem działającej od roku 1932 na Université Laval École des scien-
ces sociales de Laval, przekształconej w roku 1938 w École des sciences sociales,
économiques et politiques, a w 1943 – w Faculté des sciences sociales355. W po-
wszechnej opinii szeroko rozumiane środowisko intelektualne związane z tym wy-
działem jest uznawane za to, które miało ogromny wpływ na quebeckie przemiany
społeczne i polityczne lat 50. oraz 60. Wielka w tym zasługa także dominikanów, któ-
rym tradycjonaliści zarzucali wprowadzanie „statystyki kosztem encyklik”356. Ojciec
Lévesque był otwarty nie tylko na sprawy quebeckie, ale i kanadyjskie. Blisko współpra-
cował z intelektualistami anglokanadyjskimi w ramach federalnej Massey Commission
on Arts, Letters and Science, za co oponenci nazywali go heretykiem i słali przeciw
niemu listy do Rzymu. Duplessis natomiast uważał ojca Lévesque niemal za osobiste-
go wroga i nazywał go złośliwie „czerwonym Kapturkiem”357.

Idee zmian nie były też obce części quebeckich hierarchów. Biskup Sherbrooke,
Phillipe-Servule Danserleau pisał w 1949 roku:

„Kapitalizm rani nas wszystkich, jest problemem nas wszystkich. Musimy pracować
nad jego likwidacją, nie na rzecz jego ulepszenia – on jest nie do poprawienia, trzeba go
zmienić”358.

W końcu lat 40. wśród quebeckich hierarchów najbardziej bodaj liberalne poglądy
głosił arcybiskup Montrealu – Joseph Charbonneau. W roku 1949 otwarcie poparł za-
równo strajkujących górników w Asbestos i ich rodziny, jak i księży tychże wspoma-
gających. Organizował zbiórki pieniędzy przed kościołami swojej archidiecezji na
rzecz strajkujących i publicznie deklarował, że „obowiązkiem Kościoła jest działanie
w obronie interesów robotników”359. Aktywność polityczno-społeczna abp. Charbon-
neau rozwścieczała Duplessisa, który protestował w Rzymie, domagając się usunięcia
arcybiskupa z Montrealu. Wkrótce po zakończeniu strajku abp Charbonneau został
odwołany i udał się na wcześniejszą emeryturę do Kolumbii Brytyjskiej. Decyzja ta
jest odczytywana także jako element kompromisu kończącego strajk360. Powoli zmiany
obejmowały coraz szersze kręgi hierarchów i kleru. W pierwszą rocznicę rozpoczęcia
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strajku w Asbestos biskupi quebeccy wystosowali list do wiernych, w którym z troską
odnosili się do problemów robotników oraz przyznawali im prawo upominania się
o poprawę warunków pracy i życia. Równocześnie jednak, wraz z deklaracją, że robot-
nicy powinni sami upominać się o swoje interesy, Kościół zapowiadał wycofanie się
z aktywnego popierania ich protestów. Do końca lat 50. hierarchia starała się zachować
neutralność wobec ruchów robotniczych361.

W roku 1956, na krótko po kolejnych zwycięskich dla Duplessisa wyborach, dwaj
quebeccy księża, Gérard Dion i Louis O’Neil, zamieścili w torontońskiej prasie ostrą
krytykę politycznej moralności ekipy Duplessisa. Pisali o sprawach, które w Quebecu
były „tajemnicą poliszynela”, o kupowaniu głosów wyborczych „za parę butów”,
o łapówkach, o fałszowaniu wyników, korumpowaniu komisji wyborczych, a także
o represjach wobec oponentów. Przytaczali hasła wyborcze zwycięskiej ekipy, które
dla wyborców w innych kanadyjskich prowincjach były zwykłymi kłamstwami: „bez-
pieczeństwo socjalne to krok do komunizmu”, „ubezpieczenia zdrowotne niszczą spo-
łeczności religijne”, „pomoc krajom biednym niszczy Québec i popiera komunizm”.
Księża ci oskarżali także część kleru, o branie udziału w propagowaniu tych haseł
i o brak protestu wobec fałszerstw wyborczych362.

Cztery lata później pojawiła się z kolei praca demaskująca fatalny stan quebeckiej
edukacji, ciągle będącej w rękach kleru. Wspomniany wyżej Frère Untel w swoich Les
Insolences... demaskował nieprzygotowanie kleru do nauczania, szczególnie dotkliwe
dla dzieci w szkołach wiejskich, i niechęć nauczycieli do wprowadzania jakichkolwiek
zmian w programie edukacji. Zarzucał uczącym brak otwartości na świat i uczniów,
a zamiast tego ślepe podporządkowanie autorytetom oraz wymuszanie na uczniach po-
dobnych postaw. Uważał quebecki system edukacji za przestarzały, a do tego nieposia-
dający jakiejkolwiek wizji kształcenia młodych ludzi, w szczególności edukacji odpo-
wiadającej na współczesne potrzeby uprzemysławiającej się prowincji. Brat Anonim
nie szczędził klerowi mocnej krytyki wobec języka, w którym nauczana była quebecka
młodzież. Upominał się o przywrócenie literackiego języka w szkołach, zarzucał kle-
rowi, że językiem nauczania jest joual, a nie francuski363. Według niego prowadzenie
zajęć w joual nie pozwala uczniom na konstruktywne myślenie, gdyż język ten nie do
tego był tworzony, a jego budowa nie jest dostosowana do snucia zbyt abstrakcyjnych
rozważań. Dodatkowo, Frère Untel oskarżał kler o deprecjację jednego z najistotniej-
szych elementów kultury quebeckiej, o niszczenie języka, który od wieków był jednym
z najważniejszych wyróżników tej zbiorowości. Les Insolences..., mimo batalii prowa-
dzonej przez Kościół przeciw jej autorowi, rozeszły się w setkach tysięcy kopii i wpły-
nęły na kierunek zmian, jakie miały niebawem nastąpić w quebeckim szkolnictwie364.

Duże znaczenie dla procesu powojennego dojrzewania Québécois i ich elit miał
ruch związkowy. Boom ekonomiczny, jaki trwał w Quebecu także po 1945 roku, po-
większał frankofońską rzeszę robotników pracujących w kopalniach, hutach czy fabry-
kach należących przede wszystkim do anglokanadyjskiego i amerykańskiegogo kapi-
tału. Równocześnie pojawili się nowi, zdecydowanie bardziej radykalni i niezależni
liderzy związkowi, którzy po wojnie kierowali rosnącymi w siłę quebeckimi związka-
mi zawodowymi. W roku 1945 w Quebecu zatrudnionych było ponad 380 tys. robotni-
ków, a dziesięć lat później ponad 420 tys. W 1955 roku 29% zatrudnionych należało
do związków zawodowych365. Dla Québécois pierwszoplanową rolę odgrywała kato-
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licka centrala związkowa, Confédération des travailleurs catholiques du Canada,
CTCC, do której należała znaczna część frankofońskich związkowców. CTCC była
najbardziej dynamiczną centralą związkową w Quebecu, ona też organizowała więk-
szość quebeckich strajków. W powojennych czasach strajki miały szczególne znacze-
nie dla zmian świadomości Québécois. Po pierwsze dlatego, że dominująca tradycyjnie
ideologia starała się od początków powstania frankofońskiej klasy robotniczej tak nią
sterować, by wszelkie radykalne ruchy, a więc i akcje strajkowe, były quebeckim ro-
botnikom obce. Było to zgodne z obowiązującą tradycyjnie w Quebecu filozofią pa-
triarchatu i wypływającego z niego posłuszeństwa. Po drugie, mimo że niemal wszyst-
kie strajki podejmowane za rządów ekipy Duplessisa kończyły się klęską robotników,
to właśnie dzięki nim pojawiła się nowa jakość w quebeckich relacjach społecznych,
nowa solidarność społeczna. Wprawdzie była to solidarność w ramach jednej wspól-
noty narodowej, jednak ważne stały się w niej kwestie porozumienia między grupami
zajmującymi różne miejsce w strukturze ekonomiczno-zawodowej społeczeństwa que-
beckiego. Robotników popierali młodzi profesjonaliści, intelektualiści i część kleru.

Szczególne znaczenie dla powojennej historii społecznej Quebecu miał wspomni-
nany wielokrotnie strajk w Asbestos, który stał się symbolicznym początkiem nadcho-
dzących w prowincji zmian. Był to pierwszy duży, dobrze zorganizowany strajk, zapo-
czątkowujący następne. Obrósł w mity i bogatą literaturę. W końcu zimy 1949 roku
górnicy w Asbestos i Thetford Mines w Eastern Townships strajkowali przez cztery
miesiące w proteście przeciw warunkom pracy i płacy oraz utrudnieniom w działalno-
ści związków zawodowych w The American Johns-Manville Company i The Asbestos
Company. Strajkowało ponad 5 tys. robotników. Duplessis wysłał przeciw nim setki
policjantów, którzy brutalnie rozprawiali się ze strajkującymi. Z początkiem maja soli-
darnie zaprotestowały kobiety w tzw. marszu różańcowym. Policja rozpędziła je strza-
łami i gazem łzawiącym. Mimo to strajk nie został przerwany. Prócz wspomnianej wy-
żej pomocy ze strony biskupów i księży, strajkujących wsparli młodzi quebeccy inte-
lektualiści, przyszli liderzy Spokojnej Rewolucji, wśród nich Jean Marchand, Gérard
Pelletier, a przede wszystkim Pierre Elliott Trudeau. „Robotnicy przemysłowi w Que-
becu są stłamszeni w społeczeństwie, które z kolei jest uciskane nieodpowiadającą
[współczesnym czasom – MKT] ideologią i opresyjnymi instytucjami, dlatego należy
robotnikom pomóc” – pisał Trudeau366, jeden z założycieli i głównych postaci środo-
wiska Cité Libre. Trudeau budował ideologię Cité Libre także na bazie doświadczeń,
jakie wyniósł z wielotygodniowego uczestnictwa w strajku w Asbestos. Po 142 dniach
protestu, dzięki mediacji arcybiskupa Quebecu Maurice’a Roya, strajk zakończył się
połowicznym sukcesem robotników, którzy uzyskali pewne gwarancje poprawy wa-
runków pracy i wzrostu wynagrodzenia. Duplessis do końca protestu odmawiał straj-
kującym jakichkolwiek racji i konsekwentnie ich potępiał367.

Dziesięć lat po Asbestos zastrajkowali pracownicy CBC, publicznego nadawcy te-
lewizyjnego w Quebecu. Był wśród nich René Lévesque, popularny wówczas komen-
tator telewizyjny. Ten strajk miał także symboliczne znaczenie, choć nieporównywal-
nie mniejsze od Asbestos. Był to ostatni większy strajk, który kończył protesty lat 50.
i ostatni w „erze Duplessisa”. Okazał się ważny także z tego względu, że zastrajkowali
ludzie zupełnie nowych zawodów, a miliony Québécois mogły na żywo śledzić prze-
bieg protestu368.
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IV.6.10. Antynacjonalizm kręgu „Cité Libre”

„Cité Libre” to periodyk wychodzący w Montrealu w latach 1950–1959 i 1960–
1966369. Skupione wokół niego środowisko intelektualistów i inteligencji quebeckiej,
nazywane często Citélibristes, stworzyli stanowczy oponenci wobec polityki społecz-
no-ekonomicznej, prowadzonej przez ekipę Duplessisa, i wobec tradycyjnego
quebeckiego nacjonalizmu. Krąg Cité Libre, bliski intelektualnie i personalnie
wydziałowi nauk społecznych Uniwersytetu Laval, był grupą najbardziej aktywnych
zwolenników modernizacji prowincji i animatorów zmian, którzy przez dziesięć lat
przygotowywali quebecką rewolucję. To grupa ludzi, która w wielkim stopniu
zdecydowała o kształcie la Révolution Tranquille.

Katalizatorem, który przyspieszył formowanie się tego środowiska, były wydarze-
nia związane ze strajkiem w Asbestos i postawą rządu Duplessisa wobec strajkujących.
Na ideologię Citélibristes wpłynął neonacjonalizm Laurendeau, ale przede wszystkim
negatywna ocena tradycyjnego nacjonalizmu reprezentowanego przez rządząca ekipę
i znaczną część Kościoła quebeckiego. Do grona najbardziej wpływowych twórców
i ideologów Cité Libre zaliczają się: Pierre Vadeboncoeur, Marcel Rioux, Pierre Val-
lières oraz Pierre Elliott Trudeau, Gérard Pelletier i współpracujący z nimi Jean Mar-
chand. Citélibristes solidarnie występowali przeciw rządom Union nationale i trady-
cyjnemu quebeckiegu nacjonalizmowi ściśle związanemu z katolicyzmem. Inspirowani
myślą Emmanuela Mouniera, starali się wypracować oryginalną, dopasowaną do po-
trzeb społeczeństwa quebeckigo ideologię, która w centralnym punkcie umieszczałaby
człowieka wraz z wszelkimi jego potrzebami. Uznawali, że wyzwolenie się Québécois
z opresji przytłaczającego ich nacjonalizmu daje tej zbiorowości szansę na moderniza-
cję, a ta z kolei pozwoli na odnalezienie przez Frankofonów należnego im miejsca
wśród społeczeństw Ameryki Północnej370. Tylko taka wewnętrzna radykalna zmiana
sposobu myślenia i percepcji swojego miejsca wśród innych była dla części Citélibristes
warunkiem przetrwania najbardziej wartościowych elementów kultury i tradycji
Québécois. „Społeczeństwo frankokanadyjskie przetrwa i będzie w rozkwicie nie
z powodu jakiejkolwiek doktryny nacjonalistycznej, ale dzięki temu, że dojrzeje, aby
być otwartym, demokratycznym, pluralistycznym, laickim, zurbanizowanym społe-
czeństwem, żyjącym w harmonii, choć przy zachowaniu swojej odrębności, z resztą
Ameryki Północnej”371.

Środowisko Cité Libre nie było monolitem, w jego ramach występowały dwa,
a nawet trzy współistniejące nurty, które na różnych etapach rozwoju tego ruchu były
mniej lub bardziej widoczne. Jednak istniały wyraźne, wspólne dla wszystkich założe-
nia ideologiczne, na które składało się kilka podstawowych kwestii.

– Antyklerykalizm. Grupa Cité Libre w większości wywodziła się z różnych śro-
dowisk i stowarzyszeń katolickich, bo takie dominowały w intelektualnym życiu Que-
becu. Jej członkowie nie negowali roli religii, nadal widzieli ją jako bardzo ważny
element życia prowincji. Jednak krytykowali tradycyjny katolicyzm frankofoński na-
znaczony mocnym klerykalizmem, dogmatyzm, nietolerancję, zasadę „wierzyć lub
umrzeć”. Krytykowali Kościół za głoszenie ślepego podporządkowania życia codzien-
nego tradycji katolickiej i brak otwarcia na ludzi świeckich, którzy według tej tradycji
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nie mieli nic do powiedzenia w sprawach wiary. Sprzeciwiali się intensywnej obecno-
ści Kościoła w polityce, gdyż ta jest sprzeczna z zasadami demokracji i wolności jed-
nostki. Postulowali pełne uczestnictwo wiernych w życiu Kościoła także poprzez ze-
rwanie z rygorystycznie przestrzeganą zasadą oddzielenia laikatu od spraw wiary. Do-
magali się sekularyzacji, nie w sensie oddzielenia Kościoła od państwa, ale bardziej
poszukiwania nowego miejsca dla katolicyzmu w zmieniającym się społeczeństwie,
a także akceptacji i podjęcia współpracy z innymi wyznaniami funkcjonującymi
w prowincji oraz ludźmi niewierzącymi. Postulowali pluralizm religijny i równość
wszystkich wyznań372.

– Demokracja i wolność. To dwa najbardziej eksponowane elementy ideologii
Citélibristes. To postulaty uporządkowania polityki i spraw społecznych w Quebecu
według nowych zasad. Głosząc hasła demokracji i wolności, grupa ta otwarcie wystę-
powała przeciw Duplessisowi zarzucając mu konserwatyzm i autorytaryzm. Nie
oszczędzali także samych Québécois, wypominali im konformizm, bierność, bezkry-
tyczne postawy wobec katolicyzmu i tradycji. Domagali się wolności jednostki i po-
wszechnego poszanowania praw obywatelskich. W tych kwestiach blisko im było do
personalistycznej filozofii Mouniera i magazynu „Esprit”373, którzy na pierwszym
miejscu stawiali wolność jednostki i jej autonomię w społeczeństwie. Dla Citélibristes,
konsekwentnie, wolność jednostki mogła być realizowana w wolnym, demokratycz-
nym społeczeństwie. Domagali się więc, aby Québec dołączył do rodziny krajów,
w których dominują zasady liberalizmu demokratycznego. Motto magazynu „Cité Li-
bre” brzmiało „Po pierwsze demokracja”. Nacisk na konieczność wprowadzenia re-
form demokratyzujących społeczeństwo quebeckie był według tego grona tak ważny,
gdyż Québécois „żyją, jakby w innym świecie” i nie są przygotowani na zrozumienie
współczesnego świata i na „poruszanie” się w nim. Tylko konsekwentne wprowadza-
nie zasad demokracji w Quebecu mogło to zmienić. Jedną z najbardziej znaczących
i znanych deklaracji środowiska Cité Libre był „manifest demokratyczny”, autorstwa
Pierre’a Elliota Trudeau.

„Frankokanadyjczykom brakuje obywatelskiej i wyborczej świadomości. Mają sympatie,
autorytarne i antydemokratyczne opinie, które wynieśli ze szkół i młodzieńczych debat na
uniwersytetach. Wynikają one także z bardzo ograniczonej roli, jaką w Kościele pełni laikat,
z ciasnych frankofońskich zbiorowości wiejskich, z podporządkowanej pozycji, jaką Franko-
foni zajmują w strukturze kapitalizmu, z ich obaw o zwrócenie się do państwa o pomoc.
A tylko poprzez interwencję państwa możliwe jest wydobycie Frankokanadyjczyków z trady-
cyjnego dla nich stanu stagnacji, z ich obojętności wobec ataków na wolność słowa, wolność
prasy, wolność stowarzyszania się. Te wszystkie niedemokratyczne cechy charakteryzują ludzi,
którzy nie nauczyli się jeszcze, jak żyć samorządnie, są to ludzie, wśród których nie może za-
panować demokracja, wśród których demokracja nie może być wprowadzona”374.

– Federalizm. Citélibristes byli zdecydowanymi zwolennikami utrzymania więzów
Quebecu z Federacją Kanadyjską. Opowiadali się za ustrojem federalnym bazującym
na zasadach demokracji parlamentarnej. Taki ustrój uznawali za najlepszy dla Quebe-
cu, gdyż pozwala na prowadzenie dyskusji politycznych i politycznej rywalizacji,
a ludzie decydują przy urnach i każdy głos waży tyle samo. Według tego środowiska,
w Quebecu nigdy nie istniał prawdziwy parlamentaryzm, tu zawsze państwo było nad-
rzędne w stosunku do obywateli i zapewniało hegemonię grup mniejszościowych nad
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resztą. Chroniło nie obywateli, ale interesy Kościoła i tradycyjnych quebeckich elit.
Środowisko to uważało, że demokratyzacja życia w Quebecu musi iść w parze ze
zmianami funkcjonowania quebeckich struktur władzy.

Ideologowie Cité Libre otwarcie odrzucali idee separatystyczne. Uważali, że Qué-
bec nie podoła niezależności, gdyż jego społeczeństwo nie jest na nią przygotowane,
bo przede wszystkim jest dalekie od demokracji. „Kulturowo, ekonomicznie, intelektu-
alnie i duchowo naród frankokanadyjski jest zbyt ubogi, aby sprostać wyzwaniom od-
rębnego, samodzielnego życia. Frankofoni nie są w stanie, nie dadzą rady, stworzyć
kompletnego społeczeństwa”375. Według Trudeau, jedynie we współpracy z resztą Ka-
nady Québec może nadrobić zaległości cywilizacyjne i dołączyć do demokratycznych
społeczeństw. Sam nie jest w stanie tego udźwignąć. Niepodległość, według kręgu Cité
Libre, nie przyniesie prowincji nic dobrego, nie doprowadzi do jej rozkwitu.

W sprawach konstytucyjnych środowisko to było dość zachowawcze. Nie postulo-
wali zwiększenia autonomii prowincji kosztem prerogatyw federalnych, wystarczał im
dotychczasowy podział kompetencji między prowincjami a Ottawą. Uznawali, że dla
zabezpieczenia interesów zbiorowości poszczególnych prowincji, także interesów Qué-
bécois, wystarczające jest utrzymanie przez rządy prowincji jurysdykcji nad sprawami
dotyczącymi kultury oraz opieki społecznej i zdrowotnej. Cała reszta powinna zostać
w rękach rządu federalnego, który powinien działać „dla dobra społeczeństwa kanadyj-
skiego jako całości”. Takie idealistyczne ujęcie nie było rzadkością w ideologii Cité
Libre376.

Krytycy profederacyjnych postaw Citélibristes zarzucali im, że nie chcą pamiętać
o kolonializmie, który mocno zaważył na losach Frankokanadyjczyków. Wypominali
im także brak otwartości w mówieniu o tym, że dla Québécois czasy kolonialne wiążą
się jednoznacznie z dominacją Anglokanadyjczyków, której nadal doświadczają w ra-
mach Federacji377.

– Interwencjonizm państwowy. Krąg Cité Libre nawoływał do zmiany polityki
ekonomicznej zarówno w prowincji, jak i Federacji. Krytykując skrajny liberalizm Du-
plessisa, postulowali wprowadzenie interwencjonizmu rządu prowincji w quebecką
ekonomię. Nie nawoływali do likwidacji własności prywatnej ani do zniesienia kapita-
lizmu jako ustroju gospodarczego. Uważali jednak, że państwo powinno interwenio-
wać, gdy prywatna własność zaburza podstawowe wartości społeczne, wkracza na ob-
szary, które powinny być zarezerwowane dla wolności jednostki. Państwo powinno
pełnić w gospodarce rolę pomocniczo-obronną, aby ekonomia rozwijała się harmonij-
nie bez naruszania podstawowych zasad demokratycznych. „Pomiędzy minimalną ak-
tywnością państwa liberalnego a pełną kontrolą państwa totalitarnego Cité Libre pro-
ponowało państwo „czujne”, interweniujące szybko i sprawnie, gdy zagrożona jest
wolność jednostki”. Państwo „czujne”, „porządkujące” miało osłaniać obywateli przed
skutkami gospodarki kapitalistycznej poprzez łagodzenie społecznych jej skutków.
Miało prowadzić dobrze planowaną politykę społeczną, która chroniłaby obywateli
przed bezrobociem, złymi warunkami pracy, inflacją, zapewniałaby ochronę zdrowia
i pomoc socjalną. Planowa polityka społeczna powinna być prowadzona i koordyno-
wana na obu szczeblach, federalnym oraz prowincjonalnym. Citélibristes proponowali
„neoliberalne państwo interweniujące”, które opierałoby się na nowoczesnej gospodar-
ce kapitalistycznej, w którym rozwiązywaniem nieuchronnych problemów społecznych
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zajmowałoby się właśnie państwo. W propagowanym modelu zakładali pewną, ko-
nieczną dla finansowania polityki społecznej państwa, ograniczoną formę nacjonaliza-
cji. Nie podawali w tym względzie konkretów, a uwypuklali określenie „niewielka na-
cjonalizacja”. Miała być niewielka także, a może przede wszystkim, ze względu na
– jak mówili – „bliskość USA”, czyli coraz większą obecność biznesu amerykańskiego
w quebeckiej ekonomii. Zamiast odważnej nacjonalizacji proponowali intensywną
współpracę z sektorem prywatnym w realizacji polityki społecznej. Prywatne firmy
miałyby przejmować na siebie część kosztów, jakie generowałaby polityka interwen-
cjonizmu państwowego378. Krytycy zarzucali im dążenie do zaprowadzenia w Quebe-
cu, a nawet w Kanadzie, elementów państwa socjalistycznego. Odrzucali te zarzuty,
przekonując, że proponowany przez nich model jest zupełną nowością i nie opiera się
na żadnych dotychczas istniejących ustrojach379.

– Ruch robotniczy. Środowisko Cité Libre uznawało ruch robotniczy za ważną siłę
społeczną, której działania przyczyniają się do modernizacji Quebecu. Opierając się na
doświadczeniach wyniesionych z uczestnictwa w strajkach, ideolodzy Cité Libre,
w tym przede wszystkim Trudeau, przypisywali szczególną rolę związkom zawodo-
wym. Widzieli w nich wyrazicieli interesów nie tylko quebeckich robotników, ale
i innych grup zawodowych. Stawiali jednak podstawowy warunek. Aby pełnić taką
rolę, związki zawodowe muszą stać się ruchem niezależnym, przede wszystkim od Ko-
ścioła katolickiego. Związkowcy powinni przeprowadzić sekularyzację personalną
i strukturalną. Widząc w ruchu związkowym lidera przemian społecznych w prowincji
Citélibristes, ostro sprzeciwiali się regulacjom prawnym wprowadzanym przez Du-
plessisa (Bill 19 i 20), które ograniczały wolność zrzeszania się i niezależność działa-
nia organizacji społecznych, w tym związków zawodowych380.

– Dekolonizacja. Otwarte poparcie dla idei dekolonizacji w Trzecim Świecie było
w znacznej mierze odcięciem się środowiska Cité Libre od haseł, jakie w tym wzglę-
dzie propagowała ekipa Duplessisa. Duplessis głosił, że pomoc krajom wychodzącym
z kolonializmu to pomoc komunistom, która zagraża interesom Quebecu. W ideologii
Citélibristes wsparcie ruchów narodowowyzwoleńczych było rozumiane jako solidary-
zowanie się ze społecznościami, które – tak jak wszystkie inne zbiorowości – mają
prawo do samostanowienia i chcą żyć w demokracji.

Poparcie dla dekolonizacji jawnie kłóciło się z brakiem zgody na separację Quebe-
cu, przyznając rację innym, ideolodzy Cité Libre odmawiali takiego prawa własnemu
narodowi. Nie widzieli jednak sprzeczności w tych poglądach, gdyż konsekwentnie
uznawali, że zbiorowość quebecka nie ma nic wspólnego z modelem wspólnot kolo-
nialnych, a w prowincji dynamicznie rozwija się industrializacja. Dlatego procesy de-
kolonizacyjne, według Citélibristes, nie dotyczą Quebecu381.

Ideologia kręgu Cité Libre nie była rewolucyjna, wiele jej elementów było jedynie
ideami, za którymi nie szły realne programy ich realizacji. Zaprezentowane powyżej
najistotniejsze elementy tej ideologii były przypisywane środowisku Citélibrestes, choć
poszczególni jego reprezentanci znacznie różnili się między sobą w wielu kwestiach.
Najbliżej przedstawionego tu programu plasował się Pierre E. Trudeau, pierwszopla-
nowy ideolog kręgu Cité Libre i jego bliski współpracownik Gérard Pelletier, a także
Jean Marchand, który był przede wszystkim przywódcą związkowym, szefem CTCC.
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W roku 1956 ukazało się ponad 400-stronicowe, redagowane przez Trudeau, stu-
dium La Grève de l' amiante: une étape de la révolution industrielle au Québec. Mło-
dych autorów La Grève..., wywodzących się z różnych quebeckich środowisk, łączył
krytycyzm wobec społeczno-ekonomicznej sytuacji w prowincji i przekonanie o ko-
nieczności radykalnych zmian. Opracowanie to rozważało strajki w Asbestos i Thet-
ford Mines382 z wielu perspektyw: związków zawodowych, robotników i ich rodzin,
Kościoła, oficjalnej ideologii. Całość otwierał obszerny wstęp Trudeau, który, jak
zgodnie twierdzą badacze lat 50. w Quebecu, jest świetnie udokumentowaną i błysko-
tliwą analizą stosunków pracy oraz konfliktów robotniczych w powojennym Quebecu.
Te rozważania prowadził Trudeau równolegle z krytyką ideologii nacjonalistycznej,
głoszonej przez ekipę Duplessisa i współpracujące z nią kręgi kościelne383, oraz polity-
ki społecznej prowadzonej przez rząd. Udowadniał, że społeczne myślenie obu tych
środowisk „ignoruje współczesną rzeczywistość frankokanadyjskiego życia”384. We
wstępie zaprezentował także założenia nowej ideologii, którą rozwijał krąg Citélibristes.
Według S. Mann-Trofimenkoff, La Grève…, jako krytyczna analiza współczesnego
[quebeckiego – MKT] społeczeństwa, odegrała może nawet większą rolę [w quebec-
kich przemianach – MKT] niż sam strajk”385.

Pierre Vadeboncoeur i Marcel Rioux nie podzielali optymizmu Trudeau w stosunku
do zbiorowości Québécois. Nie wierzyli w szybką społeczno-mentalną odnowę, połą-
czoną z zachowaniem przez nich odrębności. Bardziej pesymistyczny był Vadebonco-
eur – „Czy kultura, która jest jałowa, negatywna, pasywna i autorytarna może uchronić
się przed upadkiem? W rzeczywistości przyszłość Frankokanadyjczyków jest smut-
na”386. Według niego, taki obraz przyszłości Québécois wynika także stąd, że quebeckie
ideologie ciągle nie podejmują dyskusji nad problemami, które są tradycyjnym que-
beckim tabu: duchowością, poczuciem zależności i wolności, niesprawiedliwości
i nietolerancji, wiary i intelektualnego myślenia, nad namiętnościami i wewnętrzną
autonomią itp.387 Rioux z kolei podkreślał, że Frankokanadyjczycy powinni bardziej
eksponować więzy ze swoimi nowofrancuskimi korzeniami, które tworzą podstawę ich
odmienności. Nie powinni natomiast odnosić swojego dziedzictwa, kultury i języka do
współczesnej Francji, bo wprowadza to tylko zamieszanie. Québécois należą do kultu-
ry północnoamerykańskiej, a nie dzisiejszej europejskiej, i – tak jak cała Ameryka –
mają tylko europejskie korzenie388.

Kolejna ważna postać wśród Citélibristes – Pierre Vallières, dość szybko zradykali-
zował swoje poglądy i stał się ideologiem separatystycznego nurtu quebeckich refor-
matorów.

Cité Libre uznawane jest powszechnie za środowisko antynacjonalistyczne. Opozy-
cja Citélibristes w stosunku do nacjonalizmu była zarówno ideologiczna, jak i poli-
tyczna – uznawali go za antydemokratyczny, niereformowalny i z gruntu konserwa-
tywny. Uważali, że poprzez koncentrację na wartościach i interesach istotnych dla
zbiorowości, nacjonalizm nie zwraca uwagi na prawa jednostki. Ideologiom nacjonali-
stycznym zarzucali brak wrażliwości na położenie najsłabszych społecznie grup i pod-
stawowych ich interesów. Krytykowali Union nationale i Chef’a za używanie retoryki
nacjonalistycznej dla utrzymania politycznego, gospodarczego oraz społecznego status
quo w prowincji, a także opóźnianie jej modernizacji. Według Cité Libre, nacjonali-
styczny program ekipy Duplessisa był wrogi interesom Québécois, a chronił wpływy
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kleru, świeckiej elity z nim związanej oraz biznesu anglokanadyjskiego i amerykań-
skiego. Citélibristes, a głównie Trudeau, uważali się za wyrazicieli interesów quebec-
kich pracowników najemnych, w tym przede wszystkim robotników. Nacjonalistów
zaś uznawali za ideologów starych elit, lecz także, w pewnym stopniu, tworzącej się
nowej klasy średniej389.

IV.7. W STRONĘ NOWEGO QUEBECU. COŚ SIĘ DZIEJE
W QUEBECU390 – LA RÉVOLUTION TRANQUILLE391

Liberałowie byli opozycją wobec Union nationale od początku pojawienia się ekipy
Duplessisa na quebeckiej scenie politycznej. Wprawdzie w latach 50. ich wyniki wy-
borcze nie zbliżały się nawet do UN, w 1952 – 23 mandaty, a w 1956 – 19 manda-
tów392, jednak byli jedyną, poza partią Duplessisa, liczącą się siłą polityczną w Quebe-
cu. Mieli poparcie przede wszystkim w dużych miastach, wśród lepiej wykształconych
quebeckich wyborców. Do kolejnych wyborów, w roku 1960, Partia Liberalna przy-
gotowywała się starannie. Dzięki swoim liderom-strategom, przede wszystkim Geor-
ges’a-Émile’a Lapalme i Jeana-Marie Nadeau, zreorganizowała struktury, zasady
członkostwa, a także program. Położono nacisk na działaczy, których szukano zarówno
wśród liderów lokalnych społeczności, jak i osób znanych w całej prowincji. Swoim
autorytetem wspierał liberałów „Le Devoir”.

W roku 1959 zmarł Maurice Duplessis. Jego śmierć stała się niemal symbolicznym
wydarzeniem kończącym długą epokę w dziejach Quebecu, zwaną grande noirceur,
wielkimi ciemnościami. Równie symbolicznie wydarzenie to jest uznawane za począ-
tek odradzania się prowincji i budowy tzw. Nowego Quebecu. Sukcesorem le Chef
w Union nationale został Paule Sauve, polityk, który widział potrzebę wewnętrznego
zreformowania partii. Kierował nią jedynie sto dni, zmarł na początku 1960 roku, zo-
stawiając UN osłabioną wewnętrznymi podziałami. W takiej sytuacji liberałowie, pod
wodzą Jeana Lesage’a, sięgnęli po władzę w czerwcu 1960 roku. Nie było to jednak
zwycięstwo przytłaczające, przy ciągle niezmienionej ordynacji otrzymali 51,3% gło-
sów, co dało im 51 miejsc w Zgromadzeniu prowincji. Na Union nationale, kierowaną
przez Antoine’a Barrette, głosowało 46,6% wyborców, co przełożyło się na 43 miejsca
w parlamencie393. Liberałowie poszli do wyborów pod hasłem lansowanym przez Le-
sage’a: C’est le temps que ça change, „Czas na zmiany”, „To czas, by się zmieniło”.
Popularność zdobyły także inne hasła: „Panami u siebie”, „Potrafimy to zrobić”, „Qué-
bec wie, jak”, czy wybiegające w przyszłość „Równość albo niepodległość.” Przedtermi-
nowe wybory, które liberałowie przeprowadzili w roku 1962, miały być równocześnie
testem dla ich radykalnego programu. Zorganizowano je według częściowo zmienionej
ordynacji wyborczej. W ich wyniku Partia Liberalna pod hasłem, autorstwa Renégo
Lévesque’a, Maîtres chez nous, znacznie wzmocniła swoją pozycją w quebeckim Zgro-
madzeniu, zdobywając 63 miejsca. Lata rządów liberałów w Quebecu, 1960–1966, na-
zywane są la Révolution Tranquille, Spokojną Rewolucją394.
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IV.7.1. Ideologia Spokojnej Rewolucji

Ideologia Spokojnej Rewolucji określana jest mianem nowego quebeckiego neonacjo-
nalizmu. Choć nazwa ta nawiązuje do myśli Laurendeau, to jednak niewiele łączy te
koncepcje. Ideologiczny program Spokojnej Rewolucji posiada zdecydowanie więcej
wspólnych myśli z dorobkiem Cité Libre, choć ten nazywany był z kolei, antynacjona-
lizmem. Quebecki neonacjonalizm początku lat 60. to najogólniej ideologia zawierają-
ca nowe spojrzenie na wspólnotę Québécois, jej miejsce wśród zbiorowości północno-
amerykańskich oraz nową definicję politycznej reprezentacji narodu quebeckiego. Cel
jej twórców to odzwierciedlenie zmian, jakie były udziałem społeczeństwa Québécois,
które u progu lat 60. stanowiło zbiorowość zurbanizowaną żyjącą w industrialnej rze-
czywistości.

Oficjalne koncepcje ery Duplessisa odnosiły się w coraz większym stopniu do
wyimaginowanego, idealizowanego świata, a nie realności, w jakiej żyło quebeckie
społeczeństwo. W połowie XX wieku zurbanizowana część społeczności Québécois
była „ideologicznie opuszczona”, gdyż obowiązująca ideologia la survivance celowo
pomijała jej znaczenie, a wręcz istnienie.

Nowa ideologia przenosiła punkt ciężkości na przyszłość, choć bez zrywania
z przeszłością, kładła nacisk na rozwój i zmiany, a nie na trwanie. Podkreślała nieroze-
rwalność związków rozwoju społeczeństwa quebeckiego z nowoczesną ekonomią
i towarzyszącymi jej procesami, w tym ze wzmożoną urbanizacją prowincji. Na trady-
cyjnie ważne dla Québécois elementy tożsamości narodowej spojrzano inaczej. Reli-
gia, rodzina, język stawały się kwestiami, wokół których koncentrowały się głębokie
procesy przemian społeczno-politycznych prowincji. Podstawą rozwoju, przyszłości
wspólnoty quebeckiej miała być dynamicznie rozwijająca się gospodarka prowincji.
W myśl nowej ideologii miała ona przynosić profity przede wszystkim społeczeństwu
quebeckiemu, a nie jak dotychczas, etnicznie obcym koncernom395. Ideologia Spokoj-
nej Rewolucji pokazywała nowe możliwości, jakie Frankokanadyjczycy mogą wyko-
rzystać, które w dotychczas obowiązujących koncepcjach były z premedytacją pomija-
ne. Według Rioux, było to

„… przede wszystkim odnalezienie i potwierdzenie [przez Québécois – MKT] wartości
tkwiących w nich samych, pojawienie się ducha niezależności i dociekania. To wszystko
było zamrożone w ciągu długiej, trwającej ponad wiek, zimy. Québécois odkrywali, że sami
mogą zmienić wiele spraw, jeśli tylko rzeczywiście tego będą chcieli”396.

W roku 1959 rozpoczął pracę kompleks hydroenergetyczny Les Barrages Manic,
nad rzeką Manicouagan, północno-wschodnim dopływem Rzeki Świętego Wawrzyńca.
Była to pierwsza, wielka inwestycja przeprowadzona w całości samodzielnie przez
Frankofonów. Manic stał się symbolicznym początkiem nowego podejścia Québécois
do własnych możliwości i własnej przyszłości. Symbolem odrzucenia przez nich po-
czucia niższości i podporządkowania, a początkiem wiary w siebie397. Tak oto w ciągu
krótkiego czasu „wszystko stało się możliwe” i wydawało się, że Frankofoni przestali
identyfikować się ze sloganem nés pour un petit pain, „stworzeni do małego chleba”.
Jak pisze Dion:
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„Takie przesadzone, wyolbrzymione i nagłe poczucie pewności siebie było psycholo-
gicznie konieczną rekompensatą za wieki, w których Frankokanadyjczycy mieli tak mało
wiary w swoje możliwości”398.

Ta właśnie gotowość do zmian, radykalne przewartościowanie pozycji swojej grupy
w życiu prowincji, jakie u progu lat 60. było udziałem zbiorowości Québécois, składa
się na określenie tego okresu mianem rewolucji.

Spokojną Rewolucję przygotowała i przeprowadziła tzw. nowa klasa średnia, jak tę
grupę frankofońskich intelektualistów i profesjonalistów nazwał Kenneth McRoberts,
była nazywana także najemnymi profesjonalistami399. Od starej quebeckiej klasy śred-
niej różniła się tym, że nie należała równocześnie do grupy właścicieli, choćby drob-
nego, kapitału. Z racji swojego wysokiego profesjonalizmu byli zatrudniani na odpo-
wiedzialnych stanowiskach, które dawały im dużą swobodę działania, jednak tworzyli
grupę zatrudnianych, a nie zatrudniających. „W rzeczywistości w latach 50. i 60. nowa
frankofońska klasa średnia miała wiele wspólnego z frankofońskimi robotnikami”400.
Z tego wynikały ważne konsekwencje. Ideologia budowana przez tę grupę kładła na-
cisk na modernizację życia w prowincji, która wymagała szerokiego interwencjonizmu
państwowego. Domagano się demokratyzacji życia społecznego, powszechnego dostę-
pu do edukacji i budowy państwa opiekuńczego. W myśl tej ideologii, państwo powin-
no przejąć gros obowiązków, które do tej pory były domeną życia prywatnego, a jed-
nocześnie powinno stać na straży poszanowania swobód obywatelskich. Nowa klasa
średnia nie odcinała się jednak od przeszłości i tradycji, uważała, że proponowane
przez nią zmiany pozwolą na rozwój społeczeństwa quebeckiego, a nie jedynie na jego
trwanie. Po przejęciu władzy w prowincji liberałowie Jeana Lesage’a z dużą konse-
kwencją starali się wprowadzać w życie te postulaty.

Ideologia Spokojnej Rewolucji eksponowała trzy główne elementy, które stały się
osią quebeckich zmian, koniecznych, aby na nowo odbudować quebecką wspólnotę,
konsekwentnie nazywaną quebeckim narodem. Były to: zmiana roli państwa-rządu
prowincji w kreowaniu życia Québécois; troska o quebecką rodzinę; wzmacnianie po-
zycji języka francuskiego. W konsekwencji przyjęcia takich priorytetów pojawiły się
kolejne z nich wynikające: konieczność wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu go-
spodarki prowincji, zmian w relacjach z Ottawą i zasad powiązań federalnych, intensy-
fikacja kontaktów z Francją oraz wejście Quebecu na scenę międzynarodową.

Ideologia miała rozwijać i promować poczucie odrębności społeczeństwa Québé-
cois i jego identyfikację z Quebekiem jako krajem, gdzie żyje naród quebecki,
une province pas comme les autres.

IV.7.1.1. Sprawy wewnętrzne prowincji

IV.7.1.1.1. Liberałowie i rewizja roli państwa

Na głównym miejscu w ideologii Spokojnej Rewolucji znalazła się koncepcja radykal-
nej zmiany roli jaką powinno pełnić państwo w stosunku do mieszkańców prowincji.
Słowo państwo jest tu używane jako skrót myślowy, odnoszący się do całości instytu-
cji, organizacji i struktur podległych parlamentowi oraz rządowi prowincji Québec,
w zdecydowanie mniejszym zakresie do quebeckich delegatur urzędów federalnych. Ta
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uwaga jest ważna, gdyż w początkach Spokojnej Rewolucji rzadko padały hasła otwar-
cie separatystyczne, a reformatorzy koncentrowali się na reformie funkcjonowania
podstawowych dziedzin życia prowincji. Wprawdzie modernizacja ta wymagała, we-
dług nich, także wprowadzenia istotnych zmian w relacjach federalnych, jednak to zo-
stawiano do odrębnych rozstrzygnięć. Tak rozumiane państwo miało zająć pierwszo-
planowe miejsce w życiu prowincji, kreować zmiany, nadawać im kierunek, dyktować
ich tempo i kontrolować cały proces. Państwo przestawało być „asystentem”, jak
w czasach reżimu Duplessisa, a stawało się główną siłą odpowiedzialną za życie pro-
wincji. Było to równoznaczne z wprowadzeniem bardzo szerokiej laicyzacji życia
w Quebecu, bo do połowy XX wieku to na Kościele i podległych mu instytucjach spo-
czywał ciężar odpowiedzialności za znaczne obszary życia społeczeństwa Québécois.

Do czasu Spokojnej Rewolucji Kościół tradycyjnie był największym w prowincji
pracodawcą, wychowawcą, opiekunem i strażnikiem quebeckiej wspólnoty. I choć od
dawna fundusze państwowe hojnie wspierały kościelne instytucje w ich działalności
społeczno-edukacyjnej, to wraz ze Spokojną Rewolucją państwo ją przejmowało. Rząd
prowincji zabrał z rąk Kościoła szkolnictwo podstawowe i średnie, opiekę zdrowotną,
a także opieką społeczną. Laicyzacja tych instytucji szła w parze z wielkimi zmianami
w ich funkcjonowaniu i miała dalekosiężne skutki dla wielu dziedzin quebeckiego ży-
cia. Zmieniła się, a przede wszystkim rozrosła, administracja państwowa, powstało 27
zupełnie nowych jednostek administracyjnych, o 53% wzrosła liczba zatrudnionych
w służbie cywilnej prowincji. Nowe miejsca pracy były przeznaczone niemal wyłącz-
nie dla Frankofonów, więc powoli zmieniała się także quebecka struktura zatrudnienia.
Ogromnie wzrosło zapotrzebowanie na świeckich nauczycieli i pracowników admini-
stracyjnych w szkolnictwie, służbie zdrowia oraz opiece społecznej. Te trzy obszary
były priorytetami, na które liberałowie wydawali niemal 70% budżetu prowincji401.

Zmiany, które wprowadzano w quebeckiej ekonomii, tworzyły dalsze miejsca pra-
cy. W znacznym stopniu obsadzano je osobami związanymi z nową administracją
prowincji. Reforma świadczeń społecznych, wprowadzenie powszechnych ubezpie-
czeń zdrowotnych i emerytalnych emancypowały rodzinę, która przestała być, po wie-
kach, odpowiedzialna za losy swoich członków od chwili narodzin do śmierci402.

Dokonała się też wielka zmiana w pozycji Kościoła katolickiego. Po raz pierwszy
w swojej quebeckiej historii Kościół i kler katolicki przestawały mieć decydujący
wpływ na życie prowincji. W procesie uniezależniania się społeczeństwa Quebecu od
dominacji Kościoła istotną rolę odegrała reforma quebeckiej edukacji.

IV.7.1.1.2. Zmiany w edukacji

Liberałowie Lesage’a uznawali reformę szkolnictwa prowincji za jedno z najpilniej-
szych i najbardziej ważnych zadań, jakie stanęły przed ich rządem. Zmiany w systemie
edukacji miały dwa główne cele. Po pierwsze laicyzację i podporządkowanie szkół
publicznych, w kwestiach zarówno programowych, jak i organizacyjnych agendom
rządowym. Po drugie – takie przekształcenie szkolnictwa prowincji, aby odpowiadało
potrzebom i wyzwaniom, jakie przed młodymi Québécois stawiała coraz bardziej no-
woczesna quebecka gospodarka i zurbanizowane społeczeństwo. Reforma szkół szła
w parze z programem ochrony i promowania języka francuskiego w prowincji403. Od
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początku jednak Lesage sprzeciwiał się likwidacji szkół wyznaniowych, uważał, że
w Quebecu powinna istnieć różnorodność w tym względzie, że nie można zastępować
jednego monopolu innym404.

Do przygotowania reformy quebeckiej edukacji powołano w roku 1961 specjalną
komisję pod przewodnictwem Mgr Alphonse’a-Marie’a Parenta, prorektora Uniwer-
sytetu Laval, zwaną Komisją Parenta. W jej skład wchodziły znane osobistości que-
beckiego życia naukowego, między innymi socjologowie Guy Rocher i Arthur Trem-
blay oraz ekonomista Gérard Filion. W opublikowanych raportach Komisja Parenta
otwarcie krytykowała dotychczasowy system szkolnictwa „w imię modernizacji, nauki
i technologii, urbanizacji i masowej komunikacji, zwiększenia roli kobiet i stworzenia
nowych elit”405. Apelowała o stworzenie sprawnej i nowoczesnej edukacji w prowincji.
Końcowy raport Komisji zbiegł się w czasie z wydaniem przez rząd Lesage’a latem
1963 roku Prawa 60 (Bill 60), które ustanawiało pierwsze w historii Quebecu świeckie
ministerstwo edukacji. Miało ono przygotowywać i koordynować reformę, jednak jego
utworzenie spotkało się z protestami środowisk kościelnych. Biskupi obawiali się wy-
rugowania religii ze szkół. Lesage, który nie miał takich intencji, aby nie zaostrzać sy-
tuacji, zawiesił na pewien czas działalność ministerstwa. W styczniu 1964 roku po
wprowadzeniu poprawek zgodnych z rekomendacjami Komisji Parenta, ostatecznie go
utworzono, a pierwszym ministrem edukacji został Paul Gerin-Lajoie. Rząd objął kon-
trolę nad całym szkolnictwem prowincji, zarówno publicznym, jak i prywatnym.
Działalność placówek prywatnych była koordynowana przez nowo utworzoną Radę,
Le Conseil supérieur de l’éducation406, złożoną z komitetów – katolickiego i prote-
stanckiego. Rada nadzorowała jedynie wyznaniową część programu szkolnego. Po-
przez tzw. operację 55 ministerstwo edukacji zreorganizowało działalność dużej liczby
lokalnych katolickich komitetów szkolnych, grupując je w 55 komitetów regionalnych,
co w znacznym stopniu ujednoliciło ich działalność i doprowadziło do większej jej
przejrzystości. Znowelizowane przepisy dawały rodzicom prawo wyboru szkoły dla
swoich dzieci. Na poziomie podstawowym dzieci mogły uczęszczać do szkoły pu-
blicznej lub prywatnej, w tym wyznaniowej407.

W roku 1966 została stworzona nowa quebecka publiczna instytucja edukacyjna ty-
pu ponad-podstawowego, tzw. CEGEPs, Collèges d’enseignement général et pro-
fessionnel. CEGEPs podzielono na dwa profile: dwuletni, który jest przygotowaniem
do studiów uniwersyteckich, i trzechletni – zawodowy. Utworzenie CEGEPs miało
demokratyzować szkolnictwo i ułatwić dostęp do edukacji ponadśredniej młodzieży
z dzielnic robotniczych i ze wsi. Jednak, jak pokazują studia nad tym typem szkół,
CEGEPs nie do końca spełniły te społeczne i ideologiczne oczekiwania. Z badań prze-
prowadzonych z początkiem lat 70. wynika, że wśród studentów montrealskich
CEGEPs większość należała do klasy średniej i wyższej, a młodzież z rodzin wiejskich
i robotniczych nadal była w mniejszości408.

Kolejnym krokiem reformy było położenie nacisku na kształcenie uniwersyteckie.
W roku 1968 stworzony został Université du Québec, który – podobnie jak CEGEPs –
miał ułatwić dostęp do edukacji młodym Québécois z niezamożnych rodzin mieszkają-
cych poza dużymi miastami. Uniwersytet ten składał się z kilkunastu filii w regionach,
głównie w miejscach, gdzie dotychczas działały klasyczne collèges. Jednak podobnie jak
w przypadku CEGEPs, Université du Québec nie stał się instytucją, gdzie studiowali
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młodzi Québécois z rodzin robotniczych czy chłopskich. Struktura społeczna studen-
tów tej uczelni była taka jak w CEGEPs i innych uczelniach quebeckich – na studia
szły głównie dzieci klasy średniej i wyższej409.

Jednak mimo to reforma quebeckiego szkolnictwa bardzo zdemokratyzowała do-
stęp do edukacji w prowincji, w publicznych szkołach wszystkich szczebli nauka była
bezpłatna. Quebecki system szkolnictwa publicznego, do którego programów dostoso-
wały się także szkoły katolickie i protestanckie, zbliżał się do standardów ogólnokana-
dyjskich. Polityka proedukacyjna dość szybko osiągnęła zamierzone rezultaty. W ciągu
dziesięciu lat o 101% wzrosła liczba uczących się w szkołach średnich, o 82%
w szkolnictwie ponadśrednim, a o 169% na uniwersytetach410. W połowie lat 70. na
rynku pracy pojawiły się pierwsze grupy absolwentów zreformowanego systemu: in-
żynierów, ekonomistów, menedżerów itp., młodych dobrze wykształconych Frankofo-
nów, którzy byli gotowi do zajmowania odpowiedzialnych, kierowniczych pozycji
w quebeckiej ekonomii.

IV.7.1.1.3. Opieka zdrowotna i socjalna

Podobnie jak w stosunku do edukacji, rząd Lesage’a podjął radykalne kroki w sferze
opieki zdrowotnej i społecznej. Ideologia neonacjonalistyczna zrywała z tradycyjnym
quebeckim modelem, w którym instytucje kościelne i rodzina pełniły podstawową rolę
w zabezpieczeniu socjalnym i zdrowotnym społeczeństwa Québécois. Obowiązki te
przejął na siebie rząd prowincji. W roku 1961 wprowadzono powszechne publiczne
ubezpieczenie zdrowotne. Szpitale przeszły z rąk instytucji kościelnych pod kontrolę
rządu i zobligowane zostały do zmiany standardów leczenia. Liberałowie dążyli do
zrównania poziomu quebeckiej opieki zdrowotnej z poziomem ogólnokanadyjskim.

Problemy rozwoju quebeckiego publicznego sektora zabezpieczeń socjalnych były
przez cały okres Spokojnej Rewolucji kwestiami, o które spierano się z rządem fede-
ralnym. Rząd Quebecu dążył do maksymalnego ograniczenia kontroli Ottawy nad fun-
duszami na programy socjalne przekazywanymi prowincjom przez Federację. Porozu-
mienie osiągnięto w roku 1964. W jego myśl rządy poszczególnych prowincji, a więc
i Quebecu, były niezależne w dysponowaniu środkami przeznaczonymi między innymi
na ubezpieczenia zdrowotne i szpitalne, zasiłki dla niepełnosprawnych, zasiłki rodzin-
ne. Liberałom quebeckim zależało, aby zachować autonomię w prowadzeniu polityki
społecznej w prowincji, także dlatego, aby podtrzymać długą quebecką tradycję w tym
względzie. Wprawdzie programy wprowadzane w Quebecu nie różniły się zbytnio od
rozwiązań przyjętych w innych prowincjach, a wręcz najczęściej były na nich wzoro-
wane, jednak ważny był w tej kwestii aspekt psychologiczny – kontynuowania trady-
cyjnej niezależności w tym obszarze życia prowincji. W roku 1964 wprowadzono
pierwszy w historii prowincji quebecki plan emerytalny, który był niezależny od sys-
temu obowiązującego w reszcie Kanady. W roku następnym utworzono Kasę Depo-
zytową, Caisse de dépôt et placement du Québec, instytucję finansową, która admini-
strowała składkami emerytalnymi Québécois. Kasa wyrosła na ważne quebeckie cen-
trum finansowe wspierające frankofońskie firmy, co tym samym ograniczało ich
zależność od anglokanadyjskich i amerykańskich instytucji finansowych. Poprzez emi-
sje bonów Kasa znacząco wspomagała budżet rządu prowincji. W roku 1965 rząd Le-
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sage, po kolejnej wygranej z Ottawą batalii, wprowadził quebecki system zasiłków ro-
dzinnych, „dostosowanych do specyficznych potrzeb quebeckich rodzin”. Rząd pro-
wincji objął także swoim patronatem system ubezpieczeń komunikacyjnych, a nawet
zaangażował się w kampanię ochrony quebeckich konsumentów.

W wyniku przejmowania przez państwo odpowiedzialności i kontroli nad sferą so-
cjalno-zdrowotną społeczeństwa Québécois, rodzina quebecka, uwolniona od tych tra-
dycyjnie na niej spoczywających zobowiązań, szybko upodabniała się do modelu ro-
dziny północnoamerykańskiej. Lata 60. przyniosły quebeckim rodzinom jeszcze wiele
innych zmian: nowy kodeks cywilny, prawo rozwodowe, pigułkę antykoncepcyjną.
Rodzina przestała być dobrem publicznym, a stała się sprawą prywatną, co natychmiast
skutkowało drastycznym spadkiem dzietności. To dziesięciolecie można z powodze-
niem nazwać rzeczywiście rewolucyjnym dla quebeckich rodzin. Wprowadzenie tak
wielkich zmian w życiu rodzinno-prywatnym Québécois odbywało się pod osłoną rzą-
du Quebecu, który w trakcie Spokojnej Rewolucji dążył do zbliżenia prowincji do mo-
delu państwa opiekuńczego411. Dzięki tej osłonie Québécois mogli w miarę łagodnie
przejść przez ten burzliwy okres. Koncepcja państwa opiekuńczego miała także umo-
cowanie historyczne. Ideologowie Spokojnej Rewolucji głośno nawiązywali do „zło-
tych czasów Quebecu”, do Nowej Francji, a szczególnie okresu, gdy ta była kolonią
królewską. Z tamtych czasów wywodzili więc quebecką tradycję państwa opiekuńcze-
go, które sprawuje władzę w imieniu i dla dobra całego społeczeństwa, a nie uprzywi-
lejowanych grup. Québec, wprowadzając te elementy, mógł – choć oficjalnie nie za-
mierzał – stosować rozwiązania sprawdzone w reszcie Kanady. Od zakończenia II
wojny w Kanadzie rozwijano różne formy państwa opiekuńczego, Québec dołączał do
tego modelu dopiero od lat 60.

IV.7.1.1.4. Ideologia a ekonomia – quebecka wersja nacjonalizacji

Modernizacja życia w Quebecu wymagała także, zdaniem ideologów Spokojnej Rewolu-
cji, wprowadzenia zasadniczych zmian w funkcjonowaniu gospodarki prowincji. Było to
podyktowane wieloma powodami, zarówno ideologicznymi, jak czysto ekonomicznymi.
W konsekwencji polityki gospodarczej, prowadzonej w prowincji przez minione dziesię-
ciolecia, Frankofoni zajmowali podporządkowaną pozycję w stosunku do dominującego
w ekonomii Quebecu kapitału anglokanadyjskiego i amerykańskiego. Zmiana takiego
stanu rzeczy była jednym z ważnych postulatów ideologicznych liberałów, przejmują-
cych w 1960 roku władzę w prowincji. Uważali, że niemożliwa jest budowa nowego
społeczeństwa quebeckiego bez wyjścia Québécois z podległości gospodarczej wobec
obcych etnicznie koncernów. Rzucone przez René Lévesque’a hasło Maîtres chez nous,
„Panami u siebie”, mówiło o tym, że bez emancypacji ekonomicznej Québécois nie będą
rzeczywistymi gospodarzami swojego kraju, Quebecu. Emancypacja ta oznaczała zarów-
no udział w zyskach, jakie przynoszą działające w prowincji przedsiębiorstwa, jak
i w zarządzaniu ważnymi sektorami gospodarki. Zmiany w podziale zysków były ko-
nieczne także po to, aby finansować rozbudowującą się quebecką edukację i system
opieki społecznej oraz zdrowotnej. W roku 1961 Frankofoni kontrolowali jedynie que-
beckie rolnictwo, pozostałe sektory gospodarki prowincji były w rękach głównie kapitału
anglokanadyjskiego i amerykańskiego412.
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Tabe la  33

Struktura kontroli głównych sektorów gospodarki w Quebecu, 1961 rok (w %)

Grupy kontrolujące
Sektor gospodarki

Frankokanadyjska Anglokanadyjska
Inni, głównie
Amerykanie

Rolnictwo 88,3 11,7 0

Górnictwo 2,2 46,0 51,8

Budownictwo 36,5 42,5 21,0

Transport i komunikacja
(prywatne)

37,5 49,4 13,1

Handel hurtowy 28,7 42,8 28,5

Handel detaliczny 36,9 48,5 14,6

Ź r ó d ło : Raynauld, A., 1974, La Propriété des entreprises au Québec, Montréal: Presses de l’Université de
Montréal, s. 44ff

W II połowie lat 50. quebecką gospodarkę napędzały dwa sektory: przemysł wydo-
bywczy i hydroenergetyczny. Górnictwo eksportowało prawie całość wydobycia, bez
przetwarzania, do USA. W latach 50. w Quebecu realizowano niemal 90% kanadyj-
skiego wydobycia rudy żelaza i ponad 90%, azbestu. W roku 1960 eksportowano do
USA 92,8% tych kopalin w nieprzetworzonej formie. Przemysł hydroenergetyczny
generował najwięcej, bo niemal 22% wartości produkcji całej quebeckiej gospodarki.
Sektor ten był od roku 1943 w niewielkiej części znacjonalizowany i powstały wów-
czas Hydro-Québec odprowadzał zyski do kasy prowincji413.

Liberałowie doszli do władzy, gdy qospodarka quebecka przeżywała stagnację,
a bezrobocie zimą 1960 roku osiągnęło 14%. Oczekiwane i zapowiadane zmiany mu-
siały następować szybko. Nowa quebecka klasa średnia, frankofoński biznes, organiza-
cje związkowe i politycy u władzy byli zgodni, że zmiany muszą zdecydowanie
wzmocnić udział Québécois w gospodarce prowincji. Nawet tradycyjne środowiska
quebeckie związane z Union nationale widziały konieczność reform ekonomicznych,
a śmielej wypowiadały się na ten temat po encyklice Jana XXIII Mater et Magistra,
ogłoszonej w roku 1961. Papież w nowy sposób przedstawiał w niej relacje między
społeczeństwem, a państwem i dawał ograniczoną legitymację interwencjonizmowi
państwowemu414. Dla quebeckich konserwatystów była to ważna wskazówka, pozwa-
lająca bardziej przychylnie spoglądać na poczynania liberałów w sferze ekonomii i nie
łączyć ich, jak do tej pory, jedynie z ideologią socjalistyczną, a stąd ateistyczną415.

Liberałowie powołali Conseil d’orientation économique du Québec (COEQ),
w skład Rady wchodzili reprezentanci najważniejszych frankofońskich środowisk
i instytucji biznesowych w Quebecu. Pod przewodnictwem Renégo Pare, byłego szefa
Montréal Chambre de Commerce, Montrealskiej Izby Handlowej, Rada miała być
centrum planowania nowego modelu quebeckiej gospodarki. Rząd powołał także Mini-
sterstwo Zasobów Naturalnych, a jego szefem został René Lévesque416.

Najbardziej spektakularnym posunięciem rzadu Lesage’a w sferze ekonomii była
nacjonalizacja części quebeckich kompanii hydroenergetycznych. Już od lat 30. XX
wieku quebeccy nacjonaliści, np. krąg Action liberale nationale, apelowali o częściową
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choćby nacjonalizację tej najbardziej profitogennej sfery gospodarki. W roku 1943
proces ten został zapoczątkowany przez powstanie publicznej kompanii Hydro-
-Québec. Pod koniec lat 50. ponownie nasiliły się apele o przejęcie kontroli rządu pro-
wincji nad produkcją energii elektrycznej. Wystosowywały je przede wszystkim orga-
nizacje związkowe, największe – Confédération des travailleurs catholiques du Cana-
da (CTCC) i Fédération des Travailleurs du Québec (FTQ). Do nacjonalizacji nawo-
ływało także Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, stowarzyszenie mające
tradycyjnie duże znaczenie w polityczno-społecznym życiu Quebecu i popierające
Spokojną Rewolucję. Sprzeciw wobec tego projektu wyrażały środowiska związane z
kapitałem anglokanadyjskim, a wśród frankfońskiego środowisko Chambre de Com-
merce de la Province du Québec. Chambre, argumentowało, że nacjonalizacja przeczy
podstawowym zasadom wolnej ekonomii. Co ciekawe, amerykański biznes w Quebecu
zajął mniej jednoznaczne stanowisko wobec tych projektów i trwał w wyczekiwaniu na
rozwój sytuacji417.

Plany nacjonalizacji opracował René Lévesque. Zaproponował przejęcie przez rząd
wszystkich kompanii hydroenergetycznych: prywatnych, komunalnych, a nawet będą-
cych własnością kooperatyw. Lévesque, mając świadomość tego, że jego propozycje są
radykalne, przekonywał do nich Québécois poprzez programy telewizyjne, w których
je prezentował. Propozycje Lévesque’a były na tyle daleko idące, że stanowiły powód
sporów wewnątrz rządu. W wyniku burzliwej dyskusji rząd jednak poparł niewiele
zmieniony projekt nacjonalizacji, ale poprosił wyborców o legitymację do wprowadze-
nia go w życie418. Zarządzone w roku 1962 przedterminowe wybory przebiegały pod
hasłem Maîtres chez nous. Wybory te przeprowadzono według zreformowanej ordyna-
cji wyborczej. Do najważniejszych zmian w niej wprowadzonych należało obniżenie
wieku uprawnionych do głosowania z 21 do 18 lat, zmianę tzw. mapy wyborczej, co
dawało lepszą reprezentację coraz liczniejszym obszarom miejskim, jawność finanso-
wania kampanii wyborczych i zdecydowane ograniczenie wydatków na kampanię wy-
borczą. Jesienne wybory jednoznacznie wygrali liberałowie i tym samym uzyskali po-
parcie dla planów nacjonalizacyjnych. Po zwycięstwie (PL – 63 miejsca, UN – 31, inni
– 1) ogłosili, „że wyborcy dali im klucz do przyszłości Quebecu (...), i dzięki niemu
doprowadzą do skończenia z ekonomicznym kolonializmem prowincji”. W roku 1963
powołano Nowy Hydro-Québec, a dotychczasowi właściciele nacjonalizowanych za-
kładów otrzymywali odpowiednie odszkodowania. Na ten cel rząd prowincji uzyskał
ponad 300 mln dolarów pożyczki, głównie z amerykańskich banków. Przejęcie przez
rząd hydroelektrowni dawało także nowe miejsca pracy dla menedżerów, inżynierów,
obsługi technicznej, które przechodziły w ręce Frankofonów. Dodatkowo, ponieważ
przedsiębiorstwa publiczne nie płaciły części podatku federalnego, przełożyło się to na
obniżenie ceny energii dla quebeckich odbiorców. Nacjonalizacja odniosła niewąt-
pliwy sukces zarówno ideologiczny, jak i ekonomiczny. Rząd inwestował w nowe
przedsięwzięcia energetyczne, najpierw wzdłuż północnego dorzecza Rzeki Świętego
Wawrzyńca, później nad James Bay419.

Sukces ten liberałowie postanowili pomnożyć poprzez utworzenie kilkunastu in-
nych publicznych korporacji. Wśród nich założone w roku 1962 Société générale de
financement (SGF) odegrało ważną rolę na lokalnym rynku finansowym. Jego zada-
niem było wspomaganie małych, głównie rodzinnych, quebeckich firm. I choć SGF nie
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odniosło sukcesu Hydro-Québec, to w latach 60. liczyło się w quebeckiej gospodarce.
W roku 1964 rząd Lesage’a utworzył Sidbec, Sidérurgie du Québec, którego celem
była reforma quebeckiego przemysłu stalowego, a przede wszystkim budowa nowych
stalowni, które miały uniezależnić ekonomię prowincji od hut w Hamilton, Ontario.
Był to ogromnie kosztowny projekt, który przerastał możliwości finansowe rządu, jed-
nak liberałowie długo trwali przy nim, przede wszystkim – jak twierdzą krytycy –
z powodów ideologicznych, a nie czysto ekonomicznych420. Sidbec miał być drugim,
po Hydro-Québec, symbolem niezależności ekonomicznej Quebecu uzyskanej dzięki
interwencjonizmowi państwowemu. Miał być dumą Québécois i dowodem, że wresz-
cie są Panami u siebie. Kolejną instytucją była wspomniana już La Caisse de dépôt et
placement du Québec, która zarządzała pieniędzmi płynącymi z quebeckiego publicz-
nego funduszu emerytalnego. Ta Kasa wraz z innymi kooperatywami bankowymi,
w tym przede wszystkim Mouvement Desjardins (w jego skład wchodziło ponad 1200
tzw. caisses populaires)421, stworzyły potężne quebeckie centrum finansowe, które
w ciągu piętnastu lat dysponowało majątkiem sięgającym 30 mld dolarów422. Centrum
to stanowiło mocne oparcie dla działań rządu prowincji.

Rząd Lesage’a próbował także poszerzyć kontrolę nad quebeckim przemysłem
drzewnym i papierniczym, który tradycyjnie należał do kilku wielkich niefrankofon-
skich kompanii. Mimo przejęcia w 1963 roku przez SGF kilku zakładów przetwórstwa
drzewnego, nie poradzono sobie z nimi i w ciągu dziesięciu lat projekt upadł. W poło-
wie lat 60. w ekonomii quebeckiej pojawiały się oznaki zastoju, ale wielkie, finanso-
wane w znacznej mierze przez rząd, przedsięwzięcia pozwoliły na zatrzymanie tenden-
cji spadkowej. Wśród tych projektów największe to: Expo’67, wspomniane już zespoły
hydroelektrowni, infrastruktura igrzysk olimpijskich w Montrealu, port lotniczy Mira-
bel czy programy mieszkaniowe dla Montrealu i Québec Ville. W połowie lat 60. wiel-
ką wyobraźnią i śmiałością zrealizowanych projektów zasłynął mer Montrealu – Jean
Drapeau423.

Wielka aktywność państwa w sferze gospodarczej nie mogła się odbywać bez zaan-
gażowania mocnych w Quebecu organizacji pracowniczych. Jak wyżej wspomniano,
główne centrale związkowe, CSN424 i FTQ, wręcz nawoływały do przejmowania przez
rząd najbogatszych kompanii działających w prowincji. Gdy rząd obradował nad na-
cjonalizacją, Lesage otrzymywał adresy poparcia dla tych działań. „Fédération des
travailleurs du Québec i Confédération des syndicats nationaux, które reprezentują 345
tysięcy związkowców, kolejny raz w pełni popierają sprawę nacjonalizacji energetyki”,
takie oświadczenie zamieściły te centrale w „Le Devoir” 1 września 1962 roku425.
Związki zawodowe popierały wszystkie formy interwencjonizmu państwowego, a tak-
że reformy przeprowadzone w edukacji, opiece zdrowotnej i sferze socjalnej.

Rezultatem wzajemnego wsparcia było przyjęcie w roku 1964 zreformowanego
prawa pracy. W nowym Kodeksie Pracy wszyscy pracownicy sektora publicznego,
prócz policjantów i strażaków, mieli zagwarantowane prawo do strajku. Mogli więc
strajkować nie tylko pracownicy Hydro-Québec, ale też zatrudnieni w szpitalach,
szkołach, pracownicy komunalni i samorządowi oraz służba cywilna. Rząd quebecki
był pierwszym w Ameryce Północnej, który dawał takie gwarancje. Kilka lat później
podobne prawo przyjął rząd w Ottawie. Te rozwiązania prawne jeszcze bardziej
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wzmocniły quebeckie związki zawodowe, u progu lat 70. 40% quebeckich związkow-
ców było pracownikami publicznymi426.

Interwencjonizm państwowy w quebeckiej ekonomi kontynuowały następne ekipy
rządzące w prowincji. Jego rezultatem było ograniczanie udziału obcego kapitału
w całej gospodarce Quebecu, do 38% w 1968 i 26% w 1982 roku427. Jednak takie
działania rządu wcale nie oznaczały, że równocześnie wzrosła siła ekonomiczna całej
zbiorowości Québécois. Tylko pewna część ważniejszych pozycji w quebeckiej eko-
nomii została obsadzona przez Frankofonów, przede wszystkim tych związanych
z kolejnymi ekipami rządzącymi w prowincji. Natomiast nadal, w końcu lat 60. Anglo-
kanadyjczycy i Amerykanie dominowali wśród wyższej kadry zarządzającej i inżynie-
ryjnej w Quebecu. Przyczyny tego tkwiły nadal także w braku wystarczającego przy-
gotowania Québécois do objęcia odpowiedzialnych pozycji w kierowaniu gospodarką.

Mimo konsekwencji w prowadzeniu interwencjonizmu ekonomicznego przez ko-
lejne rządy, w sektorze prywatnym, nieznacjonalizowanym, nadal dominowały anglo-
kanadyjskie i amerykańskie kompanie. W połowie lat 70. Québécois kontrolowali je-
dynie 20% spośród stu największych kompanii w Quebecu, w przemyśle maszynowym
byli właścicielami 22% firm w 1961 roku i 28,4% w 1974. Na rynku kanadyjskim było
jeszcze skromniej. W roku 1975 Frankofoni byli właścicielami tylko 11% spośród 136
największych firm kontrolowanych przez kapitał kanadyjski428.

Także w sferze zarobków Spokojna Rewolucja nie doprowadziła do wielkich
zmian. Analiza montrealskich danych spisowych z roku 1961 pokazała, że tylko
w 33% przypadków mniejsze zarobki Frankofonów w stosunku do pracujących
w Montrealu Anglokanadyjczyków wynikały z gorszego wykształcenia tych pierw-
szych, kolejne 6% z różnic wiekowych. Ponad 60%, Anglokanadyjczyków zarabiało
natomiast więcej, gdyż na lepiej płatnych posadach zatrudniani byli przede wszystkim
pracownicy anglojęzyczni429. Klasyczna dla kanadyjskiej socjologii praca Johna Porte-
ra The Vertical Mosaic pokazuje podobne zależności. W roku 1951 tylko 6,7% kana-
dyjskiej elity ekonomicznej stanowili Frankofoni430. Dwadzieścia lat później ich udział
w tej kategorii wzrósł do 8,4%431.

Pracująca w Quebecu od początku lat 70. tzw. Komisja Gendrona publikowała po-
dobne dane. Przykładowo w roku 1971 wśród Québécois wchodzących do zarządów
kompanii działających w prowincji aż 35% zarabiało poniżej 10 tys. dolarów, a tylko
15% powyżej 22 tys. Wśród Anglokanadyjczyków pracujących w tych zarządach pro-
porcje były odwrotne432.

Polityka gospodarcza rządu quebeckiego w latach 60. miała jeszcze jedno istotne
ideologicznie oblicze – wprowadzane były nowe standardy językowe. Gdzie pojawiała
się kontrola publiczna, a na kierowniczych stanowiskach Québécois, tam język francu-
ski stawał się bardziej obecny aż z czasem coraz mocniej wypierał, dominujący jeszcze
niedawno, język angielski.

Batalia o język była kolejnym ważnym elementem ideologii Spokojnej Rewolucji.

IV.7.1.1.5. Język głównym elementem tożsamości quebeckiej

W ideologii Spokojnej Rewolucji problemy językowe zajmowały szczególnie ważne
miejsce. Język francuski stawał się głównym wyróżnikiem odrębności quebeckiej,
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zajął miejsce do tej pory przez wieki zarezerwowane dla religii katolickiej433. „W la-
tach 60. język stał się dla większości elit w Quebecu kulturowym symbolem narodu
quebeckiego”434. W powołanym w roku 1961 Ministerstwie Kultury jego szef, minister
Georges-Émile Lapalme, utworzył specjalne biuro do spraw języka francuskiego, Offi-
ce de la langue française (OLF), które miało się zajmować umacnianiem pozycji języ-
ka francuskiego w życiu prowincji, lecz także dbałością o czystość używanej przez
Québécois mowy435. Lapalme uważał, że język francuski używany w Quebecu jest
bardzo ubogi i jak najszybciej trzeba przywrócić mu jego pełne lingwistyczne walory.
„Lapalme pamiętał swoje lata szkolne i miernotę językową swoich nauczycieli, kształ-
conych w Rzymie, aby uczyć religii, a nie we Francji, aby poprawnie posługiwać się
językiem”436. Jednak stanowiska przyjętego przez ministra nie podzielała cała quebec-
ka elita. Dyskusja, jaka wywiązała się już po opublikowaniu Les Insolences..., pokaza-
ła, że znaczna część, szczególnie młodych quebeckich intelektualistów uznaje właśnie
joual za prawdziwie quebecki język i domaga się od rządu działań na rzecz jego
ochrony. Jednym z nich był Michel Tremblay, który argumentując za joual, wskazywał
na jego mocne związki z niewykształconą częścią Québécois, a więc z większością
mieszkańców prowincji. Zwolennicy joual podnosili jeszcze jeden argument – jego
związek z quebecką tradycją katolicką. Przestrzegali przed zbyt pochopnym odchodze-
niem od tradycyjnej identyfikacji Québécois – religijno-językowej, na rzecz wyłącznie
językowej w wersji mało zinternalizowanej przez większość frankofońskiego społe-
czeństwa. Używali nawet mocnych słów „Jeśli język przepadnie, przepadnie też na-
ród”437. Joual broniły także lewicowe kręgi intelektualistów quebeckich, argumentując,
że to język dominujący wśród robotników Québécois. Szczególnie znany był joual
wschodniego Montrealu. Wśród tych obrońców wymienić trzeba przede wszystkim
grupę skupioną wokół „Parti pris”438. Języka literackiego starali się używać wykształ-
ceni Québécois, często wyedukowani we Francji. Takim językiem mówiło się też
w Radio-Canada. Jednak powstające od roku 1961 w Montrealu prywatne kanały tele-
wizyjne nadawały także w joual, języku bliższym większości ich odbiorców.

Dyskusja nad tymi problemami trwały do połowy lat 60., kiedy zwolennicy joual
ustąpili439. Od tego czasu ochrona języka francuskiego i jego promocja stały się na
wiele dziesięcioleci trwałym elementem życia w Quebecu.

René Lévesque pisał:

„Jesteśmy Québécois [...] Nasze istnienie wymaga utrzymywania i rozwoju odmienności,
która przetrwała trzy i pół wieku. Sedno naszej odmienności leży w fakcie, że mówimy po
francusku. Wszystko inne zależy od tego podstawowego elementu i wypływa z niego albo
prowadzi nas niezawodnie z powrotem do niego”440.

Polityka tworzenia dla Quebecu jednolitego standardu językowego była komple-
mentarna z posunięciami reformatorskimi w innych dziedzinach quebeckiego życia,
miała wzmacniać rezultaty działań w ekonomii, edukacji czy kulturze.

Rząd zdefiniował także najważniejsze zagrożenia, jakie w przyszłości mogą ograni-
czać swobodny rozwój języka francuskiego w prowincji, i starał się im przeciwdziałać.
Wśród tych zagrożeń znalazły się: dominacja języka angielskiego w przedsiębior-
stwach działających w prowincji, narastająca od początku lat 60. tendencja do przeno-
szenia dzieci frankofońskich do szkół angielskojęzycznych, argumentowana wyższym
poziomem tych ostatnich, przyjazd do Quebecu coraz liczniejszych grup imigrantów,
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którzy preferowali język angielski, a przede wszystkim drastyczny spadek dzietności
Québécois, co w konsekwencji dawało spadek ich procentowego udziału w społeczeń-
stwie quebeckim. Badania, przeprowadzone w roku 1965 na zlecenie CSN, pokazały
ciągle mocną pozycję języka angielskiego w komunikacji zawodowej. Frankofoni sta-
nowili wówczas ponad 90% quebeckich robotników, a jedynie 50% z nich kontakto-
wało się z przełożonymi po francusku. I chociaż teksty przepisów obowiązujących
w kompaniach były z reguły dostępne w języku francuskim, to tylko 70% firm umoż-
liwiało negocjacje w tym języku, a jedynie 52,5% – zawieranie umów zbiorowych po
francusku. Quebeccy robotnicy niemówiący po angielsku mieli ograniczoną możliwość
awansu na wyższe stanowiska441. Zdecydowanie lepiej było w firmach frankofońskich
i publicznych, ale do połowy lat 70. w Quebecu ciągle dominowały kompanie angloję-
zyczne. Napływ imigrantów442 wywoływał wśród nacjonalistów uzasadnione obawy
o wzmacnianie zbiorowości anglofońskiej w prowincji. Dlatego od początku lat 60.
forsowano zasadę, w myśl której imigranci mają posyłać swoje dzieci do szkół francu-
skojęzycznych. Québécois byli ostrożni wobec przybyszów. Paul Cappon, autor stu-
diów na temat etnicznych relacji w Montrealu, uważa, że u źródeł krytycznego stosun-
ku Frankokanadyjczyków do innych grup etnicznych tkwią przede wszystkim relacje
na rynku pracy. Nie mogąc skutecznie konkurować z Anglokanadyjczykami i Amery-
kanami, ciągle dominującymi w gospodarce prowincji, przenieśli kompleksy, wynika-
jące z własnej podporządkowanej pozycji, na imigrantów, w których znaleźli „kozły
ofiarne”. Do konkurencji na rynku pracy dochodziła frustracja Frankofonów spowo-
dowana preferowaniem przez etników języka angielskiego. Według Québécois ozna-
czało to brak zainteresowania identyfikacją z grupą większościową i ważnymi refor-
mami wprowadzanymi w prowincji. Dodatkowo, wielu reformatorów obawiało się, że
opinie imigrantów o tym, iż jedynie język angielski daje możliwości społecznego
awansu, zaczną podzielać kontaktujący się z etnikami frankofońscy robotnicy. Niepo-
kojące Frankofonów preferencje językowe dotyczyły nie tylko nowo przybywających
imigrantów. Obawy wywoływały zmiany orientacji językowych u grup „zasiedziałych”
w Quebecu. Takim przykładem była włoska grupa etniczna. Mniej więcej do końca lat
50. XX wieku włoscy imigranci preferowali język francuski. Statystyki pokazują, że w
roku 1961 wśród tej grupy dwukrotnie więcej osób deklarowało jako ojczysty język fran-
cuski niż angielski. Natomiast w latach 60. jedynie 25% dzieci pochodzenia włoskiego
chodziło do francuskojęzycznych szkół, reszta do angielskojęzycznych, w tym także do
protestanckich443.

Właśnie na problemach edukacji w znacznym stopniu skupiło swoją działalność
OLF. Szczególnie wiele robiono w kierunku ograniczenia możliwości posyłania do
anglojęzycznych szkół dzieci, których rodzice nie byli anglojęzyczni. Już w roku 1963
padały pierwsze propozycje, aby do szkoły z wykładanym angielskim mogły chodzić
tylko te dzieci, których język ten był ojczystym. Wszystkie inne dzieci powinny cho-
dzić do szkół francuskojęzycznych. Przeciw takim rozwiązaniom protestowali nie tyl-
ko etnicy, ale i część frankofonów, którzy domagali się swobody wyboru szkoły dla
swoich dzieci. Konsekwentne ograniczanie tych swobód doprowadzało do sytuacji
konfliktowych, szczególnie w Montrealu. Najbardziej znany jest kryzys z roku 1967, jaki
miał miejsce w montrealskim przedmieściu St. Leonard. W połowie lat 60. około 40%
mieszkańców tego przedmieścia stanowili etnicy, głównie pochodzenia włoskiego.
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W 1967 roku 36% tamtejszej młodzieży chodziło do dwujęzycznych szkół, w których
60% przedmiotów uczono po francusku, resztę po angielsku. Komisarze szkolni zde-
cydowali jednak, że od września 1967 roku szkoły te stają się wyłącznie francuskoję-
zyczne. I choć grupa włoska była zdecydowanie lepiej zintegrowana ze zbiorowością
franko- niż anglofońską, to mocno przeciwstawiła się decyzjom komisarzy i przy po-
parciu Anglokanadyjczyków wystąpiła w obronie swoich praw. Ponad 80% członków
włoskiej grupy etnicznej z całego Montrealu zadeklarowało poparcie dla protestują-
cych, oskarżając równocześnie Québécois o dyskryminację. Spór trwał ponad rok, ale
dopiero Prawo 63 (Bill 63), wydane jesienią 1969 roku, regulowało konfliktową sytu-
ację. Zgodnie z nim rodzice mieli możliwość wyboru języka, w którym będą się uczyć
ich dzieci. Prawo to obowiązywało w prowincji tylko kilka lat, bo w latach 70. znów
zdecydowanie zaostrzono politykę językową444.

Na problemy językowe, które zaostrzyły się wraz ze Spokojną Rewolucją, próbo-
wała reagować także Ottawa. W roku 1963 powołano Royal Commission on Bilingua-
lism and Biculturalism (1963–1971), RCBB, zwaną także Komisją Laurendeau-
-Duntona. RCBB miała pracować nad wprowadzeniem dwujęzyczności w administra-
cji federalnej na terenie całej Kanady, promowaniem kulturowych relacji między
dwiema grupami założycielskimi, a także promowaniem dwujęzyczności wśród
wszystkich Kanadyjczyków. Komisja ta wydała 7 Raportów, z których najbardziej
znane to The Official Languages (1967) i The Cultural Contribution of the Other Ethnic
Groups (1969). W Quebecu jej prace były przyjmowane sceptycznie, widziano w nich
„przykrywkę dla celów politycznych”. Także w innych prowincjach RCBB nie znalazła
wielu entuzjastów. Zachodnie prowincje wręcz sprzeciwiały się jej propozycjom doty-
czącym dwujęzyczności. Uważały także, iż plany te są posunięciami politycznymi, któ-
rych koszty poniesie nie Québec, lecz wcale niezainteresowane nimi prowincje. Jednak
idąc za postulatami RCBB, rządy prowincji wprowadziły nowe regulacje ułatwiające
edukację mieszkających na ich obszarach francuskojęzycznych mniejszości. Edukacja w
języku francuskim miała być wspierana funduszami federalnymi445.

Odpowiedzią rządu federalnego na rekomendacje RCBB, dotyczące zrównania praw
językowych obu grup założycielskich, było wprowadzenie w roku 1969 w Kanadzie ofi-
cjalnej dwujęzyczności. La Loi sur les langues officielles/Official Languages Act, OLA,
przyjęty przez liberalny rząd federalny Trudeau, postanawiał, że francuski i angielski są
oficjalnymi językami Kanady. Oznaczało to tyle, iż na terenie całego kraju we wszyst-
kich instytucjach podległych parlamentowi i administracji federalnej, w sądownictwie
i instytucjach publicznych, mieszkańcy mają prawo używać na równi jednego z dwóch
oficjalnych języków. Od tej pory wszystkie dokumenty oraz wszelkie rządowe publikacje
musiały być dwujęzyczne. Poprzez subsydia rząd federalny zachęcał prowincje do posze-
rzania w publicznych szkołach nauki obu języków. W praktyce dotyczyło to przede
wszystkim języka francuskiego. Z czasem także na towarach sprzedawanych w Kana-
dzie, pojawiły się dwujęzyczne etykiety. Nad respektowaniem dwujęzyczności czuwało
biuro Komisarza do spraw Oficjalnych Języków446.

Wprowadzenie nowego prawa językowego poparły, na szczeblu federalnym,
wszystkie partie. Prowincje zareagowały różnie. Nowy Brunszwik zadeklarował
wprowadzenie oficjalnej dwujęzyczności. W Ontario nie wprowadzono dwujęzyczno-
ści, ale zwiększone zostały możliwości używania języka francuskiego w publicznym
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życiu prowincji. W Manitobie prawa mniejszości frankofońskiej zostały przywrócone,
decyzją Sądu Najwyższego Kanady, w 1979 roku. Jedynym rzeczywiście dwujęzycz-
nym miejscem w Kanadzie stała się Ottawa447.

Tabele 34 i 35 pokazują liczebność zbiorowości francuskojęzycznych w poszcze-
gólnych prowincjach w okresie wprowadzania oficjalnej dwujęzyczności oraz liczeb-
ność frankofonów rozmawiających po francusku w domu.

Tabe la  34

Język francuski jako język używany w domu. Kanada i prowincje, 1971

Prowincje tys. % populacji

Nowa Fundlandia 2,3 0,4

Wyspa Księcia Edwarda 4,4 3,9

Nawa Szkocja 27,2 3,5

Nowy Brunszwik 199,1 31,4

Quebec 4870,1 80,8

Ontario 352,5 4,6

Manitoba 39,6 4,0

Saskatchewan 16,0 1,7

Alberta 22,7 1,4

Brytyjska Kolumbia 11,5 0,5

Kanada 5546,1 25,7

Ź r ó d ło : Census of Canada, 1971, cat. 92–726, tab. 26

Tabe la  35

Posługiwanie się językiem francuskim przez frankofonów* wskaźnik – linguistic retention rate.
Kanada i prowincje, 1971

Prowincja
A. Pochodzenie fran-

kofońskie (tys.)
B. Język francuski

używany w domu (tys.)
B. jako proporcja, A.

(%)

Nowa Fundlandia 15,4 2,3 14,9

Wyspa Księcia Edwarda 15,3 4,4 28,7

Nowa Szkocja 80,2 27,2 33,9

Nowy Brunszwik 235,0 199,1 84,7

Québec 4759,4 4870,1 102,3

Ontario 737,4 352,5 47,8

Manitoba 86,5 39,6 45,8

Saskatchewan 56,2 16,0 28,3

Alberta 94,7 22,7 24,0

Brytyjska Kolumbia 96,6 11,5 11,9

Kanada 6180,1 5546,0 89,7

* frankofon – to osoba, której pierwszym językiem jest/był język francuski

Ź r ó d ło : Census of Canada, 1971, vol. 1, Part 3, tab. 2 i 26
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Québec nie był jednak zbytnio zainteresowany działaniami rządu federalnego i rzą-
dów poszczególnych prowincji, które poszerzały prawa językowe frankofonów
w ROC. Zarówno ideologia Spokojnej Rewolucji, jak i jej praktyka koncentrowały się
na reformach w Quebecu i prawach Québécois. Québec stawał się już nie tylko ich
ojczyzną etniczną i kulturową, ale coraz bardziej także polityczną. Dlatego solidaryzo-
wanie się z francuskojęzycznymi mieszkańcami innych prowincji nie było mocnym
elementem zarówno ideologii, jak i polityki quebeckiego rządu.

Co więcej, słychać było opinie, że decyzje w kierunku wzmacniania dwujęzyczno-
ści w Federacji są próbą „rozmycia” rzeczywistego problemu, jaki narasta w relacjach
Quebecu z Ottawą. Powodem takich ocen był także fakt, że pomysłodawcą i wielkim
zwolennikiem tych federalnych posunięć był Pierre E. Trudeau, jeden z twórców Spo-
kojnej Rewolucji, a od roku 1968 premier Kanady. W odpowiedzi na oficjalną dwuję-
zyczność rząd w Quebecu wprowadzał coraz bardziej restrykcyjne regulacje językowe.
W końcu lat 70. język francuski stał się jedynym oficjalnym językiem w prowincji.

Problemy językowe zdominowały działania w sferze kultury na wiele lat. W skład
utworzonego w roku 1961 quebeckiego Ministerstwa Kultury, prócz wydziału zajmu-
jącego się sprawami językowymi, wchodziły departamenty do spraw dziedzictwa hi-
storycznego, sztuk pięknych i kultury quebeckiej poza granicami prowincji. I choć
działalność tego ministerstwa nastawiona była przede wszystkim na rozwiązywanie
kwestii językowych, to pozostałe departamenty podejmowały inicjatywy na rzecz roz-
woju quebeckiego życia kulturalnego. Promowano quebecką poezję i nową literaturę,
plastykę i rodzące się sztuki audiowizualne. Ważne miejsce przypadało quebeckim
chansonniers, pieśniarzom niespotykanym w innych częściach Ameryki. Współczesna
Spokojnej Rewolucji sztuka, tak jak wszystkie dziedziny życia Quebecu, brała udział
w intensywnych procesach modernizacyjnych. W latach 60. wielu artystów wspierało
przemiany w prowincji, także te ideologiczne. Wśród najbardziej znanych nazwisk
twórców kultury z lat 60. znajdują się: ludzie pióra – Hubert Aquin, Gaston Miron, Mi-
chel Tremblay czy Michèle Lalonde. Muzycy – Robert Charlebois i Diane Dufresne,
chansonniers – Félix Leclerc i Gilles Vigneault. Wielce zasłużonym dla quebeckiej
literatury jest Jacques Godbout, który poprzez opracowania antologii wprowadził
współczesną literaturę quebecką na quebeckie uniwersytety i do CEGEPs448.

„Kulturowe przebudzenie” w Quebecu starał się wspomagać rząd, finansując po-
wstawanie nowych instytucji kulturalnych, zarówno bibliotek publicznych, jak i sal
koncertowych czy muzeów. Powstał między innymi Grand Théâtre de Québec Ville
i Place des Arts w Montrealu. Jednak uczestnictwo w kulturze nadal było domeną que-
beckich elit. W roku 1960 w prowincji było jedynie 71 bibliotek publicznych, do któ-
rych miało dostęp niespełna 45% mieszkańców. W ciągu dwudziestu lat powstało kil-
kaset nowych, a korzystać z nich mogli prawie wszyscy. Jednak wyniki badań poka-
zały, że w 1979 roku 77% Québécois nigdy nie było w takiej bibliotece, 50% nigdy nie
było w księgarni, a 44% w ostatnim roku nie przeczytało, ani książki, ani czasopisma.
Québécois stawali się społeczeństwem coraz bardziej konsumpcyjnym i największą
popularnością cieszyła się telewizja, w tym amerykańskie sieci kablowe449.

Część nowych quebeckich elit na nowo odkrywała związki z Francją i zabiegała
o ich odświeżenie. Liczono na francuską pomoc w kreowaniu nowego oblicza quebec-
kiej kultury. Francja nie mówiła nie. Generał de Gaulle nie krył otwartego poparcia dla
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przemian quebeckich i jesienią 1962 roku entuzjastycznie witał Lesage’a w Paryżu,
gdy ten przyjechał, aby oficjalnie otworzyć Délégation Générale du Québec, zwaną
także Maison du Québec450.

Do spotkań de Gaulle’a i Lesage’a doszło w Paryżu jeszcze w 1963 i następnym
roku. Między Francją a Quebekiem podpisano wiele porozumień kulturalnych, utwo-
rzono francusko-quebeckie biuro do spraw młodzieży, L’Office franco-québécois pour
la jeunesse. W roku 1965 na pierwszym posiedzeniu w Québec Ville zebrała się
La Commission permanente de coopération franco-québécoise. Z roku na rok coraz
więcej młodych Québécois wyjeżdżało do Francji uczyć się i studiować. W roku 1965
Québec podpisał oficjalną umowę z Francją w sprawie wymiany kulturalno-
-edukacyjnej. Specjaliści z Francji doradzali i pomagali w przeprowadzeniu trudnych
quebeckich reform451.

IV.7.1.1.6. Kościoły na condominium? – nagłe odejście Québécois od religii

Język i kultura stały się tak ważnymi elementami quebeckiego życia także dlatego, że
w wyniku Spokojnej Rewolucji dramatycznie szybko na plan dalszy, ze sfery publicz-
nej i prywatnej, odchodziła religia. Po wiekach kształtowania rzeczywistości quebec-
kiej katolicyzm zostawiał po sobie puste miejsce. Uważa się, że to właśnie język zastą-
pił religię i stał się głównym elementem zespalającym na nowo zdefiniowane społe-
czeństwo Québécois. Należy jednak pamiętać, że w tym wypadku określenie język jest
tylko pewnym skrótem myślowym oznaczającym kompleks ideologiczno-polityczno-
-kulturowy, który rozpoczął swoje życie w początkach lat 60. i rozwijał się do końca
XX wieku.

Jak w wielu sferach życia quebeckiego, tak i w katolicyzmie quebeckim od począt-
ku lat 60. nastąpiły ogromne zmiany. Proces laicyzacji życia w prowincji przebiegł
niespodziewanie szybko. Przede wszystkim Kościół przestał pełnić dominującą rolę
w edukacji, lecznictwie i opiece socjalnej – jego miejsce zajęło państwo. Państwo
w miejsce Kościoła stawało się strażnikiem życia społecznego i narodowego Québé-
cois. Także w życiu Frankokanadyjczyków Kościół tracił na znaczeniu. Coraz więcej
robotników, ale także młodych kształcących się Québécois odchodziło od religii. Ban-
krutowały parafie i zamykano kościoły. W 1965 roku 88% quebeckich katolików
uczestniczyło co najmniej dwa razy w miesiącu w nabożeństwie, dziesięć lat później
już 46%, a w 1985 roku tylko 38%452. Dramatycznie spadała także liczba duchowień-
stwa. Około roku 1960 w Quebecu pracowało 8400 księży, a w 1981 – tylko 4285.
W roku 1961 quebeckie zakony liczyły 45 253 zakonnic i zakonników, w 1978 ich
liczba spadła do 29 173. Zgromadzenia męskie zmniejszyły się o 75%. W końcu lat 40.
rocznie pojawiało się około dwa tysiące nowych powołań, a w roku 1970 sto453.
Québécois przestał być synonimem katolika.

Rodziny quebeckie nie chciały już mieć dużo dzieci, przyrost naturalny nagle się za-
łamał. Między rokiem 1959 a 1972 spadł o 56%454. Życie rodzinne desakralizowało się.
Nowy kodeks cywilny, śluby cywilne, prawo rozwodowe – wszystko to radykalnie
zmieniało oblicze tradycyjnie katolickiej quebeckiej rodziny. Dodatkowo wewnątrzque-
beckie przeobrażenia szły w parze z wielkimi zmianami, jakie w Kościele Powszechnym,
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niemal równocześnie, wprowadzał II Sobór Watykański. Dla, w znakomitej większości,
mocno tradycyjnego quebeckiego Kościoła były to bardzo trudne czasy.

Sam Kościół zareagował na reformy Spokojnej Rewolucji dwojako. Tradycjonaliści
ostro oponowali wobec zmian. Przykładowo, w listopadzie 1965 roku na łamach
„L’Action nationale” François-Albert Angers i jezuita Jean Genest protestowali prze-
ciw interwencjonizmowi państwowemu w ekonomii oraz antyklerykalnemu progra-
mowi rządu liberalnego. W tym samym czasie w jezuickim „Relations” ukazał się tak-
że ich artykuł Le bill 60 et la democratie totalitaire. W nim sprzeciwiali się zmianom
w quebeckim szkolnictwie455. Rewolucja miała jednak i sprzymierzeńców wśród que-
beckiego duchowieństwa. Zdecydowanie byli nimi montrealscy dominikanie, którzy
w wydawanym przez siebie periodyku „Maintenant” wspierali modernizację prowincji
i zachęcali do radykalnych reform, zarówno wewnątrz prowincji, jak i w relacjach
z Federacją456.

Odchodzenie religii z życia Québécois na rzecz nowych wartości, takich jak eduka-
cja, nowa kultura, modernizacja, w symboliczny niemal sposób uwieczniono na terenie
budowanego w tamtym czasie kampusu Université du Québec w Montrealu. Aby
wznieść gmachy uniwersyteckie, wyburzono budynki klasztoru i większą część stoją-
cego tam kościoła. Zostawiono jego fasadę, która wkomponowana została w strukturę
nowego obiektu457.

IV.7.2. Rewizja relacji z Ottawą – autonomia czy niezależność

Zmiany inspirowane ideologią Spokojnej Rewolucji nieuchronnie musiały dotrzeć do
sfery politycznej. Przejmowanie przez rząd prowincji odpowiedzialności za istotne
dziedziny życia społeczeństwa quebeckiego wymagało wzmocnienia tego rządu i po-
szerzenia jego kompetencji. Wprowadzanie w życie hasła Maîtres chez nous musiało
mieć mocne oparcie w instytucjach prowincji, a według słów Lesage’a „Québécois
mają tylko jedną skuteczną instytucję – własny rząd. I teraz chcą go wykorzystać do
tworzenia nowego etapu swoich dziejów, do którego jeszcze niedawno nawet nie aspi-
rowali”458. Dodatkowo, powiązanie tych reform z hasłami narodowymi, które stawiały
rząd w roli najważniejszego strażnika tożsamości quebeckiej, powodowało koniecz-
ność rewizji dotychczasowych relacji z Ottawą. Kroki te nie były wymuszane zmie-
niającą się sytuacją w prowincji, liberałowie Lesage’a już szli do wyborów z hasłami
zmian reguł, które wyznaczały pozycję Quebecu w Federacji kanadyjskiej. Politycy
i ideologowie quebeccy mieli dwie koncepcje realizacji tych postulatów. Pierwsza – to
dalsze poszerzenie autonomii Quebecu poprzez rewizję zasad konstytucyjnych wiążą-
cych prowincję z Federacją. Druga – to opcja separatystyczna, podejmowanie kroków
w kierunku tworzenia niezależnego państwa quebeckiego.

IV.7.2.1. Poszerzenie autonomii w ramach Federacji

Quebeccy liberałowie podjęli ofensywę polityczną zmierzającą do rewizji zasad kon-
stytucyjnych łączących prowincje w Federację niemal natychmiast po przejęciu rządów
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w roku 1960. Już w lipcu tego roku Lesage pojechał do Ottawy, by przedstawić swój
gabinet oraz zaproponować jak najszybsze zorganizowanie konferencji na szczeblu
premierów prowincji i Federacji w celu omówienia koniecznych zmian konstytucyj-
nych. Pierwsza z serii takich konferencji odbyła się w październiku 1960 roku
w Québec Ville. Miała bardzo burzliwy przebieg. Lesage w imieniu rządu prowincji
oświadczył, że Québec żąda zmian zasad politycznej współpracy w ramach Federacji,
gdyż istniejące zdecydowanie dyskryminują Québécois, jedną z dwóch kanadyjskich
grup założycielskich. Frankokanadyjczycy, według Lesage’a, byli przez dziesiątki lat
wykluczani z uczestnictwa w rządach i instytucjach Federacji. Dlatego liberałowie po-
stawili na reformę i wzmocnienie quebeckiego rządu i podległych mu instytucji tak,
aby mogły skutecznie przeciwdziałać tej dyskryminacji. Zreformowana struktura poli-
tyczna prowincji nie może jednak być efektywna, gdyż ograniczają ją dotychczasowe
powiązania z Federacją, dlatego Quebec domaga się zmian. Swe ostre wystąpienie Le-
sage łagodził, domagając się nowych rozwiązań nie tylko dla Quebecu, lecz także dla
wszystkich kanadyjskich prowincji. „Prowincje nie muszą być dłużej podległe rządowi
federalnemu. Prowincje dorosły, dojrzały i ich relacje z Ottawą powinny się opierać na
zasadach równości”459. Na konferencji przyjęto tzw. formułę Fultona-Favreau. Doty-
czyła ona wypracowania jednolitych zasad, które miały obowiązywać przy wprowa-
dzaniu poprawek do konstytucji. Formuła stanowiła, między innymi, aby wprowadza-
nie poprawek wymagało jednomyślności wszystkich prowincji. Dyskusja nad tymi
problemami trwała cztery lata i w roku 1964 Lesage, mimo oporu głównie separaty-
stycznych środowisk w Quebecu, zgodził się ją przyjąć. Jednak, tracąc popularność
w prowincji, w ostatniej chwili wycofał się z wcześniejszej zgody i czteroletnie prace
spełzły na niczym. Taka tyktyka będzie w przyszłości „quebecką specjalnością”.

Poparcie dla formuły Fultona-Favreau miało być gestem dobrej woli ze strony Le-
sage’a, gdyż mimo że w batalii o zmiany konstytucyjne nie wszystko układało się po
jego myśli, to w sferze dotacji federalnych odnosił sukcesy. Zabiegi Lesage’a, tzw.
strategia opting-out, pozwoliły na korzystanie z funduszy federalnych na zasadach
obowiązujących inne prowincje, ale bez partycypowania w kosztownych programach,
które szły za tymi pieniędzmi. Tym samym Québec w relacjach finansowych z Ottawą
kontynuował taktykę budowy specjalnego statusu tej prowincji. W kwestiach zmian
konstytucyjnych liberałowie Lesage’a nie odnieśli znaczących sukcesów460. W odpo-
wiedzi na debatę konstytucyjną wywołaną przez Lesage’a federalny rząd Lestera Pear-
sona powołał w roku 1963 The Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism,
RCBB461. Stworzenie tej Komisji i jej prace nie spotkały się ze zbyt wielkim zaintere-
sowaniem ani w Quebecu, który skoncentrowany był na swoich sprawach wewnętrz-
nych, ani w reszcie Kanady. Prowincje słusznie obawiały się, że jest to początek
wprowadzania do kanadyjskiego życia nowej jakości: specjalnego statusu dla prowincji
Québec, języka francuskiego i Frankokanadyjczyków kosztem reszty.

Od czasów Spokojnej Rewolucji liberałowie quebeccy konsekwentnie opowiadali
się za szeroką autonomią prowincji, ale w ramach Federacji kanadyjskiej. Jeśli mówili
o suwerenności, to nie politycznej, a jedynie kulturowej. Jej zwolennikiem był następ-
ca Lesage’a na fotelu lidera liberałów – Robert Bourassa.

Mimo niewątpliwych sukcesów Spokojnej Rewolucji, reformatorzy poróżnili się
wewnętrznie. Wzrost nastrojów nacjonalistycznych i pojawiające się z różnych stron
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hasła separatystyczne były powodem odejścia z quebeckiego życia politycznego trzech
znaczących dla tego okresu postaci. W roku 1964 Pierre E. Trudeau, Gérard Pelletier
i Jean Marchand postanowili zaangażować się w politykę federalną i tam działać na
rzecz utrzymania partnerskich relacji między Quebekiem a Federacją. W roku następ-
nym weszli do parlamentu federalnego. Był to początek wzmożonej obecności Franko-
kanadyjczyków w kolejnych ekipach rządzących w Ottawie, a w szczególności począ-
tek wielkiej kariery politycznej Trudeau, wieloletniego premiera Kanady. Z odejściem
„trzech mędrców”, jak ironicznie nazywano ich w prowincji, nie wiązano w Quebecu
wielu nadziei na wzmocnienie proquebeckiej opcji w Ottawie. Wprost przeciwnie,
niemal oskarżano ich, że przeszli na pozycje tradycyjnego nacjonalizmu, a nawet, że
„odrzucają rzeczywisty nacjonalizm quebecki i […] redukują go jedynie do wymiaru
kulturowego”. Co więcej, „oczekują, iż dwujęzyczność i wielokulturowość rozwiąże
kryzys kanadyjskiej jedności i uciszy quebeckie żądania”462. Trójka ta poprzez swoją
działalność na forum Federacji dążyła do zastopowania, coraz wyraźniej się kształtują-
cych separatystycznych tendencji w Quebecu.

IV.7.2.2. Opcja separatystyczna

Marzenia o niezależności były obecne w historii Quebecu niemal od pierwszych lat po
upadku Nowej Francji. Przez dwieście lat nie miały większej szansy na realizację, do-
piero przemiany Spokojnej Rewolucji pozwoliły na odważniejsze myślenie także
w tym względzie. Patrzenie na Québec i wspólnotę quebecką w kategoriach rozwoju
i przyszłości, a nie tkwienia w przeszłości, naturalnie nasuwało pytania, co dalej? Nie-
zależność była jedną z dróg rozwoju Quebecu. Opcja separatystyczna wzmocniła się
także poprzez wewnętrzne spory wśród reformatorów. Bardziej radykalne ich skrzydło
uważało, że mimo niewątpliwych osiągnięć Spokojnej Rewolucji, należy dokonać
jeszcze głębszych zmian, szczególnie w dwóch kwestiach: relacji z Ottawą i ciągle
dominującej pozycji anglojęzycznych kompanii oraz menedżerów na quebeckim rynku
ekonomicznym. Jane Jacobs skłania się do jeszcze innej tezy. Uważa, że na wzroście
quebeckich nastrojów niepodległościowo-separatystycznych w latach 60. w znacznym
stopniu zaważył spadek prestiżu Montrealu jako tradycyjnie najmocniejszego i najstar-
szego centrum biznesowego oraz finansowego Kanady. W wyniku zmian, jakie przy-
niosła Spokojna Rewolucja, coraz więcej starych i ważnych dla gospodarki kanadyj-
skiej firm oraz kompanii uciekało z Montrealu, przenosząc się przede wszystkim do
Toronto. W obawie o przyszłość nie pojawiały się tam również nowe. Montréal tracił
także znaczenie wewnątrz prowincji. Teraz Québec Ville, w związku z rozrastającym
się aparatem biurokratyczno-państwowym, stawał się centrum administracyjnym pro-
wincji463. Wielu badaczy zwraca uwagę, że quebeckie ożywienie separatystyczne,
szczególnie to po lewej stronie sceny polityczno-ideologicznej, czerpało inspiracje
z procesów narodowo-wyzwoleńczych, jakie na przełomie lat 50. i 60. zwyciężały ko-
lonializm w Trzecim Świecie464. Należy tu także wspomnieć o dwóch manifestach,
które były inspiracją dla mniejszych i większych grup oraz ruchów separatystycznych.
Były to dwie niewielkie, ale ważne wówczas książeczki. Pierwszą jest praca Marcela
Chaputa, wydana w 1961 roku, Pourquoi je suis séparatiste, drugą Maurice’a Séguina
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L’idée d’indépendance au Québec, która wyszła drukiem dopiero w 1968 roku465.
Wcześniej Séguin prezentował ją w Radio-Canada i drukował w związanym z ruchami
separatystycznymi periodyku „Laurentie”. Séguin uzasadnia, między innymi, koniecz-
ność powstania w Quebecu w miejscu Kościoła, który do tej pory jednoczyl wspólnotę,
państwa narodowego. Z jego myśli będzie czerpać także René Lévesque, tworząc pro-
gram Parti québécois.

Chaput w Pourquoi.. daje bardzo pesymistyczny obraz życia Frankokanadyjczyków
w ramach Federacji, a Dominium nazywa grobowcem Québécois. Jedyny ratunek dla
przetrwania i rozwoju swojego narodu widzi w stworzeniu przez rodaków własnego,
niezależnego państwa. Jego tezy są następujące: Frankofoni to naród. Frankofoni to
naród jak inne narody. Québec to prawnie należne Frankofonom państwo. Aby się
rozwijać, Frankofoni muszą być panami we własnym kraju466.

Wśród quebeckich ruchów niepodległościowo-separatystycznych, które od końca
lat 50. zaistniały na dłużej lub krócej, było wiele nurtów ideologicznych – od skrajnie
lewicowych po konserwatywno-prawicowe. Jedynie kilka z nich miało, w połowie XX
wieku, realny wpływ na quebecki separatyzm. Były to: lewicowe – Action socialiste
pour l’indépendance du Québec, ASIQ (1959/1960) i Front de libération du Québec,
FLQ (1963); prawicowe – Alliance laurentienne (1957), Parti républicain du Québec
(1962); centrowe – Ralliement national, RN (1964), a przede wszystkim Rassemblement
pour l’indépendance nationale, RIN (1960), Mouvement Souveraineté-Association
(1967) i Parti québécois (1968), a także odnowiona przez Daniela Johnsona Union
nationale.

W końcu lat 50. ruchy niepodległościowe były jeszcze bardzo słabe. Opierająca się
na katolicyzmie i nacjonalizmie z kręgu Groulxa Alliance laurentienne ostro krytyko-
wała dominację brytyjską w prowincji i próbowała promować polityczne myślenie
o suwerennym Quebecu. Według AL u podstaw niezależnego Québecu miałyby tkwić
przede wszystkim „powszechnie akceptowane w prowincji zasady katolickie”. W kon-
cepcji tej przyjęto także postulat, by pracować nad wykreowaniem quebeckiego Boli-
wara czy Salazara467. Plasująca się po przeciwnej stronie ideologicznej, ASIQ ostro
oponowała wobec dominującego w prowincji porządku ekonomicznego, który, według
niej, dyskryminuje Québécois tak samo jak kolonializm dyskryminuje społeczności
Trzeciego Świata. Action socialiste postulowała rozwiązanie kwestii quebeckiej na
wzór kwestii kolonialnej na przykład w Algierii468. W początkach lat 60. trwała zmiana
programowo-pokoleniowa w Union nationale. Gdy w roku 1961 jej liderem został Da-
niel Johnson, także w jej programie znalazły się deklaracje niepodległościowe. Hasło
rzucone przez Johnsona Égalité ou indépendance, mówiące o konieczności politycznej
równowagi między dwiema kanadyjskimi grupami założycielskimi, stało się elemen-
tem programu UN w kwestii reform konstytucyjnych. W styczniu 1963 roku Johnson
ostro przemawiał na forum quebeckiego parlamentu: „Pozostały nam do wyboru dwie
opcje, jesteśmy zmuszeni do wyboru jednej z nich i musimy o tym zdecydować przed
1967 rokiem [100-lecie powstanie Dominium – MKT]: albo staniemy się prawdziwymi
gospodarzami w naszym Quebecu i równymi partnerami na forum całej Federacji, albo
doprowadzimy do separacji”469. Mimo takich deklaracji, Union nationale nie można
zaliczyć do partii o wyraźnie separatystycznej orientacji.
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Kilka innych środowisk niepodległościowo-separatystycznych powstałych w po-
czątkach lat 60. miało większe znaczenie. Wśród nich najmocniejszą pozycję zyskał
RIN, Rassemblement pour l’indépendance nationale. Od roku 1963 ruch RIN stał się
partią polityczną, w roku następnym jej liderem został Pierre Bourgault470. W swym
programie RIN krytykowała dominację anglokanadyjską i amerykańską w ekonomii
quebeckiej i brytyjską w administracji federalnej, sprzeciwiała się tradycyjnemu que-
beckiemu klerykalizmowi oraz niekontrolowanemu rozwojowi kapitalizmu w prowin-
cji, który dyskryminuje robotników. Przedstawiała wizję niezależnego, laickiego i de-
mokratycznego Quebecu, w którym będzie mogła rozwijać się nowa, odrębna quebec-
ka kultura471. W wyborach 1966 roku RIN zdobyła prawie 6% głosów, przede
wszystkim w miastach, a dwa lata później weszła w skład Parti québécois. Do wybo-
rów w roku 1966 poszła też Ralliement national i uzyskała niewiele ponad 2% głosów,
głównie wśród elektoratu wiejskiego. RN była do pewnego stopnia spadkobierczynią
Alliance laurentienne o katolickim i antysocjalistycznym programie472.

Głośną rolę wśród stronnictw separatystycznych odegrał Front de liberation du Qué-
bec, którego głównym ideologiem był Pierre Vallières, autor wydanej w roku 1968
książki Nègres blancs d’Amérique: autobiographie précoce d’un „terroriste québé-
cois”473. Program FLQ opierał się po części na ideologii marksistowskiej bliskiej Her-
bertowi Marcusemu. W odniesieniu do realiów quebeckich na pierwszym miejscu eks-
ponowana była „rewolucyjna walka ze średniowiecznym katolicyzmem i kapitalistycz-
nym uciskiem”, a celu nie stanowił Kościół, ale rząd federalny i anglojęzyczna klasa
średnia „panosząca się” w prowincji. Podobnie jak inne lewicowe nurty separatystycz-
ne, także FLQ porównywał sytuację w Quebecu do ówczesnych realiów kolonialnych
i dążył do wyzwolenia prowincji z kolonializmu brytyjsko-amerykańskiego. W roku
1966 FLQ także stanął do wyborów i uzyskał około 5% głosów, głównie w Montre-
alu474, ale nie zdołał obsadzić żadnego miejsca w parlamencie prowincji. Front...
przyjął taktykę walki terrorystycznej i od roku 1963 podejmował działania przeciw
królewsko-kanadyjskim instytucjom w Quebecu oraz montrealskim Anglokanadyjczy-
kom. Domowej roboty bomby eksplodowały w pobliżu koszar armii kanadyjskiej, czy
w skrzynkach pocztowych anglofonów. Najczęściej utrudniano życie mieszkańcom
dzielnicy Westmount w Montrealu, zamieszkanej z znacznej mierze przez anglokanadyj-
ską klasę wyższą. W roku 1966 bojówki FLQ zwróciły się przeciw „kapitalistycznym
wyzyskiwaczom” quebeckich robotników i przeprowadzały zamachy bombowe
w pobliżu fabryk butów oraz tekstyliów. W roku 1970 doszło do kulminacji terrorystycz-
nych operacji FLQ, które doprowadziły do tzw. kryzysu październikowego. Po tych wy-
darzeniach Québécois odwrócili się od FLQ, co doprowadziło do jego upadku475.

Ważnym środowiskiem ideologicznym lewej strony quebeckich kręgów separaty-
stycznych była grupa skupiona wokół „Parti pris”, radykalnego pisma o zabarwieniu
marksistowskim. Środowisko to, aktywne w latach 1963–1968, było źródłem intelek-
tualno-ideologicznego fermentu quebeckiej lewicy. Program, który wyłaniał się z pu-
blikowanych w „Parti pris”, artykułów, był bardzo radykalny.

„Walczymy o polityczną niezależność Quebecu, ponieważ jest ona niezbędnym warun-
kiem naszego klasowego wyzwolenia. (...) Podstawową sprawą dla nas jest wyzwolenie się
z ucisku, tak wewnętrznego jak zewnętrznego. Siły te zdominowały Québec i nas, ekono-
micznie i ideologicznie, a teraz czerpią zyski z naszej alienacji. Niezależność jest jedynym
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przejawem rewolucyjnego wyzwolenia Québécois. Walczymy o wolne, laickie i socjali-
styczne państwo. Demokratyczna i narodowa rewolucja zostanie dokonana siłami klas pra-
cujących”476.

W wyniku sporów wewnętrznych środowisko Parti pris zdezintegrowało się po ro-
ku 1968.

Osobą, która odegrała bardzo ważną rolę w rozwoju separatyzmu quebeckiego
i która przez lata decydowała o kierunku jego rozwoju, był René Lévesque, kluczowa
postać Spokojnej Rewolucji. Był bardziej radykalny niż inni liberałowie, zarówno
w kwestiach ekonomicznych, jak i politycznych. W 1964 roku Lévesque, wraz z Pier-
re’em Laporte, opowiedzieli się za koncepcją nowego federalizmu, opracowaną przez
Jacques’a-Yvana Morina. Mówiła ona o nowym podziale sił w ramach państwa federa-
cyjnego, w którym federacja to połączone siły poszczególnych jej części. Była to kon-
cepcja maksymalnej decentralizacji państwa, co w przypadku Quebecu oznaczało po-
wstanie niemal niezależnego organizmu państwowego477. Lévesque opuścił liberałów
w 1967 roku i założył Mouvement Souveraineté – Association (MSA), w skład którego
wszedł Ralliement national. MSA opowiadał się za polityczną niezależnością Quebecu,
ale za pozostawieniem powiązań ekonomiczno-monetarnych z Federacją. Było to wy-
raźne nawiązanie do koncepcji Morina. Program gospodarczy MSA był zbliżony do
tego, który realizowali quebeccy liberałowie z René Lévesque na czele. W ciągu roku
Lévesque przyciągnął do MSA Rassemblement pour l’indépendance nationale
i wspólnie w 1968 roku stworzyli Parti québécois (PQ). Bardzo szybko Parti québé-
cois wyrosła na jedną z dwóch najważniejszych sił politycznych w „po rewolucyj-
nym”, współczesnym Quebecu478.

Mimo różnorodności programowej i taktycznej, jaką miały do zaproponowania que-
beckie ruchy sepatratystyczne, Québécois nie odnosili się do nich zbyt entuzjastycznie.
Badania przeprowadzone w roku 1964 przez Centre des Recherches Sociales pokazują,
że jedynie 13% populacji Quebecu sympatyzowało z dążeniami separatystycznymi479.
Wyniki wyborów z roku 1966 potwierdziły ten stan rzeczy.

IV.7.2.3. Krajobraz po rewolucji

Spokojna Rewolucja była dziełem przede wszystkim quebeckich liberałów, dlatego
przyjmuje się okres ich rządów w Quebecu, 1960–1966, za czas trwania rewolucji.
Przejęcie władzy przez Union nationale po wyborach 1966 (UN – 56 miejsc, liberało-
wie – 50, inni – 2) uznaje się za formalny jej koniec. Jednak mimo obaw Daniel John-
son nie zatrzymał quebeckich przemian, a kontynuował je „w duchu Spokojnej Rewo-
lucji”. Przegrana liberałów miała oczywiście wiele przyczyn, dla jednych robili za
mało, dla innych za dużo. Zapłacili cenę, jaką najczęściej płacą reformatorzy, sukcesy
szybko zaakceptowano, ale porażki pamiętano. Z pewnością porażką były polityczne
negocjacje z Ottawą. Pokazały one małe zdecydowanie, ale i małą wyrazistość libera-
łów, w tym przede wszystkim samego Lesage’a. Mimo nacjonalizacji, quebeccy robot-
nicy niespecjalnie odczuli zmianę swojej sytuacji i po krótkotrwałym liberalnym flircie
wracali do swych tradycyjnych sympatii politycznych. Do quebeckich regionów re-
wolucja docierała w znacznej mierze ciągle poprzez filtr kościelny i tradycyjne elity
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zajmujące tam nadal ważne miejsce. Regiony stanowiły od dawna elektorat Union na-
tionale, a ta w kampanii wyborczej podsycała niepokój, strasząc planami liberałów
w sprawie dalszej laicyzacji szkolnictwa. Léon Dion w swojej analizie sytuacji poli-
tyczno-ideologicznej połowy lat 60. w Quebecu, pisze o tym, że liberałowie popełnili
błędy, które powtarza wielu reformatorów w różnych miejscach świata. Ekipa Lesa-
ge’a wytworzyła wokół siebie iluzję, że całe społeczeństwo podziela wartości i cele,
które tkwią u podstaw działania rządu. Taka postawa prowadzi zazwyczaj do ignoro-
wania ideologicznej opozycji, która istnieje, a nawet może mieć znaczne poparcie
w społeczeństwie. Tak też, według Diona, było z liberałami quebeckimi, a wcześniej,
w latach 50., z reżimem Duplessisa. Ta opozycja wobec liberałów widoczna była, na
przykład, w postawie wielu grup i stowarzyszeń, które sprzeciwiały się utworzeniu mi-
nisterstwa edukacji. Liberałowie nie doceniali przeciwnika i na cztery lata musieli się
pożegnać z rządzeniem prowincją480.

Jednak bez względu na to, jaką cenę zapłacili liberałowie za swoje sześcioletnie
rządy, Spokojna Rewolucja była dla Quebecu czasem przełomowym. Ważnym przede
wszystkim dla wyjścia Québécois poza tradycyjny schemat myślenia o sobie jako
mniejszości w swojej własnej prowincji, emancypacji wspólnoty quebeckiej, która od
tej pory głośno nazywa się narodem, zmiany perspektywy patrzenia na własną przy-
szłość, a także odejścia od „respektu dla przeszłości” na rzecz „sprostania wyzwaniom
postępu”. Można powiedzieć, że ten okres przyspieszonych reform trafił na przyjazny,
a nawet przygotowany po części grunt. Od połowy lat 40. w Quebecu następowały po-
wolne zmiany. Ostrożnie zmieniał się Kościół, podjęto próby reformy szkolnictwa,
przede wszystkim w kierunku zmiany profilu kształcenia, aby choć trochę zbliżyć edu-
kację do wymogów zmieniającej się gospodarki, od roku 1943 istniał i nieźle działał
Hydro-Québec, firma kontrolowana przez rząd prowincji. Coraz bardziej powszechna
w quebeckich domach obecność „konia trojańskiego zmian”, radia, a przede wszystkim
telewizji, głównie amerykańskiej, pozwalała Québécois zobaczyć inny niż ich własny
świat. Mocne w Quebecu związki zawodowe, choć w większości związane z Kościo-
łem, miały kontakt z innymi opcjami ideologicznymi. Quebeckie kobiety mogły gło-
sować od roku 1940, choć to prawo nie do końca było respektowane. Quebeccy robot-
nicy zaczynali uczestniczyć w amerykańskim modelu konsumpcjonizmu, a w Union
nationale istniało reformatorskie skrzydło, które przygotowywało zmiany w ideologii
ugrupowania. Tak więc w Quebecu pojawiły się sprzyjające warunku dla wprowadze-
nia reform. Spokojna Rewolucja, można powiedzieć, przypadła na odpowiednie czasy
i przyspieszyła to, co powoli dochodziło go głosu.

Modernizacja, jaką przyniosły czasy reform, wzmocniła prowincję i pozwoliła na
emancypację quebeckiej wspólnoty, quebeckiego narodu. Był to początek redefinicji
pozycji własnej grupy ze zdominowanej, mniejszościowej, walczącej o przetrwanie, na
grupę dążącą do dominacji w większości dziedzin życia prowincji. Québécois uwie-
rzyli, że mogą i potrafią prowadzić własną politykę gospodarczą, językową, kulturalną,
a także decydować o tym, jakich imigrantów przyjmować do swojego kraju, kogo
asymilować, a kogo nie. Dostrzegli możliwości, a wręcz konieczność zmian relacji
z Federacją kanadyjską, a także zaistnienia na arenie międzynarodowej. W przeciwień-
stwie do przeszłości, teraz rozwój ekonomiczny stawał się szansą rozwoju prowincji,
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a nie groźbą utraty odrębności Frankokanadyjczyków. Wśród Québécois narastało po-
czucie identyfikacji z własną prowincją, własną ojczyzną kosztem Kanady.

Liberałowie próbowali wyciągnąć Québécois z ich własnego zaścianka, poprzez
udział w debatach dotyczących planowanych zmian. Było to bardzo ważne, bo bier-
ność, apatia stanowiły „mocne strony” tradycyjnego quebeckiego społeczeństwa. Pa-
miętać należy, że liberałowie prowadzili swoją rewolucję bez odrzucania dorobku
przeszłości. Jednym z haseł Spokojnej Rewolucji był stary quebecki zwrot Je me
souviens, „pamiętam”, które do dziś jest mottem Quebecu481. W Quebecu działo się coś
nowego, oryginalnego, po raz pierwszy od czasów, gdy Patriotom nie udało się tego
dokonać. Spokojna Rewolucja wywarła wielki wpływ na dalsze losy prowincji,
a przede wszystkim samych Québécois. Stała się cezurą, od której liczy się nowa „epo-
ka” w społecznym myśleniu, w autokreacji narodu quebeckiego. Od początków Spo-
kojnej Rewolucji rozpoczyna się okres społecznej i ideologicznej historii prowincji
zwany umownie Nowym Quebekiem.

IV.8. BUDOWA NOWEGO QUEBECU – ZMIANA UKŁADU SIŁ
NA SCENIE POLITYCZNO-IDEOLOGICZNEJ

Procesy społeczno-polityczne i nurty ideologiczne, które się rozwinęły w trakcie Spo-
kojnej Rewolucji, po jej zakończeniu, bez względu na to, kto rządził w Quebecu, nie
zostały zatrzymane. Nabierający rozmachu quebecki nacjonalizm podzielił się na dwa
zasadnicze odłamy, najogólniej można je nazwać separatystycznym i profederacyjnym.
Ten podział nie oznaczał, że były w pełni przeciwstawne. Dzieliła je wizja przyszłości
Quebecu. Pierwszy optował za suwerennością, drugi za pozostaniem w Federacji. Obie
opcje opowiadały się za daleko posuniętą autonomią prowincji. Separatyści uznawali ją
za fazę przejściową, która prowadzi do niezależności. Federaliści natomiast chcieli re-
form konstytucyjnych, które będą podstawą nowego kształtu quebeckiej autonomii
w ramach przebudowanego kanadyjskiego federalizmu.

W kwestiach wewnętrznych oba stronnictwa były sobie dość bliskie – opowiadały
się za kontynuowaniem modernizacji prowincji – i prowadziły spektakularne kampanie
na rzecz umocnienia pozycji języka francuskiego w Quebecu, uznanego za podstawo-
wy wyznacznik odrębności prowincji. Zmiany, które nastąpiły na quebeckiej scenie
politycznej w drugiej połowie lat 60., na wiele dziesięcioleci ukształtowały życie poli-
tyczne prowincji, dzieląc je między dwie siły: Partię Liberalną (PL) i Parti Québécois
(PQ). Jednak nim się to stało, przez niełatwą drugą połowę lat 60. w prowincji rządy
sprawowała Union nationale. W roku 1966 UN po raz ostatni doszła do władzy.

IV.8.1. Ostatnie lata Union nationale

Zreformowana Union nationale, prowadzona przez Francisa Daniela Johnsona, wy-
grała wybory w 1966 roku także dlatego, że w okresie Spokojnej Rewolucji poprzez
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swój program włączyła się w powstającą nową konstrukcję ideologiczną – nacjonali-
zmu z liberalizmem. Liberałowie przegraną w wyborach płacili za wprowadzenie ra-
dykalnych reform, nowe opcje dopiero definiowały swoje miejsce w życiu prowincji,
UN wykorzystała swoją ostatnią szansę. Johnson przewodził unionistom do roku 1968,
po jego śmierci zastąpił go Jean-Jacques Bertrand, któremu przyszło rządzić w obliczu
narastającego kryzysu ekonomicznego, protestów młodzieży i związkowców oraz na-
silających się problemów językowych w prowincji482.

Union nationale dotrwała do wyborów w roku 1970, niewątpliwie zapisując na
swym koncie co najmniej kilka posunięć, które unowocześniły życie prowincji. Sfina-
lizowała tworzenie wspominanego wcześniej systemu CEGEPs oraz sieci filii Univer-
sité du Québec, a wprowadzając Prawo 63 (la Loi 63) na pewien czas, w duchu ofi-
cjalnej dwujęzyczności, rozwiązała kwestię wyboru języka nauczania w szkołach pro-
wincji. Zreformowano służbę publiczną, a Zgromadzeniu ustawodawczemu nadano
nazwę Narodowego. Kontynuowano reformy prawa rodzinnego, w roku 1968 wprowa-
dzono quebeckie prawo rozwodowe. W odpowiedzi na wzrastające w prowincji zapo-
trzebowanie na imigrantów i w ślad za zmianami federalnego prawa imigracyjnego,
w 1968 roku na mocy Prawa 75 stworzono pierwsze quebeckie Ministerstwo Imigra-
cji. Powstanie tej instytucji miało ważne znaczenie nie tylko dla przybywających do
Quebecu imigrantów, lecz także dla Québécois. Wytyczenie programu przyjmowania
imigrantów oznaczało również to, że kolejny raz potwierdzona została redefinicja
przynależności do wspólnoty quebeckiej. Québécois, uznając swoją pozycję za domi-
nującą, decydowali o zasadach przyjmowania innych do społeczeństwa Quebecu.
„Prawo do społecznej sprawiedliwości i równości nie jest zarezerwowane dla tych, któ-
rzy są w piątej generacji Québécois”. Wprost przeciwnie „dla wszystkich mieszkają-
cych w prowincji, płacących podatki i budujących tu rodzinę”483. Z taką zmianą zga-
dzały się wszystkie liczące się quebeckie opcje polityczne484.

Swoimi posunięciami politycznymi Union nationale wpisywała się w nurt zmiany de-
finicji narodu quebeckiego z koncepcji jus sanguinis, opartej na wspólnym pochodzeniu,
na jus solis, której podstawę stanowiła wspólnota terytorium i przynależność obywatel-
ska. Kontynuując zasadę zapoczątkowaną w trakcie Spokojnej Rewolucji, Union natio-
nale konsekwentnie używała określenie państwowy w znaczeniu quebecki, zamiast pro-
wincyjny. W gospodarce UN nie odnosiła większych sukcesów, choć nadal budowano
Sidbec i doprowadzono do powstania Rexfor, rządowego koncernu drzewno-papierni-
czego, a także Radio-Québec. Przedsięwzięcia związane z Expo-67 łączą się raczej
z działalnością mera Montrealu Jean Drapeau niż rządu Johnsona485.

Na ostatnią kadencję Union nationale przypadło także stulecie Federacji kanadyj-
skiej i wydarzenia z tym związane, w tym ważna, przede wszystkim dla Quebecu, wi-
zyta generała de Gaulle’a. Zacieśnienie stosunków z Francją było od początku zmian
w prowincji ich ważnym elementem. Poprzez kontakty dwustronne Québec chciał
„wypłynąć” na międzynarodowe forum, Paryż miał być przyczółkiem dla quebeckiej
polityki zagranicznej, a generał i jego ekipa otwarcie sprzyjali takiej aktywności486.
Wizyta de Gaulle’a w Quebecu była starannie przygotowana, poprzedziło ją wiele
spotkań i konsultacji. Jesienią 1966 roku Johnson oficjalnie zaprosił generała na otwar-
cie Expo-67 w Montrealu. Komentatorzy zgodnie przyznają, że przyjechał on właśnie
na zaproszenie premiera Quebecu, a nie rządu w Ottawie. Precyzyjnie dopracowane
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szczegóły wizyty dotyczyły również samej podróży de Gaulle’a, której przebieg miał
być także wymowny. Przede wszystkim termin, lipiec 1967, zbiegał się ze stuleciem
powstania Federacji kanadyjskiej, a właśnie o jej współczesny kształt quebeckie kręgi
polityczne spierały się z politykami w Ottawie. Kolejnym mocnym akcentem miała
być sama podróż przez Atlantyk, drogą morską, a nie samolotem. De Gaulle przybył
do ujścia Rzeki Świętego Wawrzyńca na pokładzie wojskowego okrętu o symbolicznej
nazwie Le Colbert487. Jak przed wiekami francuscy osadnicy, zszedł na ląd w Québec
Ville, najstarszej quebeckiej osadzie po to, aby do Montrealu dotrzeć starą królewską
drogą, Chemin du Roy, wzdłuż północnego brzegu Rzeki Świętego Wawrzyńca.
Przyjmowany entuzjastycznie przez Québécois, w odpowiedzi, w słowach kierowa-
nych do mieszkańców nadbrzeżnych miast, generał stopniując emocje, coraz bardziej
otwarcie mówił o prawie Frankokanadyjczyków do życia we własnym kraju. Gdy po-
równywał tę quebecką podróż do swojego wjazdu do Paryża w roku 1944, kanadyjska
dyplomacja milczała488. Kulminacja wizyty przypadła na 24 lipca. Rozradowany tłum
wiwatował na cześć generała w Montrealu, gdy ten przemawiał do nich z balkonu
miejskiego ratusza. Wtedy padły znane słowa Vive le Québec libre!, niech żyje wolny
Québec! Québécois czekali na tę satysfakcję dwieście lat, od czasu gdy Voltaire na-
zwał ich ojczyznę „nic niewartą morgą śniegu”. Rozradowany Québec wyległ na ulice,
Ottawa zareagowała z dyplomatycznym spokojem, także dlatego, by to wydarzenie nie
rzucało się zbyt mocnym cieniem na rocznicowe obchody. Po wydarzeniach
w Montrealu de Gaulle zdecydował o skróceniu swojej wizyty i, nie odwiedzając Ot-
tawy, dwa dni później wrócił do Paryża. Rząd federalny podkreślał, że z jego strony
nie było żadnej presji na wcześniejszy wyjazd generała z Kanady. Wystąpienie de
Gaulle’a jest interpretowane dwojako, z jednej strony jako logiczne następstwo 16 po-
przedzających go przemówień wygłoszonych w drodze do Montrealu, a z drugiej jako
spontaniczną reakcję na wiwatujące tłumy. Jednak większość analityków skłania się ku
pierwszej opcji489. Polityczne milieu w Quebecu nie kryło satysfakcji z rezultatów wi-
zyty de Gaulle’a. Nawet tradycyjnie antygaullistowska Parti pris przyłączyła się do
tych głosów490. A rezultaty były wielorakie i miały wpływ na sytuację wewnątrz pro-
wincji, relacje Quebecu z Francją, Francji z Ottawą. Te ostatnie uległy dalszemu
ochłodzeniu. Quebecko-francuskie – ociepleniu i zintensyfikowaniu na różnych płasz-
czyznach: politycznej, kulturalnej i ekonomicznej. W Quebecu natomiast zmobilizo-
wały do działania środowiska, które coraz bardziej aktywnie grupowały się wokół idei
separatystycznych. Należy tu podkreślić, że kręgi niepodległościowe w Quebecu two-
rzyły przede wszystkim siły quebeckie i wpływy zewnętrzne nie były zbyt istotne. Jed-
nak separatyści wiedzieli, że na francuskie poparcie mogą liczyć. Gaulliści wspierali
ideę, która w Quebecu była wspólna dla wielu nacjonalistycznych środowisk, a która
opierała się na koncepcji „federacji dwóch narodów”. W jej myśl, Québécois mają
prawo do wyjścia z Federacji kanadyjskiej na podstawie własnej, jednostronnej, decy-
zji. Nowopowstała Parti québécois otrzymywała także finansowe wsparcie z Paryża491.
Bez wątpienia, ta wizyta de Gaulle’a była bardzo ważna dla budującego się Nowego
Quebecu. Była i jest odczytywana symbolicznie, przede wszystkim jako uzewnętrznie-
nie marzeń Québécois o samostanowieniu oraz początek ich realizacji.

Wizyta de Gaulle’a nie miała jednak większego znaczenia dla przyszłości Union
nationale. W dynamicznie zmieniającej się sytuacji politycznej, w jakiej pod koniec lat



Québec i Québécois. Ideologie dążeń niepodległościowych202

60. znalazły się Québec i Kanada, polityka prowadzona przez Union nationale poka-
zała, że na dobre zerwała ona tradycyjne więzy z nacjonalizmem konserwatywnym
i przyłączyła się do budowy Nowego Quebecu. Jednak ideologiczna zmiana, jaką prze-
szła Union nationale, nie wystarczyła, aby ta formacja przetrwała w nowych czasach.
Po ponad trzydziestu latach intensywnej obecności, w 1970 roku, pokonana przez libe-
rałów, Union nationale schodziła z quebeckiej sceny politycznej, by w ciągu następnej
dekady zupełnie z niej zniknąć.

Tabe la  36

Wyniki wyborów do quebeckiego parlamentu lata 1970–2003

Partie polityczne Rok wyborów i liczba zdobytych miejsc

1970 1973 1976 1981 1985 1989 1994 1998 2003 2007

Union nationale 17 0 11 – – – – – – –

Parti liberal 72 102 26 42 99 92 47 48 76 48

Parti québécois 7 6 71 80 23 29 77 75 45 35

Relliement créditiste 12 2 1 – – – – – – –

Parti national populaire – – 1 – – – – – – –

Parti égalité – – – – – 4 – – –

Action démocratique
du Québec

– – – – – – 1 1 4 41

Inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ź r ó d ło : Linteau, 1989, s. 719, tab. 1; http://www.assnat.qc.ca/fra/patrimoine/chronologie, 2007-06-09

IV.8.2. Separatyzm „na skróty” – FLQ i kryzys październikowy

Dodatkowe wyzwanie dla nacjonalizmu quebeckigo pojawiło się w roku 1968.
Z ramienia liberałów premierem rządu w Ottawie został Québécois, Pierre E. Trudeau,
jeden z ideologów Spokojnej Rewolucji i zagorzały przeciwnik separatyzmu quebec-
kiego. Paradoksalnie, Trudeau musiał się zmierzyć ze wstrząsem, jaki przeżywały Qué-
bec i Kanada w wyniku działań Front de Liberation du Québec, którego jednym
z pierwszych ideologów był Pierre Vallières, dawny Citélibristes.

Od powstania w 1963 roku do końca lat 60. FLQ zorganizował około 200 mniej-
szych i większych akcji terrorystycznych, które szczególnie się nasiliły po roku 1968.
Bomby wybuchały wówczas w montrealskiej księgarni z wydawnictwami rządowymi,
na anglojęzycznym McGill University, w rezydencji Jean Drapeau, na giełdzie i w que-
beckim Ministerstwie Pracy. W ich wyniku ucierpiało 27 osób. W roku 1969 FLQ roz-
biło się na dwie frakcje, które nie zawsze koordynowały swoje działania. Nadal jednak
wiązała je ideologia, która łączyła walkę o suwerenny Québec z walką o wyzwolenie
klasowe quebeckich robotników. Pierre Vallières, jako zbyt umiarkowany, odszedł na
dalszy plan, a głównym ideologiem stał się Charles Gagnon. Propagował, jak sam
przyznawał, ortodoksyjny marksizm. Według koncepcji Gagnona, prawdziwe wyzwo-
lenie narodu quebeckiego może przyjść jedynie wraz z socjalizmen, który byłby naj-
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lepszym ustrojem dla Quebecu. Wyzwolenie klasowe jest ważniejsze od narodowego
i dlatego partie nacjonalistyczne stanowią zagrożenie dla przyszłości prowincji,
a jedyną dla niej szansą jest przejęcie rządów przez partię robotniczą i wprowadzenie
dyktatury proletariatu. Umieszczając interesy robotników na pierwszym planie, głosił,
że „Nacjonaliści wywodzący się z drobnej burżuazji są najbardziej niebezpieczną gru-
pą ideologiczną jaką mamy [w prowincji – MKT]”492, dlatego też tworząca się Parti
québécois była uznana za formację ideologicznie obcą. Według Gagnona, PQ zbudo-
wana była przy poparciu klasy średniej i służyła przede wszystkim jej interesom, co
oznacza, że partia ta nigdy nie będzie dążyła do ustroju innego niż kapitalizm i nigdy,
nawet gdy Québec będzie suwerenny, nie wystąpi przeciw dominacji w prowincji ob-
cych koncernów. Gdy w swojej ideologii Gagnon łączył kwestie klasowe z narodowy-
mi, na głównych wrogów wyrastała, anglokanadyjska klasa średnia. I właśnie w nią
były w większości wymierzone terrorystyczne działania FLQ, także te, które spowo-
dowały tzw. kryzys październikowy. 5 października 1970 roku jedna z frakcji FLQ
uprowadziła w Montrealu Jamesa Crossa, brytyjskiego radcę handlowego. W zamian
za jego uwolnienie domagała się nadania w mass mediach manifestu FLQ oraz wy-
puszczenia zatrzymanych i skazanych za udział we wcześniejszych zamachach człon-
ków ugrupowania. Mimo protestów ze strony władz, manifest – diatrybę przeciw rzą-
dowi i panującemu w Quebecu ustrojowi nadało Radio-Canada. 10 października que-
becki minister sprawiedliwości zaproponował porywaczom bezpieczny wyjazd za
granicę w zamian za uwolnienie zakładnika. Zarówno działania władz, jak i FLQ były
dość chaotyczne. Z jednej strony, władze nie miały zbyt dobrego rozeznania w struktu-
rze i wewnętrznych podziałach Frontu, negocjowały z jedną frakcją, będąc przekonane,
że rozmawiają z reprezentacją całej organizacji. Z drugiej strony, podziały i tocząca się
wewnątrz FLQ rywalizacja powodowały, że jedni negocjowali, a równocześnie inna
frakcja porywała kolejną osobę. 10 października uprowadzono Pierre’a Laporte’a, que-
beckiego ministra pracy i imigracji. Pięć dni później Quebec poprosił Ottawę, aby woj-
sko kanadyjskie przyszło z pomocą quebeckij policji. 16 października rząd Trudeau
ogłosił stan wyjątkowy w Quebecu i na ulice wyprowadził wojsko. Na mocy regulacji
stanu wyjątkowego FLQ został zdelegalizowany, ograniczono swobody obywatelskie,
zatrzymano ponad 450 osób. W dniu następnym w okolicach lotniska St Hubert znale-
ziono ciało zamordowanego Laporte’a. Dopiero z początkiem grudnia policja zidenty-
fikowała miejsce przetrzymywania Jamesa Crossa. Po negocjacjach, w zamian za gwa-
rancje bezpiecznego wyjazdu porywaczy i ich rodzin na Kubę, został on uwolniony.
W ciągu kilku następnych tygodni rozbito frakcję odpowiedzialną za zamordowanie
Laporte’a. Stan wyjątkowy zniesiono w grudniu, jednak do końca kwietnia 1971 roku
obowiązywały szczególne regulacje dotyczące porządku publicznego493. Po tych wyda-
rzeniach, jednoznacznie potępionych przez opinię publiczną nie tylko w Kanadzie, ale
i w Quebecu, FLQ straciła jakiekolwiek poparcie społeczne i przestała istnieć. Separaty-
styczną stronę quebeckiej sceny politycznej zagospodarowała w pełni Parti québécois494.

Gdy radykalne skrzydło FLQ próbowało osiągnąć swoje cele posługując się terro-
rem, Pierre Vallières przemieszczał się na zdecydowanie bardziej umiarkowane pozy-
cje, odrzucał dyktaturę proletariatu i dochodzenie swych racji poprzez przemoc, propa-
gował równość i demokrację. W roku 1971 opublikował L‘Urgence de choisir, w której
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zrewidował swą dotychczasową ideologię i zaprezentował nową, która zbliżała go do
Parti québécois495.

IV.8.3. Nowy rozdział w nacjonalizmie quebeckim
– ideologia separatyzmu Parti québécois

Parti québécois, PQ, to pierwsza quebecka formacja polityczna, która od początku
swego istnienia konsekwentnie ponawia demokratyczne próby doprowadzania Quebe-
cu do suwerenności. Partia powstała w roku 1968 w wyniku połączenia dwóch ruchów:
Mouvement Souveraineté-Association (MSA) i Rassemblement pour l’indépendance
national (RIN). Wcześniej do MSA przyłączyło się ugrupowanie Ralliement national
(RN) Gillesa Gregoire’a. PQ zjednoczyła quebeckie środowiska separatystyczne
o umiarkowanych i demokratycznych planach działania. Niekwestionowanym liderem
tej nowej strony quebeckiego życia politycznego został René Lévesque496. Jesienią
1967 roku, przed kongresem quebeckiej Partii Liberalnej, Lévesque przedstawił dekla-
rację polityczną, Un pays qu'il faut faire497, którą chciał zapoczątkować dyskusję nad
kwestią suwerenności Quebecu. Gdy liberałowie nie podjęli tej propozycji a Lesage
wręcz ją odrzucił, Lévesque w towarzystwie kilkuset osób opuścił szeregi partii.
Wkrótce powołany został MSA, którego celem miała być realizacja programu zapro-
ponowanego w powyższej deklaracji czyli działań na rzecz suwerenności prowincji.
W styczniu 1968 roku Lévesque zaprezentował kolejny, bardziej szczegółowy i dale-
kosiężny manifest, słynny Option Québec. Pour un Québec souverain dans une nou-
velle union canadienne, zwany także manifestem 6000 słów. Option Québec mówił
o tym, że Québec powinien być suwerenny w zakresie ustawodawczym i fiskalnym,
choć równocześnie powinien nadal utrzymywać bliskie związki gospodarcze z Kanadą.
Taki status Quebecu nazwany został suwerennym stowarzyszeniem i na długo założe-
nia te były osią programu Parti québécois498.

Na fali ożywienia nastrojów separatystycznych w końcu lat 60. Parti québécois
szybko uzyskiwała coraz szersze poparcie społeczne. Najpopularniejsza była wśród
lepiej wykształconych Québécois: profesjonalistów, urzędników, studentów, a także
drobnych i średnich przedsiębiorców. Wśród sympatyków PQ tylko około 10% stano-
wili robotnicy. Partia zyskała także poparcie od Mouvement national des Québécois,
a przede wszystkim od wiele w Quebecu znaczącego Société Saint-Jean-Baptiste499.

„Parti québécois można scharakteryzować jako koalicję o szerokiej bazie społecz-
nej, zdominowaną przez nową klasę średnią, którą zjednoczyła idea niepodległości
Quebecu, połączona z wiarą w siłę technokratycznego państwa, a także populistyczny
program społeczny”500.

Od początku swojej, aktywności politycznej René Lévesque był związany z ideolo-
gią narodową, choć dopiero po opuszczeniu liberałów skoncentrował się na politycznej
realizacji jej założeń. Już w roku 1963 pisał:

„Wszystko, co będziemy robić w najbliższej przyszłości, musi brać pod uwagę dwa naj-
ważniejsze fakty. Po pierwsze to, że Frankokanadyjczycy są prawdziwym narodem ze
wszystkimi atrybutami, które konstytuują naród, takimi jak: poczucie wspólnoty, bogactwo



Długa droga do spełnienia marzeń – quebeckie ideologie nacjonalistyczne 205

ludzi i zasobów naturalnych, możliwości i talenty porównywalne lub większe w stosunku do
posiadanych przez inne zbiorowości na świecie. Jednakże, po drugie, nie jesteśmy, w poli-
tycznym rozumieniu, suwerennym narodem. [...] Jesteśmy prawdziwym narodem, ale naro-
dem niesuwerennym. Musimy działać w takich realiach, te dwa fakty muszą być dla nas
punktem wyjścia”501.

Już kilka lat później rozpoczął kampanię na rzecz przybliżenia swojemu narodowi
suwerenności.

Od początku działalności Parti québécois koncentrowała swe wysiłki na rozsze-
rzeniu obszarów niezależności Quebecu. Unikano słów separacja czy wyzwolenie. Su-
werenność była naczelnym hasłem programu Pequistes, jak krąg PQ był i jest nazywa-
ny. Terytorialna i kulturowa suwerenność miała iść w parze z propagowaną przez PQ
ideą stowarzyszenia. Rozumiane ono było jako chęć utrzymania partnerskich związ-
ków gospodarczych między Quebekiem a Federacją. Wzorem Spokojnej Rewolucji PQ
uznawała język francuski za jeden z podstawowych elementów wyznaczających od-
rębność Quebecu i podzielała poglądy o konieczności jego ochrony oraz konsekwent-
nego wzmacniania pozycji języka francuskiego w prowincji. Jednak i na tej płaszczyź-
nie zajmowali na początku dość umiarkowane stanowisko. Anglofonom gwarantowali
możliwość kształcenia w publicznych szkołach, z językiem angielskim jako wykłado-
wym. Imigrantom obiecali spowolnienie asymilacji językowej w szkołach i miejscach
pracy, tak aby mogli spokojnie integrować się i przyswoić język francuski. W kwe-
stiach ekonomicznych także nie zapowiadano radykalnych zmian. Opowiadali się za
tzw. gospodarką mieszaną, w której własność prywatna i wolna konkurencja istniałyby
równolegle z firmami publicznymi, a państwo, współpracując z prywatnym biznesem,
byłoby ośrodkiem koordynującym procesy ekonomiczne. Rolą państwa byłaby dbałość
o równomierny rozwój sektora publicznego i prywatnego także w imię lepszych wa-
runków pracy i życia wszystkich zatrudnionych. Quebecki rząd byłby dysponentem
podatków i ośrodkiem planowania ekonomicznego, a parlament – prawodawcą. Pequi-
stes otwarcie mówili o umocnieniu pozycji sektora publicznego quebeckiej gospodarki,
ale suwerenny Québec nadal byłby otwarty dla obcego kapitału, szczególnie amery-
kańskiego. Zastrzegali jednak, że inwestorzy będą zobligowani do szanowania zasady
reinwestowania na miejscu co najmniej połowy zysków i zatrudniania na odpowie-
dzialnych stanowiskach także wykwalifikowanych quebeckich pracowników. Program
gospodarczy PQ utrwalał więc w Quebecu kapitalizm, choć miałby to być kapitalizm
zwracający większą uwagę na zatrudnionych pracowników. Wprowadzenie czynników
„humanizujących” stosunki ekonomiczne szło w parze z propozycją utrzymania bli-
skich powiązań gospodarczych i monetarnych z Federacją502. Poprzez ideę ekonomicz-
nego stowarzyszenia ideolodzy Parti québécois chcieli jakby zrównoważyć wysuwane
przez sobie bardziej radykalne hasła natury politycznej, mówiące o suwerenności pro-
wincji. Ideologia Parti québécois w kwestii spraw społecznych była także dość odważ-
na. Denis Monière określił to słowami: [PQ] „Chciała zharmonizować kapitalistyczny
system produkcji z socjalistycznym programem dystrybucji”503. Wśród najważniej-
szych propozycji, które, według PQ, miały zapewniać bardziej sprawiedliwy podział
dochodów z quebeckiej ekonomii, znalazły się następujące: gwarancja minimalnych
rocznych przychodów i ich indeksacja w razie wzrostu kosztów utrzymania, wynagro-
dzenie dla kobiet niepracujących zawodowo a prowadzących dom, utrzymanie przez
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państwo żłobków i przedszkoli, rozszerzenie zakresu ubezpieczenia zdrowotnego oraz
obniżenie wieku emerytalnego do 55 lat504. Ponadto Pequistes opowiadali się za zmianą
strategii działania związków zawodowych. Postulowali, by porzuciły drogę protestów,
która była główną sferą ich działania, a bardziej zaangażowały się we współpracę z pra-
codawcami, aby wpływać na decyzje, które ich bezpośrednio dotyczą. Proponowane
zmiany nazywali „odpowiedzialnym uczestnictwem”505.

Takie ustawienie akcentów ideologicznych w pierwszym okresie działalności partii
było także powodowane „strategią niestraszenia” i niezniechęcania do siebie niefranko-
fońskich mieszkańców prowincji, w tym przede wszystkim, anglojęzycznego biznesu,
aby ten nie wycofał się, na przykład, do Ontario506. W ideologii PQ bardzo istotna rola
przypisywana była państwu. Miało ono działać ponad interesami grupowymi w imię
dobra całego społeczeństwa. Miało być arbitrem i strażnikiem wspólnych interesów,
powinno zapewnić wszystkim mieszkańcom korzystanie z dochodów pochodzących
z eksploatacji bogactw ziemi quebeckiej. Państwo winno być demokratyczne. „W Que-
becu zapanuje demokracja w dniu gdy parlamentarzyści i partie będą prawdziwie, rze-
czywiście reprezentować wolę społeczeństwa”507. Według Monière’a, takie deklaracje
w zestawieniu z zapewnieniami o gwarancjach dla swobodnej działalności prywatnego
biznesu, które także znajdują się w programie PQ, wykazują niespójność ideologii
Pequistes. Twierdzi on, że z takiego połączenia można odczytać prawdziwe intencje
PQ: „Podpierając się dobrem całej wspólnoty Québécois, nowa klasa chciałaby przyjąć
kontrolę nad aparatem politycznym, aby w imię interesów własnej grupy administro-
wać quebecką gospodarką”508. Jednak bez względu na przypisywane bądź rzeczywiste
intencje, Parti québécois – ze swoim umiarkowanym programen politycznym i pro-
jektami socjalnymi idącymi w kierunku państwa opiekuńczego – szybko uplasowała
się w centrum politycznego życia Quebecu. Wielką rolę w kreowaniu wizerunku i pro-
pagowaniu programu PQ odegrał jej lider René Lévesque, polityk bardzo popularny
w prowincji. Wprawdzie często powtarzał separatystyczny slogan cent ans d’injustice,
„sto lat niesprawiedliwości”, które lubił łagodzić zdaniem – „jeśli nie możecie spać
razem, to równie dobrze możecie mieć odrębne łóżka”, jednak jego „sen o narodzie”
bardziej inspirował niż straszył509.

Umiarkowany program PQ to w znacznym stopniu zasługa właśnie René Léves-
que’a. Spierał się z radykałami nie tylko w szeregach PQ, ale też poza nimi, wiele cza-
su spędził na spotkaniach z anglojęzycznymi i imigranckimi zbiorowościami mieszka-
jącymi w Quebecu. Starał się rozwiewać ich wątpliwości i tłumaczyć, że suwerenny
Québec nie jest zagrożeniem dla praw mniejszości. Spotykał się także z robotnikami
i działaczami związkowymi, co w okresie pogarszającej się koniunktury ekonomicznej
końca lat 60. owocowało zyskiwaniem poparcia dla młodej partii wśród tej grupy wy-
borców. W dwa lata po powstaniu Parti québécois stanęła do wyborów i w roku 1970
weszła do quebeckiego Zgromadzenia, zdobywając 7 mandatów. Sześć z nich uzyskała
dzięki wyborcom z robotniczych dzielnic wschodniego Montrealu. W tych wyborach
wygrali liberałowie Roberta Bourassy, ale PQ zaistniała na politycznej mapie Quebecu
i od tej pory wyrastala na drugą obok liberałów siłę polityczną, inne przestawały się
liczyć510.

Wraz z powstaniem PQ, stronnictwa suwerennościowego, nie do końca zgodnie
z intencjami jego ideologów zwanego także indépendantiste, pojawiły się w Quebecu
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liczne badania opinii publicznej, które próbowały wyłowić zależności między popar-
ciem dla tej partii w kolejnych wyborach a poparciem mieszkańców prowincji dla idei
suwerenności511. Wśród nich szczególnie jedno było ważne dla strategii, którą PQ
kontynuowała w następnych latach. Badanie to przeprowadzono w trakcie kampanii
wyborczej w roku 1970. Respondentom zadano dwa różnie sformułowane pytania; oba
dotyczyły kwestii niezależności Quebecu. Pierwsze brzmiało: czy poparłbyś „separację
polityczną i ekonomiczną Quebecu i Kanady”, a drugie mówiło o „separacji politycz-
nej Quebecu z zachowaniem więzów ekonomicznych z Kanadą”. Wyniki były jedno-
znaczne. W przypadku pierwszego pytania jedynie 14% badanych odpowiedziało po-
zytywnie, a 76% negatywnie, wśród osób popierających PQ 39% było za, a 50% prze-
ciw. Odpowiedzi na drugie z pytań były natomiast zgoła inne: 35% odpowiedzi
brzmiało tak, 55% nie, ale wśród sympatyków PQ aż 70% poparło tak postawioną
kwestię, 24% było przeciw512. Badanie to utwierdziło liderów PQ w słuszności przyję-
tego przez partię programu, w którym koncepcja souveraineté-association zajmowała
pierwszoplanowe miejsce513. W ciągu sześciu lat kolejnych Parti québécois budowała
swoją strategię sięgnięcia po władzę, opierając się właśnie na haśle „suwerenność-
-stowarzyszenie”.

IV.8.4. Liberałowie Bourassy: jesteśmy jedyną siłą mogącą
powstrzymać tragiczną w skutkach separację

Wchodząc do quebeckiego Zgromadzenia Narodowego, PQ mocno zatrzęsła życiem
polityczno-partyjnym prowincji. Wprawdzie jej realna siła polityczna była jeszcze
niewielka, ale propagandowa – zdecydowanie większa. Parti québécois otwarcie mó-
wiła o możliwości suwerenności prowincji i powoli nakreślała plan dojścia do niej.
Liberałowie Bourassy musieli się zmierzyć z nową sytuacją. Do wyborów 1973 roku
stanęli pod hasłami zapobieżenia chaosowi, jaki przyniosłaby separacja, i przeciwsta-
wienia się radykalizującym się związkom zawodowym. Podczas kampanii liberałowie
straszyli wyborców, że Péquistes chcą wciągnąć Québec w niebezpieczną grę oderwa-
nia prowincji od Federacji, a także w ryzykowne przedsięwzięcia w polityce we-
wnętrznej, jak: zwiększenie interwencjonizmu państwowego w ekonomii, uleganie
związkom zawodowym, prowadzenie restrykcyjnej wobec mniejszości polityki języ-
kowej. PQ była młodą i niedoświadczoną partią, z mało jeszcze znanym programem,
który rzeczywiście zawierał nowatorskie propozycje. Wśród Québécois nadal tkwił ich
tradycyjny nawyk do preferowania tego, co znane, a w związku z tym, według nich,
niosące mniejsze ryzyko. Uwierzyli kampanii straszenia konsekwencjami głosowania
na PQ i w 1973 roku także oni zagłosowali na liberałów. Partia liberalna odniosła
przytłaczające zwycięstwo, zdobywając 102 miejsca w parlamencie. Na partię Bouras-
sy zagłosowali wszyscy ci, którzy obawiali się przede wszystkim oderwania Quebecu
od Kanady, a więc – stały elektorat liberałów: biznes anglojęzyczny, ale także część
frankofońskiego, związani z nim liberalni profesjonaliści, Anglokanadyjczycy i etnicy
mieszkający w Quebecu514. W roku 1973 na liberałów głosowali jednak także inni. Jak
pokazują badania przeprowadzone bezpośrednio po wyborach, na liberałów głosowali
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nawet bezrobotni, 63%, którzy zwykle głosują przeciw rządzącej partii. Wśród prze-
ciwników programu liberałów aż 49% głosowało jednak na nich tylko dlatego, że
opowiadali się przeciw separacji. Także ci, którzy uznawali program PQ za najlepszy,
ale nie byli zwolennikami suwerenności, aż w 60% głosowali na liberałów. Również
49% wyborców, którzy w roku 1970 poparli inne partie niż PL, trzy lata później gło-
sowało na nią, uznając, że tylko liberałowie powstrzymają separację. Québec bał się
potencjalnej niezależności515. Mimo takiego wyniku wyborów, Robert Bourassa516 nie
miał mocnej i komfortowej pozycji politycznej. Z jednej strony, działał w cieniu Tru-
deau, nadal bardzo popularnego wśród zwolenników profederalnej opcji w Quebecu.
Trudeau otwarcie krytykował posunięcia liberałów quebeckich, szczególnie w kwe-
stiach fiskalnych relacji z Ottawą. Z drugiej strony, Bourassie przyszło się w prowincji
zmierzyć z osobowością René Lévesque’a, który wśród Québécois miał wielkie powa-
żanie. Pod przywództwem Lévesque’a PQ, choć w 1973 roku przy 30% poparciu zdo-
była tylko sześć mandatów, wyrastała na pierwszoplanową partię opozycyjną.

Rządy liberałów nie przyniosły Quebekowi znaczących reform wewnętrznych czy
zmian relacji z Ottawą. Już w roku 1971 Bourassa przegrał na konferencji w Victorii,
BC, batalię o uzyskanie przez Québec pełnej niezależności w stanowieniu prawa doty-
czącego sfery socjalnej i wykorzystania funduszy, w tym dotacji federalnych, na nią
przeznaczonych. Administracja Bourassy przegrała z federalną także kwestię przejęcia
przez Québec kontroli nad systemem telekomunikacyjnym działającym na terenie pro-
wincji. Najbardziej „nacjonalistyczny” minister w rządzie Bourassy, Jean-Paul
L’Allier, szef ministerstwa komunikacji, starał się wynegocjować z Ottawą, aby w imię
„kulturowej suwerenności” prowincja posiadała niezależną jurysdykcję nad przekazem
radiowo-telewizyjnym, a także naziemnymi instalacjami telekomunikacyjnymi, jak np.
telefoniczne, i systemem kablowym. Ottawa po okresie ustępowania Quebekowi za-
ostrzyła stanowisko wobec kolejnych quebeckich żądań i konsekwentnie je odrzucała.
Zdarzało się to szczególnie często, gdy premierem Kanady był Pierre E. Trudeau,
a w Quebecu rządzili także liberałowie. Im Trudeau nie chciał ustępować517. Do pora-
żek w relacjach z rządem federalnym doszły także problemy ze wzrastającym w Que-
becu bezrobociem i inflacją oraz radykalizującymi swe postulaty i działania związkami
zawodowymi. Strajki i protesty związkowe spotykały się z ostrym sprzeciwem libera-
łów. Tak było w roku 1972 w czasie nasilonych akcji protestacyjnych pracowników
sektora publicznego, jak i w 1975 podczas konfliktu ze związkowcami sektora bu-
dowlanego. Należy pamiętać, że związkowcami w Quebecu byli przede wszystkim
Québécois – robotnicy i pracownicy najemni518.

W lipcu 1974 roku rząd Bourassy przyjął Prawo 22, Loi sur la langue officielle,
które wprowadzało język francuski jako jedyny oficjalny język w Quebecu. To posu-
nięcie podwójnie osłabiło liberałów. Z jednej strony, protestowali anglojęzyczni
mieszkańcy Quebecu, bo język, angielski był tradycyjnie drugim językiem w prowin-
cji, oraz imigranci, którym ograniczano swobodę wyboru języka edukacji ich dzieci.
Z drugiej strony, Prawo 22 doprowadziło do podziałów w kręgu samych liberałów
– ich frankofońska część uznawała je za niewystarczające, anglojęzyczna zaś za zbyt
daleko idące. Quebeckie środowiska nacjonalistyczne niezwiązane z PL odrzucały no-
we prawo językowe w całości, nazywając je „propagandowym chwytem”519. Coraz



Długa droga do spełnienia marzeń – quebeckie ideologie nacjonalistyczne 209

słabszy rząd liberałów był dodatkowo wstrząsany wewnętrznymi skandalami i aferami
korupcyjnymi. To wszystko zwiększało szanse wyborcze rosnącej w siłę Parti québécois.

IV.8.5. Czy chcecie suwerenności? Parti québécois sięga po władzę

Parti québécois starannie przygotowywała się do kolejnych wyborów. Jej kampania
nie była spektakularna, ale okazała się bardzo skuteczna. Po trosze przypominała stra-
tegię, jaką przyjęli liberałowie w końcu lat 50. Budowała swoje poparcie na liderach
lokalnych zbiorowości i osobowościach powszechnie szanowanych: intelektualistach,
nauczycielach, postaciach popularnych w mass mediach, szukali go nawet w tradycyj-
nych kręgach nacjonalistów związanych z Société Saint-Jean-Baptiste. Péquistes do-
tarli do studentów i młodych intelektualistów. W połowie lat 70. baza społeczna PQ
była bardzo szeroka, stanowiła ją przede wszystkim tzw. nowa klasa średnia i młodzi
Québécois poniżej 30. roku życia. Do zwolenników PQ należeli także aktywiści
związkowi z central CEQ i CSN. Grupą zdecydowanie najsłabiej reprezentowaną był
quebecki biznes520. W swoich przedwyborczych deklaracjach PQ wcale nie szermo-
wała hasłami separatystycznymi, obiecywała przede wszystkim dobrze rządzić prowin-
cją, bez skandali i afer korupcyjnych, deklarowała podźwignięcie gospodarki z nara-
stającego kryzysu. W kwestii najbardziej drażliwej, w sprawie suwerenności, znalezio-
no dobry manewr taktyczny. Claude Morin, strateg partii, zaproponował, by
w kampanii wyborczej nie „straszyć” wyborców hasłami separatystycznymi, a obiecać,
że w razie wygranej rząd przeprowadzi w prowincji referendum, w którym wszyscy
mieszkańcy wypowiedzą się w kwestii dalszych relacji Quebecu z Federacją. W stosun-
kach z Ottawą PQ konsekwentnie lansowała program pod hasłem „suwerenność-
-stowarzyszenie”. Większość analityków jest zgodna, że takie postawienie kwestii suwe-
renności w zdecydowanym stopniu wpłynęło na wyborczy sukces Parti quebecois521.

15 listopada 1976 roku Parti québécois wygrała wybory do quebeckiego Zgroma-
dzenia Narodowego, zdobyła poparcie 41% wyborców, co przełożyło się na 71 man-
datów.

„Przez ostatnie 20 lat stale przybywało zwolenników suwerenności. [...] Zwycięstwo
z 15 listopada było naturalną tego konsekwencją. Entuzjazm, który wybuchł w noc wybor-
czą, poczucie dumy, które ogarnęło każdego Québécois, każdego frankofona w Kanadzie,
członków Parti Québécois i ludzi spoza niej, uzmysłowiło wszystkim, że ruch ten jest nie-
odwracalny. Québec z radości szalał. Świadomość, która się uzewnętrzniła, nie da się stłu-
mić. Nie ma odwrotu od 15 listopada 1976 roku”

– tak triumfalnie pisał o zwycięstwie, dwa lata później, jego główny bohater René
Lévesque.522

Jednak w momencie ogłoszenia wyników wszyscy byli zaskoczeni, a sam Lévesque
tonował oczekiwania i przemawiał bardziej pojednawczo niż triumfatorsko. Obawiano
się przede wszystkim, że rząd Péquistes natychmiast rozpocznie kampanię przygoto-
wującą zapowiedziane referendum, mające rozstrzygnąć, w jakim kierunku pójdą po-
lityczne posunięcia PQ wobec relacji prowincji z Federacją. Konsternacja zapanowała
szczególnie w Montrealu, w środowiskach montrealskiego anglojęzycznego biznesu.
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Te grupy miały najwięcej do stracenia i one też najszybciej podjęły trudne decyzje. Już
zimą 1977 roku pustoszały bogate domy w montrealskim Westmount, wielu Angloka-
nadyjczyków nie chciało czekać na rozwój sytuacji. Wyprowadzały się stare, zakładane
przez Brytyjczyków firmy, które przenosiły swoje centrale na zachód, najczęściej do
Toronto. Najbardziej bodaj spektakularnie wyprowadzała się z Montrealu firma ubez-
pieczeniowa Sun-Life, od początków swego istnienia w Kanadzie związana z tym mia-
stem523. Także quebeccy Żydzi, mocno związani przede wszystkim z montrealskim
biznesem, obawiali się o swoją przyszłość w prowincji. Między rokiem 1976 a 1980
z Montrealu wyjechało około 25 tys. Żydów, głównie młodych, dobrze wykształco-
nych. Wyjeżdżali głównie do Toronto, ale też do USA524. Przedstawiciele innych que-
beckich grup etnicznych byli również zaniepokojeni wzrostem nastrojów separaty-
stycznych w prowincji525.

W oficjalnych wystąpieniach Lévesque bagatelizował to zjawisko, nazywając go
częścią szerszego północnoamerykańskiego procesu przesuwania się centrów życia ku
zachodowi, ale równocześnie posyłał swoich ministrów do większych korporacji z za-
pewnieniami o rządowych gwarancjach stabilności dla obcego biznesu działającego
w Quebecu. Jednak, wbrew obawom, PQ nie skupiła się na sprawach referendum, a na
problemach wewnętrznych prowincji: ekonomii i polityce społecznej. Rząd Lévesque’a
oficjalnie zadeklarował, że podstawą rozwoju gospodarczego są prywatne przedsię-
biorstwa i ich rozwój będzie w pełni popierał. Równocześnie „ulubiona firma wszyst-
kich quebeckich rządów” Hydro-Québec także otrzymała zapewnienie pomocy w dal-
szym rozwoju. Dzięki stabilnej polityce ekonomicznej gospodarka prowincji rozwijała
się nadspodziewanie dobrze, modernizowały się tradycyjne branże: drzewno-papier-
nicza, tekstylna, obuwnicza, meblarska. Przybywało miejsc pracy, tylko w roku 1979
ponad 80 tysięcy. W tym samym roku średni dochód na głowę mieszkańca prowincji
osiągnął 95% średniej kanadyjskiej. Rząd zajął się także sprawami regionów wiejskich.
Prawo 125 regulowało obrót ziemią i chroniło obszary wiejskie przed urbanizacją.
Rząd Péquistes chciał także przywrócić Montrealowi jego utraconą pozycję i zachęcał
do inwestowania w Montrealu nowoczesnych technologii.

Zgrzytem w ekonomicznej polityce pierwszego rządu Lévesque’a był plan nacjona-
lizacji przemysłu azbestowego, w tym, będącej w rękach amerykańskich Asbestos
Corporation. Ostra reakcja inwestorów spowodowała odstąpienie od tego pomysłu.

W polityce rządu PQ ważne miejsce zajmowała polityka społeczna, prowadzona
w „duchu” zgody społecznej i założeń państwa opiekuńczego. Podpisano ugody ze
związkami zawodowymi, kończące ciągnące się spory. W porozumieniu ze związkow-
cami zreformowany został kodeks pracy w kwestiach ich praw, podniesiono także wy-
sokość minimalnej płacy. Pod egidą rządu organizowane były sommets de concerta-
tion, „spotkania na szczycie”, na które zapraszano reprezentantów wszystkich quebec-
kich kręgów społecznych. Ich celem było poszukiwanie rozwiązań dla bieżących
problemów Quebecu, jak i wypracowanie zgody w sprawie decyzji dotyczących przy-
szłości prowincji. Owocem sommets de concertation było stworzenie OSE, Opération
de solidarité économique, programu zachęt do inwestowania i zwiększania zatrudnie-
nia526. Rząd inspirował także dalszą demokratyzację prawa rodzinnego i quebeckiego
kodeksu cywilnego.
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Właśnie prowadzona z sukcesem polityka ekonomiczna i społeczna pierwszego
rządu Lévesque’a pozwoliła, mimo niepowodzenia referendum, na pozostanie Parti
québécois przy władzy po wyborach 1981 roku. Obok spraw ekonomicznych i spo-
łecznych ważny dla Péqueistes był dalszy wzrost znaczenia języka francuskiego
w prowincji. Wśród ponad 50 przedstawicieli nowej klasy średniej, jacy znaleźli się
w „drużynie Lévesque’a”, było prawie 20 nauczycieli. Ci, zwani w kampanii wybor-
czej travailleurs du langage, stanowili największą grupę zawodową wśród kandydatów
PQ. W programie partii, a później rządu pilnowali spraw językowych i kulturalnych.
Oni też w znacznej mierze przyczynili się do uchwalenia w roku 1977 kontrowersyjnej
ustawy, tzw. Prawa 101, które jeszcze bardziej wzmacniało pozycję języka francuskie-
go jako jedynego oficjalnego w życiu publicznym prowincji527.

IV.8.5.1. Pierwsze referendum w sprawie suwerenności

Odsuwanie terminu przeprowadzenia referendum na koniec kadencji było decyzją
przemyślaną przez ekipę Lévesque’a. Sukcesy gospodarczo-społeczne rządu miały
przysporzyć zwolenników także tej najbardziej odważnej części programu PQ. Péqui-
stes zdawali sobie sprawę, że z 40% poparciem wyborczym, jakie dostali w roku 1976,
nie można marzyć o sukcesie w referendum, pracowali więc na więcej. Referendum
zostało poprzedzone programem szerokich konsultacji, których przebieg regulowała
ustawa z lata 1978 roku. W roku 1979 ogłoszono specjalny projekt, zatytułowany
La nouvelle entente Québec – Canada (Québec – Kanada: nowa ugoda), w którym PQ
szczegółowo zaprezentowała swoją wizję suwerenności prowincji. Podstawowe zna-
czenie miała deklaracja, informująca o tym, że proponowany model suwerenności idzie
w parze z ekonomiczno-monetarnym związkiem z Kanadą. Projektowano wspólny
system monetarny zarządzany przez zreformowany Bank of Canada, wspólny obszar
gospodarczy oraz politykę celną, która broniłaby przede wszystkim kanadyjski i que-
becki rynek rolny. Gwarantowano swobodny przepływ towarów, usług i osób między
obydwoma krajami oraz szczegółowe porozumienia w sprawie polityki imigracyjnej.
Wszelkie sporne kwestie miałaby rozstrzygać dwustronna rada, złożona w równej licz-
bie z przedstawicieli Kanady i Quebecu, którzy zmienialiby się na fotelu przewodni-
czącego rady. Postulowano także stworzenie trzech nowych instytucji: komitetu eks-
pertów, który pracowałby jako Sekretariat Generalny; Trybunału Sprawiedliwości do
rozstrzygania wątpliwości konstytucyjnych; oraz Komisji Monetarnej do koordynowa-
nia polityki pieniężnej528. W świetle tej propozycji suwerenne stowarzyszenie Quebecu
z Kanadą miałoby zagwarantować Quebekowi korzystanie z ekonomicznej siły Fede-
racji przy równoczesnej politycznej niezależności od Ottawy. Miała to być niezależ-
ność w wersji łagodnej, une independanceTtranquille529. Lévesque pisał:

„I myślę, że nie ma innej życiowej perspektywy dla naszej przyszłości, jak jasno zdefi-
niowane stowarzyszenie w dwóch czy trzech głównych obszarach, a poza nimi suwerenność.
To, co chcielibyśmy pozostawić w łączności z Kanadą, to związek przede wszystkim eko-
nomiczny, ale też i po trosze polityczny. Ta polityczna łączność musi pozostać, gdyż
w przeciwnym razie Québec stałby się nie tylko odrębny, ale także wrogi wobec Kanady
i prowincji atlantyckich – stworzylibyśmy dla siebie getto otoczone obrażonymi sąsiadami.



Québec i Québécois. Ideologie dążeń niepodległościowych212

Musimy więc działać tak, aby utrzymywać wokół siebie życzliwość i wspólne interesy z na-
szym otoczeniem”530.

Na projekt PQ szybko odpowiedzieli quebeccy liberałowie, prowadzeni przez
Claude’a Ryana, lidera przeciwników suwerenności prowincji. W swojej odpowiedzi,
Une nouvelle fédération canadienne, przekonywali mieszkańców prowincji, że tylko
pozostanie Quebecu w Federacji, która cały czas przechodzi reformy, gwarantuje im
pomyślną przyszłość. Pod koniec kampanii referendalnej do swoich rodaków Québé-
cois z żarliwym apelem, aby odrzucili propozycje PQ, zwrócił się Trudeau. Tłumaczył,
że „NIE” w referendum otworzy drogę do ogólnokrajowych negocjacji nad wypraco-
waniem nowego modelu kanadyjskiego federalizmu531.

Z początkiem roku 1980 dyskusja nad referendum rozgorzała w quebeckim Zgroma-
dzeniu Narodowym, w marcu zawiązało się stronnictwo Regroupement, na rzecz OUI
(TAK) w referendum, którego działania koordynował sam Lévesque. Z początkiem
kwietnia powstał Comité des Québécois pour le NON, którego liderem był Claude
Ryan532.

Głosowanie wyznaczono na 20 maja 1980 roku. W referendum mieszkańcy Quebe-
cu mieli odpowiedzieć na jedno pytanie dotyczące souveraineté-association, które na-
wiązywało do koncepcji wysuwanych przez Lévesque’a gdy zaczynał budować Parti
québécois oraz do obietnicy, jaką PQ dała wyborcom w zwycięskich wyborach. Pyta-
nie brzmiało: czy godzisz się, aby rząd prowincji rozpoczął negocjacje z Ottawą
w sprawie suwerennego stowarzyszenia Quebecu z Federacją? Do urn poszło 85,6%
uprawnionych. Wynik był bezlitosny dla rządu 59,56% NON, 40,44% OUI. Wśród
Québécois 51% głosowało TAK533, choć późniejsze dane mówią, że nawet wśród
„swoich” PQ nie osiągnęła „moralnego zwycięstwa”, gdyż TAK głosowało 48% Fran-
kofonów534. Na TAK głosowali przede wszystkim ludzie młodzi, przed trzydziestką,
którzy dorastali w czasach Spokojnej Rewolucji i później. Za suwerennością opowia-
dała się również bardziej wykształcona część Québécois, która solidaryzowała się
z poglądami intelektualistów wspierających Lévesque’a, a także znacznie częściej
związkowcy, którzy liczyli na dalsze dobre relacje z PQ, niż niezrzeszeni pracownicy.
Postawa PQ wobec Kościoła też odegrała w referendum istotną rolę. Środowiska bliżej
związane z klerem i kręgami konserwatywnymi głosowały NIE, te bardziej zlaicyzo-
wane, czyli w przypadku Quebecu przede wszystkim miejskie, TAK.

Referendum z 40% poparciem dla negocjacji pokazało, że PQ i w tej kwestii może
liczyć tylko na swój wyborczy elektorat535.

Biznes quebecki, także ten większy frankofoński, głosował NIE, anglojęzyczni
mieszkańcy prowincji oraz mniejszości etniczne – oczywiście przeciw. Kampania
przedreferendalna nie przekonała ich do głosowania na TAK, a posunięcia rządu
Péquistes np. w sprawach językowych, wzmagały jeszcze obawy przed suwerennością
zamiast je rozwiewać. René Lévesque podczas tej strasznej dla Péquistes nocy, po-
wstrzymując łzy, uznał wyniki referendum i swoją przegraną, ale na odchodnym do
tłumu zwolenników suwerenności i milionów uradowanych wynikiem referendum te-
lewidzów w Kanadzie rzucił À la prochaine, do następnego razu.
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IV.8.5.2. Umacnianie pozycji języka francuskiego

Ideologia PQ konsekwentnie stawiała sprawy językowe na pierwszym planie, język
francuski, obok terytorium prowincji, był uznawany za główny element wyróżniający
mieszkańców prowincji i stanowiący podstawę ich identyfikacji. Od czasów Spokojnej
Rewolucji wszystkie quebeckie rządy podejmowały mniej lub bardziej udane próby
wzmocnienia statusu języka francuskiego. Péqueistes także pracowali nad regulacjami,
które miały doprowadzić do rzeczywistej dominacji języka francuskiego w życiu pu-
blicznym i prywatnym społeczeństwa quebeckiego.

Tabe la  37

Ludność anglojęzyczna w Quebecu w latach 1766–2001

Rok Liczba ludności anglojęzycznej, tys. % ludności Quebecu

1766 0,5 1

1792 10,0 6

1812 30,0 10

1844 172,8 25

1861 263,3 24

1881 260,5 19

1911 318,8 16

1941 469,0 14

1971 789,2 12

1986 687,8 10

1996 586,4 8

2001 557,0 8

Ź r ó d ło : Noël, L., 1987, Les enjeux juridiques et socio-politiques des conflits linguistiques, au Québec, Ottawa:
Centre international de recherche sur le bilinguisme [w:] Grabowski, 2001, s. 259; www.statcan.ca/english/
Pgdb/demo11b.htm, 24.04.2005; www.statcan.ca/english/Pgdb/demo13b.htm,  24.04.2005.

W końcu lat 60. the Official Language Act i Prawo 63 zrównywały pozycję języka
francuskiego i angielskiego w Federacji i Quebecu. Lata 70. przyniosły decyzje, które
mocno naruszyły tą wątłą równowagę. Promowanie języka francuskiego w życiu Que-
becu stało się w tym dziesięcioleciu jednym z najważniejszych nurtów działań rządów
prowincji, tak liberałów jak Péquistes. Z początkiem lat 70. zintensyfikowała swoje pra-
ce, powołana w 1968 roku, Komisja Gendrona536, Commission d’enquête sur la situation
de la langue française et sur les droits linguistiques au Québec. Jej zadaniem było zba-
danie jak wygląda rzeczywista kondycja języka francuskiego w Quebecu. W roku 1972
opublikowano Raport tejże Komisji. Wynikało z niego, między innymi, że tylko
w niektórych sektorach quebeckiej gospodarki frankofoni nie są dyskryminowani języ-
kowo i mogą pracować nawet na najwyższych stanowiskach. Tak było w administracji
publicznej, usługach i handlu. Niestety w innych sektorach możliwości posługiwania
się językiem francuskim w pracy były znacznie ograniczone. Taka sytuacja istniała
w prywatnych firmach użyteczności publicznej, np. w energetyce, a także w zakładach
produkcyjnych i fabrykach, gdzie większość robotników i pracowników średniego
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szczebla stanowili frankofoni. Także w bankowości, finansach i innych wysokospecja-
listycznych firmach usługowych posługiwanie się językiem francuskim było rzadko-
ścią i stanowiło przeszkodę w awansie zawodowym537. Przyczyna takiego stanu rzeczy
tkwiła, według Raportu, w ciągle mocnej obecności dużych korporacji amerykańskich
i anglokanadyjskich w quebeckiej gospodarce. W tych korporacjach angielski był pod-
stawowym językiem zarówno w komunikacji interpersonalnej jak i językiem większo-
ści dokumentów. W takiej sytuacji Komisja Gendrona zalecała rządowi prowincji, aby
opracował przepisy które zrównywałyby w prawach, a w dłuższej perspektywie, fawo-
ryzowałyby, francuskojęzycznych pracowników538.

W roku 1974 rząd Bourassy w ramach propagowanego programu zwiększania
„kulturowej suwerenności” Quebecu przyjął, wspominane już wyżej, Prawo 22, Loi
sur la langue officielle, No. 22539. Było ono także po części odpowiedzią liberałów na
prace Komisji Gendrona. W Prawie 22 po raz pierwszy został zdefiniowany nowy
status języka francuskiego jako jedynego oficjalnego języka w Quebecu. Oznaczało to,
że język francuski obowiązuje na wszystkich szczeblach administracji prowincji i ob-
sługi jej mieszkańców, w szkolnictwie oraz miejscach pracy. Zapisy te wywracały de-
likatną równowagę, jaka tradycyjnie obowiązywała w Quebecu między językiem an-
gielskim a francuskim. Ustawa dopuszczała jednak wyjątki. Pierwszy dotyczył eduka-
cji. Na tej płaszczyźnie Prawo 22 nie wprowadzało prawie żadnych zmian poza,
można powiedzieć, „technicznymi”. Nadal dzieci imigrantów mogły się uczyć
w szkołach anglojęzycznych, postawiono tylko warunek, że muszą posiadać i zade-
monstrować „wystarczającą znajomość” języka angielskiego, która pozwoli im uczest-
niczyć w zajęciach prowadzonych w tym języku540. Drugi wyjątek odnosił się do uży-
wania języka francuskiego w prywatnych firmach. Jeśli te chcą na jakiejkolwiek płasz-
czyźnie współpracować z rządem prowincji, muszą wprowadzić u siebie system tzw.
francisation. Nie było precyzyjnie określonych reguł, jakie w tym systemie miałyby
obowiązywać, ogólnie określono go jako „stosowanie w działalności firmy Régie de la
langue française”541. Poprzez taką konstrukcję Prawa 22 liberałowie chcieli zadowolić
wszystkich, z jednej strony – poprzeć dążenia Québécois domagających się wzmocnie-
nia pozycji języka francuskiego w prowincji, a z drugiej – nie zniechęcać do siebie
etników, którzy coraz liczniej napływali do Quebecu. Związki liberałów z angloje-
zycznym biznesem były tradycyjne i mocne, więc i tu nie wprowadzono rzeczywistych
restrykcji językowych.

Mimo że Prawo 22 de facto niewiele zmieniało w polityce językowej prowincji,
wszystkie strony protestowały. Frankofoni domagali się rzeczywistego umocnienia roli
języka francuskiego w życiu prowincji, bo nowe regulacje ich nie satysfakcjonowały.
Anglofoni i etnicy oskarżali rząd Bourassy o dążenie do ich „kulturowego zabójstwa”.
Prawo 22 uważali za posunięcie sprzeczne z konstytucją i słali pozwy do sądów542.
Szybko okazało się jednak, że w quebeckiej batalii językowej Prawo 22 było tylko
preludium do rzeczywistych zmian.

W roku 1977 rząd Lévesque’a przyjął Charte de la langue française, Prawo 101,
które wieńczyło dyskusje nad problematyką językową w prowincji i jasno prezento-
wało stanowisko rządu w tej kwestii543. Przyjęte już w drugim roku urzędowania prawo
pokazywało, że dla ekipy Péquistes, mocno związanej z travailleurs du langage, pozy-
cja języka francuskiego w Quebecu jest sprawą priorytetową. Prawo 101 w bardzo ry-
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gorystyczny sposób wprowadzało regulacje dotyczące obowiązku posługiwania się
językiem francuskim w większości sfer publicznego życia w Quebecu. Język francuski
stawał się jedynym dopuszczalnym językiem w pracach parlamentu i rządu prowincji
oraz we wszystkich dokumentach przez nie wydawanych – w administracji publicznej,
municypalnej i samorządowej; w quebeckim sądownictwie, w tym także w postępowa-
niach prawnych dotyczących korporacji działających w Quebecu, choć tu brano pod
uwagę wyjątki; we wszelkich oficjalnych tekstach i napisach zewnętrznych, w tym re-
klamach544. Prawo stanowiło, że językiem komunikacji w miejscach pracy powinien
być także język francuski, i nikt nie może być dyskryminowany, jeśli posługuje się
wyłącznie tym językiem545. Program francisation przedsiębiorstw, czyli zatrudniania
odpowiedniej liczby francuskojęzycznych pracowników, obowiązywał w firmach za-
trudniających powyżej 50 pracowników. Pod wpływem protestów firm oraz zbiorowo-
ści anglojęzycznej sprecyzowano określenie francisation. Protestujący domagali się,
aby program ten zdefiniowany był jako promocja języka francuskiego, a nie pracowni-
ków pochodzenia frankofońskiego, aby promocja języka nie była rozumiana jako
uprzywilejowanie grupy społecznej. L’Office de la langue française, Biuro ds. Języka
Francuskiego, powstałe w konsekwencji przyjęcia Prawa 101, ostatecznie w tym du-
chu zdefiniowało program francisation546. Tym samym nie był już tak bardzo uciążli-
wy, jak się obawiano w momencie jego wprowadzania. Za wystarczającą dla wypeł-
nienia jego wymogów uznawano często podstawową znajomość języka francuskiego.
Środowiska anglojęzycznego biznesu powoli „oswajały” się z nową sytuacją. W poło-
wie roku 1978 ich uwagę zaabsorbowały sprawy nowych podatków wprowadzonych
w Quebecu i tym samym kwestie językowe powoli przesuwały się na drugi plan.

Prowadzona od czasów Spokojnej Rewolucji nowa quebecka polityka językowa,
obok umacniania języka francuskiego jako podstawowego elementu quebeckiej tożsa-
mości narodowej, miała także ułatwić Québécois awans w strukturze zawodowej, rów-
nież w dotychczas anglojęzycznych przedsiębiorstwach. Badania przeprowadzone
w roku 1979 pokazują, że w drugiej połowie lat 70. Frankofoni w zdecydowanie więk-
szym stopniu niż wcześniej pracowali na wyższych stanowiskach w anglokanadyjskich
i amerykańskich korporacjach547. Taki stan rzeczy w połączeniu z mocną dominacją
Québécois w administracji prowincji mówił o awansie zawodowym Québécois. Jednak
trudno łączyć ten proces głównie z kwestiami nowych regulacji językowych. Takiej
ruchliwości społecznej sprzyjało wiele czynników, w tym, na przykład, także wyjazdy
anglojęzycznych profesjonalistów z Quebecu, opuszczone przez nich pozycje zajmo-
wali właśnie Frankofoni. Także reforma szkolnictwa przeprowadzana w kilku etapach
w latach 60. dawała już efekty w połowie lat 70. Lepiej wykształceni Québécois sta-
wali się potencjalnymi kandydatami na wyższe stanowiska548. Prawo 101 dotyczyło
jeszcze jednej, ważnej, sfery życia publicznego prowincji – a mianowicie szkolnictwa.
Odbierało ono rodzicom możliwość wyboru publicznej549 szkoły dla dzieci. Dzieci
imigrantów miały obowiązek uczęszczania do szkół francuskojęzycznych, nawet jeśli
byli to imigranci z innych kanadyjskich prowincji. Wyjątek mogły stanowić te prowin-
cje, z którymi Québec podpisał wzajemne porozumienia w sprawie języka wykładowego
w szkołach. Prawo do chodzenia do anglojęzycznych szkół posiadali tylko ci, których
językiem ojczystym był angielski i choć jeden z rodziców kształcił się w anglojęzycznej
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szkole w Quebecu550. Był to wyjątek uczyniony prawie wyłącznie dla quebeckich An-
glokanadyjczyków, ich, konsekwentnie, nie zamierzano asymilować551.

W sprawie restrykcji językowych protestowało wiele środowisk, mniej lub bardziej
dotkniętych nowymi regulacjami. Jedną z form protestów było zaskarżanie ich do są-
dów. Już latem 1979 roku Sąd Najwyższy Quebecu orzekł, że paragraf 133 Prawa 101,
wprowadzający język francuski jako jedyny w sądownictwie prowincji, jest niekon-
stytucyjny. Rok później jego werdykt podtrzymał Sąd Najwyższy Kanady. Tenże Sąd
w roku 1984 uznał także, iż quebeckie regulacje ograniczające swobodę wyboru szkoły
są sprzeczne z 23 artykułem Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności. Jednak dopóki
w prowincji rządzili Péquistes, dopóty Prawo 101 obowiązywało, choć nie była moż-
liwa pełna jego egzekucja choćby w korporacjach czy handlu.

Quebeccy liberałowie, idąc do wyborów w roku 1985, obiecywali złagodzenie re-
strykcji językowych szczególnie w sferze działalności gospodarczej, a przede wszyst-
kim handlowej. Zakaz umieszczania reklam i informacji komercyjnych w języku in-
nym niż francuski nawet przez Québécois był uznawany za przesadny i niepasujący do
„cywilizowanego społeczeństwa”552. Jednak liberałowie, będąc u władzy, nie spieszyli
się ze zmianami. Czekali, aż wszystkie skargi złożone wobec Charte de la langue
française znajdą finał w sądzie. Co więcej, gdy w roku 1986 Quebecki Sąd Apelacyjny
uznał, że zakaz umieszczania napisów w języku innym niż francuski narusza wolność
słowa gwarantowaną Kartą Praw i Wolności, rząd Bourassy wykorzystał do końca
przysługujące mu procedury i odwołał się od tego wyroku do Sądu Najwyższego Ka-
nady. Ten po dwóch latach wydał wyrok podtrzymujący racje niższej instancji553. Wte-
dy zapis ten złagodzono, przyjmując Prawo 178, zwane prawem wewnętrzno-ze-
wnętrznym. Prawo 178 zezwalało na używanie innych języków, ale tylko w napisach
znajdujących się wewnątrz firmy/sklepu, natomiast na zewnątrz nadal dopuszczalne
były jedynie napisy w języku francuskim554.

Kwestie językowe były mocnym elementem przetargowym w trakcie debaty nad
porozumieniem z Meech Lake. Wiele środowisk w Kanadzie zarzucało Quebekowi, że
domaga się poszanowania praw mniejszości francuskojęzycznych w innych prowin-
cjach, gdy sam nie szanuje praw językowych innych grup u siebie. Komentując te za-
rzuty Tanguay pisze, że większość z nich „była obłudna, bo traktowanie francuskoję-
zycznych mniejszości w ROC prawie nigdy nie było wzorowe”555. Panuje jednak zgo-
da co do tego, że brak porozumienia w sprawach językowych był jedną z przyczyn
nieporozumień wokół umowy z Meech Lake i przyczynił się do jej odrzucenia.

IV.8.6. Między konstytucją a niepodległością.
Nowy etap sporów o przyszłość Quebecu

Mimo porażki referendalnej Péquistes wygrali następne quebeckie wybory. W roku
1981 zdobyli 80 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym prowincji. Jednak przegrana
w referendum zaważyła na sytuacji wewnątrz Parti québécois, skutkując wewnętrzny-
mi jej podziałami, a te – osłabieniem pozycji PQ na politycznej scenie Quebecu.
Wpływ na ten podział, jak i na najważniejsze quebeckie wybory polityczno-ideolo-
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giczne kolejnych dziesięciu lat miały debaty nad zmianami konstytucyjnymi, które bu-
dowałyby nową formę kanadyjskiego federalizmu. Koncepcja Trudeau wcale nie za-
kładała dalszej decentralizacji państwa, a wręcz pewne jego wzmocnienie, gdyż
„w porównaniu z innymi państwami federacyjnymi Kanada jest i tak jednym z najbar-
dziej zdecentralizowanych państw na świecie”556. Jednym z elementów strategii Tru-
deau, która miała reformować Federację, było zakończenie sporów na temat podziału
kompetencji między prowincjami a rządem federalnym, wzmocnione sprowadzeniem,
„udomowieniem”, konstytucji kanadyjskiej z Londynu do Ottawy oraz dodaniem do
niej Karty Praw i Wolności. Takie plany wysunął Trudeau już w końcu lat 70., jednak
wtedy, choć Péquistes nie zgadzali się z nimi – zajęci przygotowaniami do referendum
– nie protestowali zbyt głośno. W roku 1980, korzystając z politycznego, poreferendal-
nego „rozprężenia” i kampanii przed quebeckimi wyborami w 1981 roku, rząd federal-
ny, bez konsultacji nie tylko z Quebekiem, ale i z innymi prowincjami, zwrócił się
z adresem do parlamentu w Londynie w sprawie sprowadzenia konstytucji. Wobec ta-
kiego postępowania Ottawy zaprotestowały, wyczulone na podział konstytucyjnych
kompetencji, prowincje. Osiem z nich, bez Ontario i Nowego Brunszwiku, tworząc
tzw. gang ośmiu, pod wodzą Lévesque’a próbowało na drodze prawnej zastopować
jednostronne poczynania rządu federalnego. Bez powodzenia. Na zwołanej w listopa-
dzie 1981 roku konferencji konstytucyjnej René Lévesque raz jeszcze w imieniu ośmiu
prowincji powtórzył zarzuty wobec działań Ottawy. Próbowano jednak znaleźć poro-
zumienie. Wynegocjowano nawet formułę w kwestii równości prowincji, która uzy-
skała wstępną aprobatę Quebecu. Ceną za tą zgodę miało być uznanie społeczeństwa
quebeckiego za odrębne kulturowo i językowo. Gdy nie zgodzono się na taki warunek,
Lévesque nie podpisał wynegocjowanych zapisów i opuścił konferencję. Korzystając
z nieobecności przedstawiciela Quebecu, Trudeau zaproponował premierom pozosta-
łych prowincji nowe porozumienie w sprawach konstytucyjnych, które dotyczyło pro-
cedur wnoszenia poprawek do konstytucji, podziału kompetencji między Ottawą
a prowincjami oraz przestrzegania Karty Praw i Wolności. Zostało ono podpisane bez
udziału Lévesque’a557. Ta ugoda izolowała Québec i uznana została za jawne pogwał-
cenie jego praw558.

17 kwietnia 1982 roku królowa Kanady Elżbieta II w towarzystwie Pierre’a E. Tru-
deau podpisała w Ottawie Loi constitutionnelle, nowe kanadyjskie prawo konstytucyj-
ne oraz Kartę Praw i Wolności559.

Trwająca w Quebecu od początku Spokojnej Rewolucji batalia o uznanie go za
szczególną prowincję kanadyjskiej Federacji w tę listopadową noc zakończyła się klę-
ską, tym boleśniejszą, że jej głównym promotorem był Trudeau, jeden z inspiratorów
quebeckich przemian. Przez następne lata spory wokół uznania społeczeństwa quebec-
kiego za société distincte będą powodem porażek w próbach przezwyciężenia przecią-
gającego się kryzysu konstytucyjnego. Kolejne quebeckie rządy będą solidarnie blo-
kowały ratyfikację konstytucji przez dalsze dwadzieścia lat.

Niepowodzenie negocjacji konstytucyjnych wzmocniło podziały wśród Péquistes.
Lévesque, wraz z Pierre’em-Markiem Johnsonem, reprezentowali umiarkowane skrzy-
dło PQ, które głosiło potrzebę odłożenia na pewien nieokreślony czas sprawy suwe-
renności prowincji na rzecz dalszych działań w kwestiach konstytucyjnych. Zgodnie
z tym przekonaniem, po wygraniu federalnych wyborów przez Briana Murloneya
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w 1984 roku, Lévesque próbował rozpocząć kolejną turę negocjacji konstytucyjnych.
Bardziej radykalna część Péquistes, zwana ortodoksami, uznawała, że w sytuacji,
w której znalazł się Québec po przegranej batalii konstytucyjnej, należy tym bardziej
powrócić do idei suwerenności. Takie stanowisko było zgodne z przyjętą na konwencji
PQ w roku 1982 deklaracją, która zakładała, że do następnych wyborów Péquistes pój-
dą z hasłami mówiącymi o suwerenności. W grupie tej znaleźli się ważni liderzy:
Jacques Parizeau, Camille Laurin, Jacques Léonard i Denis Lazure. Doszło do rozłamu
w kierownictwie i rządzie PQ, ponad jedna czwarta ministrów podała się do dymisji,
z rządu wyszli zwolennicy separacji. Wkrótce także Lévesque ustąpił na rzecz Johnso-
na, który miał bardzo mało czasu, by realizować przyjęte hasło affirmation nationale.
W roku 1985 Parti québécois przegrała wybory560. René Lévesque zmarł w roku 1987,
nie doczekawszy wzmocnienia pozycji Quebecu.

Po śmierci twórcy PQ do głosu doszli zwolennicy opcji suwerennościowej. W roku
1987 liderem Péquistes został Jacques Parizeau, który zapowiedział, że powrót Parti
québécois do władzy oznaczać będzie przeprowadzenie referendum w kwestii suwe-
renności prowincji.

Wraz z liberałami Roberta Bourassy, którzy wygrali quebeckie wybory w roku
1985, powróciła ideologia wzmacniania autonomii Quebecu, a odsunięto ideę suwe-
renności prowincji. Przez prawie dziesięć następnych lat quebeccy liberałowie starali
się tak prowadzić konstytucyjne potyczki z Ottawą i innymi prowincjami, aby w ich
wyniku pozycja Quebecu w Federacji była wyjątkowa, inna niż pozostałych kanadyj-
skich prowincji. Zmieniła się też ekipa rządząca w Ottawie.

W roku 1984, po niemal nieprzerwanych szesnastu latach rządów, Trudeau561 oddał
władzę konserwatystom (Progressive Conservative Party) Briana Murloney’a. Murlo-
ney, zdobywając przytłaczającą większość w parlamencie federalnym562, zyskał na tyle
mocną pozycję, że zdecydował się na ponowne podjęcie negocjacji w sprawie kom-
promisu konstytucyjnego. Widząc gotowość Ottawy, z początkiem roku 1985 René
Lévesque jeszcze jako szef PQ opracował nową quebecką propozycję porozumienia
w sprawach konstytucyjnych i jeszcze przed swoim ustąpieniem przedstawił ją Murlo-
neyowi. Zawierała 22 warunki, od których spełnienia rząd quebecki uzależniał pozy-
tywne rozwiązanie kryzysu konstytucyjnego. Przeformułowana propozycja Lévesque’a
stała się punktem wyjścia negocjacji z Ottawą, jakie po wygraniu wyborów podjął Ro-
bert Bourassa. Liberałowie quebeccy postawili pięć granicznych warunków rozmów:
uznanie społeczeństwa Quebecu za société distincte; zwiększenie kompetencji Quebe-
cu w kwestii przyjmowania i integracji imigrantów; dokooptowanie do składu Sądu
Najwyższego trzech sędziów, specjalistów w quebeckim prawie cywilnym; prawo do
rezygnacji z udziału w wybranych rządowych programach ogólnokanadyjskich; prawo
veta dla Quebecu przy wnoszeniu poprawek konstytucyjnych.

Przy dobrej woli wszystkich stron Brian Murloney wynegocjował zgodę premierów
dziesięciu prowincji na najważniejsze quebeckie propozycje. W kwietniu 1987 roku
w Meech Lake, letniej rezydencji kanadyjskiego rządu, premierzy prowincji i rządu
federalnego podpisali ugodę-kompromis, Meech Lake Accord, mającą przezwyciężyć
kanadyjski kryzys konstytucyjny. Ugoda zawierała pewne ograniczenie, a mianowicie
określała bardzo precyzyjnie ostateczny termin jej ratyfikacji przez parlamenty wszyst-
kich prowincji i parlament federalny. Był nim 22 czerwca 1990 roku563.
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I gdy wydawało się, że największe przeszkody zostały przezwyciężone, pojawiły
się nowe. Dość szybko quebecka opozycja zaczęła krytykować Bourassa za zbyt dale-
ko idące ustępstwa. Z kolei w ROC, po wnikliwej analizie umowy, zarzucano jej brak
precyzji w zdefiniowaniu société distincte. W trakcie ogólnokanadyjskiej dyskusji nad
ugodą rząd quebecki w ramach kompromisu przyjął Prawo 178, które wprawdzie libe-
ralizowało poprzednie restrykcyjne Prawo 101, ale poprawki były de facto kosmetycz-
ne. Takie działanie oburzyło wiele środowisk na zachodzie Kanady. Dodatkowo dys-
kusja ratyfikacyjna toczyła się tak długo, że w kilku prowincjach zmieniły się ekipy
rządowe, a nowe nie zawsze chciały się godzić na realizację zobowiązań swoich po-
przedników. Także mieszkańcy Kanady byli podzieleni w kwestii ugody. Badania
przeprowadzone trzy tygodnie po jej podpisaniu pokazują, że anglojęzyczne prowincje
optowały za mocniejszym rządem federalnym kosztem zwiększenia autonomii prowin-
cji, a Québec odwrotnie564. Podobnie mieszkańcy wszystkich prowincji prócz Quebecu
uznawali, że ugoda daje zbyt wiele przywilejów Quebekowi kosztem ROC565.

Meech Lake Accord przeciwstawiały się także różne środowiska opiniotwórcze, od
akademickich po polityczne, szczególnie mocno torontońskie. Ugodzie zarzucano, że
jest wstępem do rozkładu Federacji i upadku państwa kanadyjskiego, a także rozpadu
z trudem budowanej kanadyjskiej wspólnoty narodowo-politycznej, że prowadzi do
sytuacji, gdy Ottawa będzie odpowiadała jedynie „za obronę kraju i pocztę”566. Ugodę
krytykowały torontońskie gazety z „Globe and Mail” na czele. Na łamach „Toronto
Star” Pierre E. Trudeau, apelował o jej odrzucenie, gdyż – według niego – ugoda wie-
dzie do „całkowitej bezsilności państwa kanadyjskiego”567. Trudeau i premier Nowej
Fundlandii, Clyde Wells, liderowali opozycji wobec Meech Lake Accord.

Mimo tylu przeciwników, Murloney nadal negocjował ratyfikację. W maju 1990
roku zwołał konferencję ostatniej szansy, aby nakłonić dwie prowincje, które opierały
się zatwierdzeniu ugody, Manitobę i Nową Fundlandię, do ponownego jej rozpatrzenia.
Wówczas, niespodziewanie, proces ratyfikacyjny został zablokowany w parlamencie
Manitoby przez Elijaha Harpera, reprezentującego natives. Uznał on, że ugoda
z Meech Lake ogranicza prawa ludności rodzimej568. W takiej sytuacji premier Clyde
Wells nawet nie przedstawił ugody pod głosowanie w nowofundlandzkim parlamencie.
Termin ratyfikacji minął, Meech Lake Accord nie weszła w życie.

Nieprzyjęcie ugody wywołało protesty w Quebecu. Upadek Meech Lake Accord
zaowocował kolejnym wzrostem nastrojów separatystycznych w prowincji i stał się
katalizatorem do wszczęcia przez quebeckie środowiska separatystyczne nowych
działań. Już 24 czerwca – w dniu quebeckiego święta narodowego, które tradycyjnie
świętowane jest na ulicach – Québécois demonstrowali swoje oburzenie z powodu od-
mowy uznania praw Quebecu do zachowania odrębności. Nawet quebeckie środowiska
profederacyjne wyrażały swoją dezaprobatę dla postawy rządu federalnego, oskarżając
go o brak rzeczywistej woli kompromisu. Dla wielu było jasne, że brakiem zgody na
Meech Lake Accord „angielska Kanada” pchnęła Québec w objęcia separatystów. Wy-
darzenia polityczne wpłynęły także na quebecką opinię publiczną. W marcu 1990 roku
56% Québécois opowiadało się za suwerennością prowincji, w listopadzie już 64%
było za, a tylko 30% przeciw569.

Bourassa znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Wprawdzie w dzień po upadku raty-
fikacji w wystąpieniu telewizyjnym powtórzył, że bez względu na to, co się stało,
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„Québec jest i zawsze będzie, odrębnym społeczeństwem, wolnym i zdolnym do kie-
rowania swym niezależnym rozwojem”570, jednak jego rząd uchylał się od jednoznacz-
nej deklaracji, co dalej. Jedno było jasne, nawet quebeccy liberałowie radykalizowali
swoje stanowisko w kwestii konstytucyjnej. Z końcem roku 1990 powołali wewnątrz-
partyjną komisję, zwaną konstytucyjną, której przewodniczył Jean Allaire. Miała przy-
gotować nową strategię partii, która byłaby odpowiedzią na przeciągający się kryzys
w relacjach między Quebekiem a Federacją. W styczniu 1991 roku komisja przedsta-
wiła tzw. raport Allaire’a, który zawierał propozycje dość radykalnego poszerzenia
niezależności prowincji względem Ottawy. W niedługim czasie konwencja partii zaak-
ceptowała większość tych propozycji, choć Bourassa starał się ostudzić radykalizm
delegatów. Grupa skupiona wokół Jeana Allaire’a, niezadowolona ze zbyt zachowaw-
czej, według nich, postawy lidera partii, opuściła niebawem szeregi PL. W ciągu kilku
lat środowisko to stworzyło nowe ugrupowanie polityczne pod nazwą Action démocra-
tique du Québec, ADQ.

W tym samym czasie Bourassa prowadził rozmowy na forum parlamentu prowincji,
które doprowadziły do porozumienia dwóch głównych sił na quebeckiej scenie poli-
tycznej liberałów i Péquistes. Parti québécois przewodniczył Jacques Parizeau. Jesie-
nią roku 1990 powołano komisję parlamentarną Commission sur l’avenir politique
et constitutionnel du Québec, tzw. komisję Bélanger-Campeau. Miała ona opracować
raport dotyczący nowej politycznej i konstytucyjnej przyszłości Quebecu, w tym
przede wszystkim relacji z Federacją.

„Był to szczególny moment w kanadyjskiej historii. Prowincja, głosami rządzącej partii,
przy pełnym poparciu opozycji, decydowała o tym, czy nadal jest dla niej korzystne konty-
nuowanie związku z krajem, którego była jednym z założycieli”571.

Raport komisji Bélanger-Campeau, opracowany na podstawie ogromnej ilości ma-
teriałów572, ukazał się w marcu 1991 roku. Był skromny i rzeczowy. Nazywał społe-
czeństwo quebeckie „nowoczesnym z odrębną identyfikacją”573 i wskazywał na głębo-
ki impas konstytucyjny między Quebekiem a Kanadą. Nakreślał dwie możliwości roz-
wiązania tej kwestii: albo głęboko zreformowany federalizm, albo suwerenność.
Zaznaczał przy tym, że koszty suwerenności będą niewielkie. Konsekwentnie postulo-
wał stworzenie dwóch komitetów w ramach quebeckiego Zgromadzenia Narodowego,
koordynujących działania i pilotujących konsultacje społeczne prowadzące do wyboru
jednej z powyższych opcji. Postawiony został jednak graniczny warunek: jeśli Québec
nie otrzyma ze strony Federacji odpowiedniej propozycji jej reformy, to referendum
w sprawie suwerenności prowincji powinno być przeprowadzone nie później niż w
październiku 1992 roku. Quebecki parlament przyjął zalecania raportu i stosownie do
nich w lipcu 1991 roku uchwalił Prawo 150, które je potwierdzało. Termin referendum
został wyznaczony na 26 października 1992 roku.

Pod taką presją we wrześniu 1991 roku Ottawa ponownie podjęła próbę negocjacji
z Quebekiem, tym razem w kwestii reformy Federacji. Powołany przez rząd Mur-
loneya komitet parlamentarny, zwany – od nazwisk koordynatorów – komitetem Ca-
stonguay-Dobbie, później Dobbie-Beaudoin, miał kolejny raz zbadać stan relacji mię-
dzy Quebekiem a ROC. Dodatkowo, minister Joe Clark został koordynatorem rozmów,
negocjacji i ewentualnych konkretnych już ustaleń w kwestiach reform federacyjnych.
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Wbrew wszelkim oczekiwaniom, i bez udziału Quebecu, już latem 1992 roku rząd Mur-
loneya oraz dziewięć prowincji osiągnęli porozumienie w sprawie reformy Federacji.
Nieobecność delegacji quebeckiej skutkowała przyjęciem rozwiązań, które nie tylko
nie wzmacnialy pozycji Quebecu, ale wręcz ją osłabiały, choćby względem natives.
Bourassa skorzystał jednak z ostatniej szansy, jaka została mu przedstawiona, i despe-
racko włączył się w ostatni etap negocjacji. Druga tura zakończyła się w sierpniu 1992
roku podpisaniem tzw. Charlottetown Accord574.

Charlottetown Accord wprowadzała: klauzurę zobowiązującą do uznania społeczeń-
stwa quebeckiego za société distincte, ale równocześnie zabezpieczającą prawa angloję-
zycznej mniejszości w Quebecu; równość wszystkich prowincji wobec veta konstytucyj-
nego w sprawie instytucji o znaczeniu ogólnokrajowym; reformę senatu – po sześciu se-
natorów dla każdej prowincji i po jednym dla obu terytoriów; powiększała o 24 miejsca
Izbę Gmin, z tym że Québec miał mieć zagwarantowane 25% jej składu bez względu na
procentowy udział populacji tej prowincji w społeczeństwie kanadyjskim; znosiła wszel-
kie bariery handlowe między prowincjami. Znaczna część ugody poświęcona była pra-
wom natives, między innymi rozszerzała ich prawa do autonomii575.

Ugoda nie spełniała quebeckich aspiracji, nawet tych sformułowanych przez komi-
tet Dobbie-Beaudoin, które rząd quebecki uznał za dalece niesatysfakcjonujące pro-
wincji, jednak Bourassa ją podpisał pod presją zbliżającego się terminu referendum.

Aby weszła w życie, Charlottetown Accord musiała być przyjęta w ogólnokrajo-
wym referendum, które wyznaczone zostało na ten sam dzień co planowane wcześniej
quebeckie głosowanie nad suwerennością prowincji. Takie rozwiązanie spowodowało,
że 26 października 1992 roku Québécois nie głosowali nad niezależnością prowincji,
a nad nową ugodą federacyjną. W quebeckiej kampanii przedreferendalnej przeważała
ostra krytyka przyjętych rozwiązań. Nie tylko opozycyjni Péquistes nawoływali do jej
odrzucenia. Quebeccy liberałowie byli także mocno podzieleni. Wewnątrz partii po-
wstała opozycja, złożona głównie z młodych działaczy, sympatyzujących z ideami se-
paratystycznymi. Początkowo ich liderem był Jean Allaire, szybko zastąpił go dyna-
miczny Mario Dumont. Obydwaj przewodniczyli Réseau des liberaux pour le NON,
czyli grupie liberałów głosujących przeciw przyjęciu Charlottetown Accord.

Wyniki referendum były kolejną porażką konserwatystów w batalii o zakończenie
sporów konstytucyjnych z Quebekiem. Ugoda została odrzucona, 54% głosujących
powiedziało NIE. W Quebecu, przy frekwencji 83%, za odrzuceniem głosowało 56,7%
wyborców576.

Po fiasku referendum ratyfikacyjnego sytuacja, zarówno w Quebecu jak i w Fede-
racji, stała się trudna. Dodatkowo, rząd Murloneya był osłabiony odejściem bliskiego
współpracownika premiera, Luciena Boucharda. Na znak protestu wobec polityki Ot-
tawy w stosunku do Quebecu Bouchard nie tylko opuścił Murloneya, ale założył nowe
ugrupowanie polityczne, Bloc québécois (BQ), które stało się orędownikiem interesów
quebeckich na forum federalnym. W wyborach do parlamentu federalnego jesienią
1993 roku partia Boucharda zdobyła 54 miejsca577, wszystkie w Quebecu, i stała się
oficjalną opozycją. BQ zaczęła blisko współpracować z Parti québécois, a Bouchard
powrócił do wspierania ideologii separatystycznej, która była mu bliska w latach70.,
gdy działał razem z René Lévesque.
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IV.8.7. Powrót do idei niepodległości – i znowu referendum

L’an prochain – mon pays, „za rok – mój kraj”, pod takim hasłem 24 czerwca 1994
roku w Montrealu swój patriotyzm manifestowało niemal dwieście tysięcy Québécois.
Kilka tygodni później wybory do parlamentu prowincji wygrała Parti québécois. PQ
zdobyła 77 miejsc i Jacques Parizeau, wspierany przez Luciena Boucharda, został pre-
mierem. Już w trakcie kampanii wyborczej było jasne, że powrót PQ do władzy ozna-
czać będzie powrót do ideologii separatyzmu. Jednak, mimo zwycięstwa wyborczego,
PQ zyskała jedynie poparcie 44,7% wyborców, co w przypadku zapowiadanego refe-
rendum suwerennościowego nie dawało gwarancji sukcesu. Separatyści musieli więc
mocno pracować, aby zwiększyć jego szanse. Przez następne miesiące Québécois byli
adresatami intensywnych zabiegów, które miały ich przekonać do poparcia planów
secesji prowincji.

W końcu roku 1994 powstała Narodowa Komisja do spraw Przyszłości Quebecu,
której przewodniczyła Monique Vezina. Komisja miała „wsłuchiwać się w głosy oby-
wateli Quebecu. Poznać ich nadzieje i obawy. Usłyszeć pytania, które stawiają i odpo-
wiedzi, które dają”578. W krótkich odstępach czasu mieszkańcom prowincji prezento-
wane były rozmaite projekty przyszłościowych rozwiązań politycznych i gospodarczych.
Wiosną 1995 roku Jacques Parizeau ogłosił, że referendum odbędzie się najbliższej je-
sieni. À la prochaine fois, René Lévesque’a z 1980 roku, właśnie nadchodził.

Ważnym krokiem we wzmacnianiu koalicji proseparatystycznej było podpisanie
latem 1995 roku trójpartyjnego porozumienia między Parti québécois, Action demo-
cratique du Québec i Bloc québécois. Podstawą trójporozumienia, zwanego porozu-
mieniem z 12 czerwca, była wspólnie wypracowana platforma programowa dotycząca
przyszłości Quebecu, nazwana suwerennym partnerstwem. Polityczne partnerstwo
między Quebekiem a Kanadą, w myśl trójporozumienia, miało się opierać na trzech
instytucjach: radzie partnerskiej, złożonej w równej liczbie z ministrów obu krajów;
zgromadzeniu parlamentarnym, w skład którego mieli wchodzić deputowani wydele-
gowani przez obydwa parlamenty, oraz trybunale, który miał rozstrzygać problemy
i interpretować zapisy traktatu partnerstwa między Quebekiem a Federacją.

Porozumienie to ustalało także strategię kampanii na rzecz TAK w referendum.
Formacji TAK przewodniczył, wyrastający na charyzmatycznego lidera, Lucien Bou-
chard579.

Postępy w przygotowaniach do referendum były na bieżąco monitorowane za po-
mocą licznych badań opinii publicznej przeprowadzanych przez wiele quebeckich
i kanadyjskich ośrodków. W zależności od tego, jak formułowano pytanie zadawane
respondentom, poparcie dla idei secesji wahało się od niemal 60% do niespełna 40%.
Zaistniała prawidłowość, im większy nacisk położony był na niezależność ekono-
miczną kosztem politycznej, tym większe poparcie respondentów, i odwrotnie.
W przeprowadzonych badaniach najmniej zwolenników zyskiwały propozycje daleko
idącej niezależności politycznej580.

Z początkiem września rządząca Parti québécois opublikowała bardzo ważny dla
przebiegu kampanii i referendum dokument, projekt tzw. Prawa 1: Przyszłość Quebe-
cu, Loi 1, Loi sur l'avenir du Québec, którego podstawę stanowiło porozumienie z 12
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czerwca. Była to dość szczegółowa propozycja deklaracji niepodległości, która miała
być uchwalona w konsekwencji wygranego referendum. Projekt powędrował równo-
cześnie do quebeckiego Zgromadzenia Narodowego i, via poczta, do domów miesz-
kańców prowincji. Zaprezentowany projekt Prawa 1 obejmował pięć głównych obsza-
rów: deklarację niepodległości Quebecu; regulacje polityczno-ekonomicznego partner-
stwa z ROC; sprawy wewnętrzne – określenie terytorium, obywatelstwa quebeckiego,
pieniądza i dotrzymania umów międzynarodowych; zapewnienie kontynuacji świad-
czeń socjalnych i pracowniczych; zawierał także propozycje nowych rozwiązań kon-
stytucyjnych.

Autorzy tego projektu musieli zmierzyć się z bardzo trudnym zadaniem – miał za-
chęcać do głosowania za separacją i, równocześnie, uspokajać przeciwników, że w ra-
zie separacji żaden kataklizm im nie grozi581.

Zwolennikom TAK niepotrzebne były gwarancje zawarte w projekcie, oni opierali
się na emocjach i umiejętnie budowanym przez ekipę Boucharda napięciu w oczeki-
waniu na sukces. Przeciwników TAK próbowano uspokoić zapewnieniami o prawie do
zachowania podwójnego obywatelstwa i paszportu kanadyjskiego, o utrzymaniu
wspólnej z Kanadą waluty, o zachowaniu ciągłości świadczeń socjalnych i emerytal-
nych czy powiązań z kanadyjskim sądownictwem apelacyjnym, Sądem Federalnym
i Sądem Najwyższym. Quebeckich natives582 uspakajano deklaracjami o respektowaniu
praw własności, a Prowincjom Atlantyckim obiecano ustanowienie „korytarzy” łączą-
cych je z Federacją. Zdecydowano, że referendum odbędzie się 30 października 1995
roku. Na coraz bardziej gorące nastroje w Quebecu reszta Kanady niemal nie reago-
wała i nie włączała się w kampanię na rzecz NIE. Jean Chrétien dopiero na pięć dni
przed głosowaniem poparł kampanię prowadzoną przede wszystkim przez część que-
beckich liberałów i w orędziu telewizyjnym zwrócił się do mieszkańców Quebecu
z apelem o utrzymanie jedności Kanady i głosowanie NIE w referendum. W weekend
poprzedzający referendum jego przeciwnicy zwołali do Montrealu, na Dominion Square,
wiec zwolenników jedności Kanady. Ponad sto tysięcy ludzi, w tym wielu spoza Que-
becu, manifestowało swoje poparcie dla jedności kraju i swój sprzeciw dla referendal-
nego TAK.

W drugim referendum niepodległościowym mieszkańcy Quebecu mieli odpowie-
dzieć na pytanie: Czy zgadzasz się, żeby Québec stał się suwerenny, po wcześniejszym
wysunięciu w stosunku do Kanady oficjalnej propozycji dotyczącej nowego ekono-
micznego i politycznego partnerstwa w zakresie zdefiniowanym przez Prawo 1 i poro-
zumienie podpisane 12 czerwca 1995 roku? TAK, NIE. Sens tego długiego i zawiłego
zdania był jednak dla głosujących oczywisty. Odpowiadali na pytanie: czy chcesz, aby
Québec był suwerenny?

Do głosowania poszła rekordowa liczba uprawnionych – 93,5%, TAK głosowało
49,4%, NIE 50,6%. O przegranej separatystów zadecydowało 53 498 głosów, oddanych
przede wszystkim w Montrealu583. Poreferendalna noc, gdy na oczach całej Kanady li-
czono głosy, była ciężkim doświadczeniem dla obu stron. Minimalne zwycięstwo opcji
profederalnej było druzgocące dla koalicji separatystycznej. Tuż po ogłoszeniu wyników
Parizeau w bardzo emocjonalnym wystąpieniu oskarżył „obcych” o odebranie Quebe-
kowi szansy na suwerenność. Według niego, l’argent et des votes ethniques, pieniądze
i głosy etników, zaprzepaściły marzenia Québécois o samodzielności584.
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Dla nikogo nie było zaskoczeniem, że referendalne głosowanie podzieliło miesz-
kańców Quebecu, a podział ten w dominujacy sposób był wyznaczony podziałami ję-
zykowymi. Anglojęzyczni mieszkańcy prowincji, czyli przede wszystkim montreal-
czycy, głosowali przeciw separacji. Na NIE w przeważającej mierze głosowały także
grupy o najwyższych dochodach, a nawet całe lepiej zarabiające regiony, czyli także
Montréal i jego okolice585. NIE głosowali również quebeccy natives. Wśród ludności
rodzimej procent głosujących NIE wynosił od minimum, 74,5%, wśród Indian Abenaki
do maksimum, 98,9%, wśród Micmac586.

TAK głosowało ponad 60% Québécois, czyli dwie trzecie ze 120 okręgów wybor-
czych. Mimo przegranej, uznano to za moralne zwycięstwo opcji separatystycznej
i tym większe pretensje wysuwano w kierunku innych.

IV.8.8. Kraj po referendum

Przegrana w referendum stała się także klęską Jacques’a Parizeau, który szybko zrezy-
gnował z przywództwa Parti québécois. Było oczywiste, że nowym liderem PQ i pre-
mierem Quebecu zostanie Lucien Bouchard. Mimo osłabienia PQ w roku 1998 znowu
wygrała wybory do quebeckiego parlamentu, jednak kolejne referendum zostało odsu-
nięte w nieokreśloną bliżej przyszłość, „gdy okoliczności będą bardziej sprzyjające”.
Rząd Boucharda zajął się deficytem budżetowym, bezrobociem, naglącą reformą sys-
temu opieki zdrowotnej i quebeckiej edukacji. Niespodziewanie, po odniesieniu spek-
takularnych sukcesów w negocjacjach z silnymi quebeckimi związkami zawodowymi,
z początkiem roku 2001 Bouchard odszedł z polityki. Swoją nagłą rezygnację tłuma-
czył brakiem realnej możliwości przedłożenia nowego projektu dotyczącego przyszło-
ści Quebecu, w tym kwestii suwerenności. Jednak jego rezygnacja jest wiązana głów-
nie z tzw. sprawą Michauda. Antysemickie akcenty w wypowiedziach Yves’a Michau-
da stały się katalizatorem ostrej dyskusji między tzw. nieugiętymi nacjonalistami
a opcją umiarkowaną wewnątrz PQ. Bouchard odcinał się od popierających Michauda
Péquistes, oskarżając ich o szarganie reputacji partii, a nawet Quebecu587. W marcu
2001 roku Boucharda zastąpił Bernard Landry. W kolejnych wyborach, w 2003 roku,
Parti québécois straciła władzę.

Pięć lat po drugim referendum idea suwerenności nie była wśród mieszkańców
prowincji zbyt popularna. Badania z przełomu 2000/2001 roku pokazują, że suweren-
ność Quebecu popierało 48% Québécois, 14%, quebeckich Anglokanadyjczyków
i 19,7% pozostałych, czyli natives i etników. Przeciw było aż 45% Québécois, 80,5%
Anglokanadyjczyków i 73,3% pozostałych mieszkańców prowincji588. Rosnący udział
grup etnicznych wśród mieszkańców Quebecu nie wróżył także w przyszłości wielkie-
go sukcesu separatystom.

Po porażce referendalnej quebeckich separatystów liberalny rząd Jeana Chrétiena po-
stanowił działać bardziej zdecydowanie wobec niepokornej prowincji. Z początkiem ro-
ku 1997 Chrétien dopilnował, aby doszło do zawarcia kolejnego kompromisu konstytu-
cyjnego, zwanego Ugodą z Calgary (Calgary Accord). Była to realizacja obietnicy, którą
złożył jeszcze w kampanii przedreferendalnej. Ugoda sankcjonowała „wyjątkowy cha-
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rakter” społeczeństwa quebeckiego, ale równocześnie odrzucała wszelkie formy tzw.
asymertycznego federalizmu, czyli uznawała wszystkie prowincje za równoprawne pod-
mioty Federacji kanadyjskiej. Ugoda podpisana przez Ottawę i prowincje nie wzbudziła
większego zainteresowania Quebecu, gdyż w tym czasie quebeckie życie polityczne
koncentrowało się wokół zbliżających się wyborów do parlamentu prowincji.

W kolejnych wyborach federalnych w roku 1997 Jean Chrétien znacznie wzmocnił
swoją polityczną pozycję589 i postanowił zapytać Sąd Najwyższy o prawo Quebecu
i każdej innej prowincji do jednostronnej secesji. Orzeczenie z roku 1998 nie do końca
było po myśli liberałów. Sędziowie uznali, że Federacja kanadyjska opiera się na czte-
rech podstawowych zasadach: federalizmie, demokracji, konstytucjonalizmie i pryma-
cie prawa oraz poszanowaniu praw mniejszości. W paragrafach 84 i 85 swojego orze-
czenia podkreślili natomiast, że dopuszczalne są zmiany w konstytucji, które pozwa-
lałyby na secesję którejś z prowincji. Z kolei paragraf 87 orzeczenia stanowił, że
rezultat referendum nie daje bezpośredniej legitymacji do secesji, ale może być pod-
stawą do wszczęcia procedury konstytucyjnej, która skutkowałaby poprawką zezwala-
jącą na secesję590.

Nie do końca zadowoleni z orzeczenia Sądu Najwyższego, liberałowie starali się
wprowadzać takie rozwiązania prawne, które mimo wykładni Sądu ograniczałyby
możliwość secesji którejś z prowincji, w szczególności Quebecu. W marcu 2000 roku
parlament federalny przyjął tzw. Clarity Act, Prawo C-20591, które można nazwać
przepisami wykonawczymi do orzeczenia sądowego. W Prawie C-20 zapisano szcze-
gółowe warunki, które muszą być spełnione, aby ewentualne referendum suwerenno-
ściowe było za takie uznane. Szczegółowo określono także procedury, które mogą, ale
nie muszą, być podjęte przez polityków federalnych, aby proces secesji mógł być
kontynuowany. Te bardzo skomplikowane zapisy, które, jak argumentuje Andrée La-
joie, „można uznać, bez wątpienia, za ewenement prawny na skalę światową”592, miały
na celu ograniczenie możliwości skorzystania w przyszłości przez Québec ze „ścieżki
secesyjnej”, jaką otworzyło także przed tą prowincją orzeczenie Sądu Najwyższego.

U progu XXI wieku sytuacja w Quebecu w połączeniu ze splotem politycznych
uwarunkowań, jakie narzuciła Federacja, powodowały, że po dwustu latach zmagań
o niezależność Quebekowi pozostawały ciągle tylko marzenia o suwerenności.

Kolejne wybory do quebeckiego parlamentu zaplanowane na rok 2007 odbyły
się już w marcu. Parti québécois i osobiście jej młody lider André Boisclair ponieśli
największą klęskę w historii tej formacji politycznej. I choć sondaże przedwyborcze
pokazywały, że Québécois nie popierają idei kolejnego referendum niepodległo-
ściowego, dla PQ i Boisclaire był to nadal najważniejszy element programu partii
i kampanii wyborczej. 26 marca 2007 mieszkańcy prowincji kolejny raz powiedzieli
NIE idei suwerenności Quebecu. Wybory wygrali liberałowie zdobywając 48 miejsc
w quebeckim parlamencie. Ogromny sukces odniósł Mario Dumont i prowadzona
przez niego Action démocratique du Québec, która zdobyła aż 41 miejsc i po raz
pierwszy zdystansowała Parti québécois zajmując miejsce oficjalnej opozycji. Parti
québécois uzyskała tylko 35 mandatów. Taki wynik wyborów jest porażką nie tyle
samej idei suwerenności co André Boisclaire, który zbyt pośpiesznie forsował
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hasło kolejnego referendum. Okazało się, że dla Québécois ważniejsze obecnie są
kwestie podniesione przez autorów manifestu Pour un Québec lucide niż dążenie
do rychłej niepodległości.
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V

PODSUMOWANIE

W dziejach wspólnoty quebeckiej nacjonalizm był wypróbowaną, trwałą i niezachwia-
ną ideologią, której zawartość zmieniała się, ale cel był zawsze ten sam – obrona
i legitymizacja frankofońskiej kultury oraz tożsamości w Ameryce Północnej. Jak
przez długie półtora wieku la survivance i épanouissement1 były głównymi hasłami
quebeckich nacjonalistów, tak we współczesnym Quebecu są nimi liberté, egalité,
fraternité, hasło zwalczane przez poprzednie sto pięćdziesiąt lat. Ta zmiana jest bardzo
symboliczna2.

Historia zmagań Québécois o samostanowienie dzieli się na dwa ściśle powiązane
z sobą etapy. Pierwszy obejmuje okres od początku XIX do połowy XX wieku, kiedy
to Québécois koncentrowali się przede wszystkim na problemach zachowania swojego
języka kultury, religii, tradycji – dziedzictwa wyniesionego z czasów nowofrancuskich,
które, obok wspólnoty pochodzenia, stanowiło o ich odrębności. Drugi, stanowiący
jakby ukoronowanie tych niełatwych stu pięćdziesięciu lat, został zapoczątkowany
w latach 60. ubiegłego stulecia Spokojną Rewolucją i trwa do dziś. Ideologie towarzy-
szące pierwszemu okresowi skupiały się na sprawach dotyczących umacniania wspól-
noty, podkreślania jej odrębności, tworzenia mechanizmów ją broniących, co wyrażało
się przede wszystkim w dążeniu do uzyskiwania jak najszerszej autonomii, niezależno-
ści w kwestiach ważnych dla utrzymania tej odrębności. Były one zdecydowanie za-
chowawcze i funkcjonowały w ramach istniejącego status quo, bardzo rzadko rzucając
mu wyzwanie. Czerpały przede wszystkim ze społecznej doktryny Kościoła katolic-
kiego, kładły nacisk na personalizm i uznanie dla hierarchicznego porządku, wartości
duchowe oraz antymaterializm. Nacjonalizm tego okresu, zwany najczęściej tradycyj-
nym lub konserwatywnym, zaangażowany był w procesy budowy i wzmacniania
wspólnoty narodowej. Ideologie natomiast były bliskie temu, na co kładł nacisk Zna-
niecki, gdy pisał o możliwości istnienia narodu bez państwa. Naród, według Znaniec-
kiego, jest zorganizowany nie na zasadzie władzy, ale na zasadzie przodownictwa3.
Społeczeństwo quebeckie zawsze miało „przodowników”, którzy działali w imieniu
i na rzecz wspólnoty narodowej. Byli nimi Patrioci i politycy, ci z XIX i XX wieku, ale
też ludzie Kościoła, jak choćby bp Bourget czy o. Lévesque, historycy, jak np. Fra-
nçois-Xavier Garneau, czy pisarze, jak Michel Tremblay. Wszyscy, którzy wyrażali
„quebeckiego ducha”, często bardzo różnie go rozumiejąc. Należy pamiętać, że dodat-
kowym elementem cementującym quebecką wspólnotę narodową, było stawianie jej
w opozycji wobec coraz bardziej dominującego wokół „żywiołu angielskiego”.
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Twierdzenie Louisa Balthazara, że nacjonalizm to „ruch ludzi niezadowolonych,
dyskryminowanych [który – MKT], aby żyć, potrzebuje mocy, jaką z tego niezadowo-
lenia czerpie”4, w przypadku Quebecu sprawdziło się jedynie częściowo. Mimo że
trudności i różnorakie formy dyskryminacji przez długie dziesięciolecia były udziałem
Québécois, bardzo długo quebecki nacjonalizm nie zdobył się na radykalne posunięcia.
Wyjątek stanowi Powstanie 1837 roku, jednak wzięła w nim udział tylko niewielka
grupa „dyskryminowanych”. Nawet w ostatnim półwieczu, gdy dwukrotnie w referen-
dach 1980 i 1995 roku, okoliczności sprzyjały podjęciu radykalnych decyzji, Québé-
cois nie zagłosowali solidarnie, aby zacząć żyć „na własną rękę”.

W przypadku Quebecu bliska natomiast potwierdzenia jest teoria Gellnera o związ-
ku nacjonalizmu z industrializacją i modernizacją oraz kulturą powiązaną z językiem.
Quebecki nacjonalizm narodził się wraz z pojawieniem się w Dolnej Kanadzie indu-
strializacji, którą rozwijali przede wszystkim Brytyjczycy. Gellner zwraca też uwagę
na znaczenie czynnika etnicznego, jako istotnego źródła konfliktów, które powstają,
gdy nacjonalizm nie ma szans realizacji. Wprawdzie autor ten szczególną wagę przy-
wiązuje do wczesnych etapów industrializacji, gdzie upatruje narodzin nacjonalizmu,
to w odniesieniu do sytuacji quebeckiej można powiedzieć, że ten wczesny etap był
bardzo rozciągnięty w czasie i wielokrotnie przerywany. Quebec przeszedł bardzo
długą i wyboistą drogę, która doprowadziła go wreszcie do rzeczywistej modernizacji.
Jednak aż do połowy XX wieku, do Spokojnej Rewolucji, Anglokanadyjczycy byli
postrzegani w Quebecu jako podwójni wrogowie – etniczni i ekonomiczni.

Wyróżniony drugi okres, obejmujący ostatnie półwiecze, jest w pewnych aspektach
(językowym, kulturowym) kontynuacją poprzedniego, jednak pod wieloma względami
stanowi zupełnie nową jakość w rozwoju quebeckiego nacjonalizmu. Inspirowany
szybko postępującą industrializacją i urbanizacją prowincji, dążył do radykalnych
zmian, które były potrzebne Quebekowi „jak powietrze”. Cook nazywa go „realizmem
quebeckim”5. I choć początki tego okresu zbiegały się z procesami dekolonizacyjnymi
w świecie, to w pierwszej swej fazie, gdy pozostawał pod mocnym wpływem idei wy-
wodzących się z kręgu Cité Libre, nie podejmował haseł separatystycznych.

W nacjonalizmie ostatnich dziesięcioleci można znaleźć wiele nurtów, łączy je de-
terminacja we wprowadzaniu zmian we wszystkich niemal sferach życia prowincji.
Ideologie ostatniego półwiecza rzucały wyzwanie istniejącemu systemowi polityczne-
mu i ekonomicznemu, a przede wszystkim społecznemu, były radykalne w celach,
a zdarzało się, że i w środkach, za pomocą których swe cele chciały osiągnąć. McRo-
berts uważa, że dopiero w ostatniej, najnowszej odsłonie nacjonalizm quebecki można
uznać za pełny, choć nadal nie do końca spełniony. Ażeby go zrozumieć, trzeba wy-
różnić w nim trzy mocno z sobą powiązane jego wymiary, nacjonalizm jako sentyment
– poczucie przynależności grupowej, jako ideologia z rozwiniętym poczuciem idei
wspólnoty narodowej i strategii, jak realizować ważne dla tej wspólnoty interesy,
a także jako ruch społeczny dążący do zmian6. Pierwszy wymiar istnieje najdłużej,
sięga aż Nowej Francji, gdy Canadiens budowali zbiorowość związaną z nową ojczy-
zną, drugi pojawił się w latach 20. XIX wieku, trzeci także w tym okresie wraz z roz-
wijającą się ideologią Patriotów i Parti canadien, a wzmocniony został w trakcie Po-
wstania 1937. Według McRobertsa, także szczególna odmiana nacjonalizmu jako ru-
chu – separatyzm ma swoje początki w latach 30. XIX wieku7. Należy jednak pamię-
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tać, że ówczesny nacjonalizm nie określał terytorialnych granic narodu quebeckiego,
które mogłyby stać się obszarem przyszłego państwa. Dopiero od Spokojnej Rewolucji
naród quebecki jest określany jako wspólnota żyjąca w granicach prowincji, terytorium
stało się jednym z filarów współczesnego quebeckiego nacjonalizmu. Zgadzając się
z tymi uwagami, można powiedzieć, że przypadek Quebecu połączył dwie koncepcje
tworzenia wspólnot. Znanieckiego, która mówi o podstawowej roli świadomości
wspólnoty kulturowej w budowaniu trwałych, homogenicznych więzi, i Gellnera –
o dążeniu do pokrywania się granic etnicznych i państwowych. Przez półtora wieku
nacjonalizm quebecki budował wspólnotę opartą na tożsamości kulturowej, która doj-
rzewała, aby w końcu, po Spokojnej Rewolucji, upomnieć się o „dach nad własną gło-
wą”. Ten drugi, najbardziej współczesny etap rozwoju quebeckiego nacjonalizmu ma
jeszcze inną istotną cechę odróżniającą go od poprzedniego. Przez ostatnie dziesięcio-
lecia Québécois dorastali do zrewidowania swojej koncepcji narodu i akceptacji obec-
ności innych grup w ich ojczyźnie. Rezultatem tego jest budowa nowej quebeckiej
zbiorowości opartej na zasadzie społeczeństwa obywatelskiego.

Termin Spokojna Rewolucja, w rzeczywistości dotyczący tylko lat 1960–1966, jest
jednak często używany także dla nazwania wszystkich przemian, jakie dokonywały się
w Quebecu od lat 60. XX wieku. Dzieje się tak głównie dlatego, że określenie to nie-
zwykle trafnie oddaje sens nacjonalizmu quebeckiego ostatnich dziesięcioleci w szcze-
gólnie ważnym jego wymiarze – jako ruchu społecznego. Piotr Sztompka, analizując
różne typy ruchów społecznych, pisze, że najpełniejszym z nich jest ruch rewolucyjny,
który w swej zewnętrznej dynamice wpływa na zbiorowość i ją przekształca,
a w szczególności dokonuje przekształceń strukturalnych. Sztompka nazywa to poten-
cjałem morfogenetycznym ruchu, składającym się z czterech potencjałów: ideologicz-
nego, reformatorskiego, reorganizacyjnego i redystrybucyjnego8. Ruch rewolucyjny
spełnia wszystkie cztery potencjały. Tak też jest z quebeckim ruchem nacjonalistycz-
nym ostatnich dziesięcioleci. W jego skład wchodzi wiele ruchów, w tym przede
wszystkim skupionych wokół partii politycznych, które mimo wewnętrznych różnic,
zgadzają się co do konieczności głębokich i wszechstronnych reform w prowincji i nie
cofają się przed podejmowaniem radykalnych kroków, aby je przeprowadzić. Co wię-
cej, quebecki ruch rewolucyjny jest wielostronny, czyli zarówno oddolny, w formie
idei i ideologii, jak i odgórny – w decyzjach politycznych podejmowanych przez kolej-
ne prowincyjne rządy. Współczesny quebecki nacjonalizm wypełnia więc paradygmat
bycia ruchem rewolucyjnym.

Pozostając przy problematyce ruchów, warto się zastanowić nad jeszcze innym od-
niesieniem ruchów quebeckich – do jakiego paradygmatu można je zaliczyć. Biorąc
pod uwagę cele, formy aktywności, z pewnością można je nazwać, za Charlesem Til-
lym, narodowymi ruchami społecznymi. Od frankofońskich profesjonalistów-
Patriotów, przez Institut canadien, organizacje ultramontańskie, Henri Bourassę i Mau-
rice Duplessisa, po ruch kierowany przez René Lévesque’a, działalność polityczną
i publiczną Roberta Bourassy, Luciena Boucharda i Jacques’a Parizeau, wszyscy pra-
cowali w imieniu i dla, różnie pojmowanego, interesu frankofońskiej zbiorowości Que-
becu. Jeśli natomiast uwzględniamy kryterium historyczne, ich klasyfikacja nie jest już
jednoznaczna. Mimo że, tak jak ruchy nazwane przez Clausa Offe nowymi, quebeckie
ruchy społeczne działały w ciągu ostatnich dziesięcioleci ubiegłego wieku, to ich cele,



Québec i Québécois. Ideologie dążeń niepodległościowych250

organizacja wewnętrzna, sposoby funkcjonowania wypełniały bardziej stary niż nowy
paradygmat. Dominowała w nich działalność partii politycznych i organizacji o sfor-
malizowanej strukturze, jak np. związki zawodowe, inne funkcjonowały w cieniu tych
dominujących. Z kolei cele, które realizowano, miały zarówno podłoże ekonomiczne,
jak i kulturowe. Wagę przywiązywano do autonomii i tożsamości we wszystkich ob-
szarach działania. Dlatego, dla rozmaitych narodowych quebeckich ruchów społecz-
nych nie jest zasadne, według mnie, utrzymywanie utrwalonego w literaturze przed-
miotu podziału na stare i nowe ruchy społeczne. W quebeckich ruchach można odna-
leźć wzajemne przenikanie form, które są przypisywane jednym bądź drugim. W zde-
cydowanej jednak większości trzeba je zakwalifikować jako stare ruchy społeczne.
Mimo zmieniającej się sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej, w jakich po-
wstawały, łączy je mocne przywództwo i zorganizowany, zformalizowany charakter.

„Przeciętni Québécois nie są energiczni i skłonni do samodzielnych, publicznych inicjatyw,
raczej czekają na wskazówki, tego nauczyło ich życie. Oni muszą mieć przewodnika, lidera
i poukładane życie, tak czują się bezpieczniej”9.

Jeśli zaś rozważać kwestie uczestnictwa w tych ruchach, to określenie masowość
sympatii czy hechterowski pasażer na gapę, jest w przypadku Québécois najbardziej
trafne. Zwracał na to uwagę choćby René Lévesque, gdy komentował zarówno brak
konsekwentnego zaangażowania Québécois w życie publiczne czy polityczne, jak
i decyzje, jakie podjęli nad urnami w trakcie pierwszego referendum, kiedy „zwyciężył
strach przez niewiadomym”.

Pomocną w wyjaśnieniu wielu aspektów quebeckiego nacjonalizmu jest koncepcja
kulturowego podziału pracy. W Quebecu kulturowy podział pracy był jedną z najważ-
niejszych przyczyn rozwoju nacjonalizmu w różnych jego historycznych odsłonach,
w tym także neonacjonalizmu ostatniego półwiecza. W zdecydowanej większości
przypadków podział ten był ściśle powiązany z etnicznym zróżnicowaniem quebeckie-
go społeczeństwa. W tym miejscu koncepcja kulturowego podziału pracy Michaela
Hechtera wkracza w obszar rozważań Ernesta Gellnera, gdzie autor ten mówi o etnicz-
ności nakładającej się na inne podziały i wynikających z tego konfliktach. Przez pierw-
sze niemal sto lat, od conquest do 1854 roku, Canadiens pracowali na roli w quebec-
kich regionach, przez następne dziesięciolecia także na zacofanej posenioralnej wsi.
Równocześnie od trzeciego, czwartego dziesięciolecia XIX wieku szukali pracy poza
regionami, stawali się najmniej wykwalifikowanymi robotnikami w anglokanadyj-
skich, a wkrótce także amerykańskich zakładach produkcyjnych oraz usługowych. Od
połowy XIX wieku byli biednymi robotnikami w montrealskich i nowoangielskich
fabrykach. Równocześnie Brytyjczycy, głównie Anglicy, przy sprzyjających im kolej-
nych kolonialnych administracjach, utrwalali swoją dominującą pozycję w quebeckiej
gospodarce drugiego i trzeciego sektora. Do lat 50. XX wieku w Quebecu istniał czy-
telny podział – Québécois byli pracownikami, przede wszystkim, robotnikami, Anglo-
kanadyjczycy i Amerykanie właścicielami najbardziej profitogennych sektorów. Przez
półtora wieku taki układ był przyczyną wielu konfliktów między anglojęzyczną mniej-
szością a zdominowanymi przez nią Frankokanadyjczykami. Przez wiele dziesięcioleci
centrum – Londyn, poprzez administratorów stabilizowało swoją uprzywilejowaną
pozycję w quebeckiej ekonomii. Wyższe pozycje zarezerwowane były dla reprezentu-
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jących je anglofonów, a niższe dla „peryferyjnych” Frankofonów. Zgadzam się tu
z tezami McRobertsa modyfikującymi, w odniesieniu do sytuacji quebeckiej, hechte-
rowskie teorie. McRoberts mówi o wewnętrznych zróżnicowaniach w obu grupach,
dominującej i peryferyjnej, oraz o relacjach między elitami obu regionów. Najbardziej
bodaj wyrazistym zróżnicowaniem w ramach społeczeństwa Frankokanadyjczyków był
podział z pierwszej połowy XIX wieku na profesjonalistów i habitants. Ci pierwsi,
deklarując, że reprezentują habitants, wyrażali jednak głównie własne interesy. Z kolei
quebecki Kościół katolicki był tą instytucją, która od conquest mniej lub bardziej
otwarcie dogadywała się z centrum, z Brytyjczykami, ponad głowami Québécois, ma-
jąc na względzie przede wszystkim własne cele. Elity katolickie na swój sposób defi-
niowały quebecki interes narodowy, nie do rzadkości należało, że zupełnie przeciwnie
niż reszta społeczeństwa prowincji. Tak było, na przykład, w stosunku do Patriotów,
związków zawodowych czy w pierwszym okresie rządów ekipy Duplessisa. Quebecki
Kościół nie pomagał także w wyjściu Québécois z zacofania ekonomicznego i cywili-
zacyjnego. Wprost przeciwnie, jeszcze pod koniec XIX wieku zwalczał industrializa-
cję, gloryfikował życie na wsi, a mając monopol na edukację do połowy XX wieku
utrzymywał szkolnictwo quebeckie na niemal dziewiętnastowiecznym poziomie. To
także nie ułatwiało młodym Québécois wyrwania się z robotniczych środowisk Quebe-
cu. Dopiero po radykalnych zmianach, jakie wprowadziła Spokojna Rewolucja we
wszystkich dziedzinach quebeckiego życia, możliwe było zmniejszenie różnic struktu-
ralnych i społecznych między prowincją a resztą Kanady, czyli między centrum i pery-
ferium.

W ciągu ostatniego półwiecza społeczeństwo quebeckie przeszło głębokie procesy
modernizacyjne i demokratyzujące. Dziś jest równorzędnym partnerem zbiorowości
północnoamerykańskich. Czy te zmiany wpłynęły znacząco na ewolucje współcze-
snych ruchów niepodległościowych w Quebecu? Tak i nie. Nie, gdyż większość pro-
blemów, z którymi borykał się Québec jako region peryferyjny i mocno naznaczony
konserwatywną ideologią katolicką, zostało rozwiązanych i dzięki temu Québécois są
dziś demokratycznym społeczeństwem. Problemy te najczęściej stanowiły sedno que-
beckich ideologii nacjonalistycznych. Tak, bo w tym dziś nowoczesnym społeczeń-
stwie inaczej postrzegane są związki z Federacją, to już nie dążenie do zniesienia nie-
równości, lecz aspiracje bycia równym, świadomość potencjału Quebecu i jego pozycji
w Ameryce Północnej. Quebekowi nie wystarcza już najwyższy stopień autonomii
w ramach Federacji, co pewien czas powraca motyw kolejnego referendum. Jednak
przegrane obydwa poprzednie referenda niepodległościowe pokazują, że co do wyż-
szości niepodległego Quebecu nad związkami z Federacją nie wszyscy Québécois są
przekonani. Sumując rozważania na temat kolejnych odsłon quebeckiego nacjonali-
zmu, można pokusić się o jeszcze inną ich klasyfikację. Jej kryterium stanowi proble-
matyka, na której nacjonalizm ten się koncentrował. Można, według mnie, wyróżnić tu
pięć głównych obszarów:

1. Utrzymanie tradycyjnego modelu społeczeństwa Québécois, opartego na wierno-
ści religii katolickiej, rodzinie, językowi francuskiemu, kulturze i tradycji, czyli pod-
stawowym elementom, na których budowała się odrębność wspólnoty quebeckiej. Te
kwestie najdłużej i najbardziej konsekwentnie dominowały w różnych nurtach nacjo-
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nalizmu quebeckiego przez wiek XIX i pierwsze dziesięciolecia wieku XX. Miało to
ścisły związek z uprzywilejowaną pozycją Kościoła i bliskich mu quebeckich elit.

2. Przeciwstawienie się politycznej ekspansji Brytyjczyków. Ten nurt uwidocznił
się już w ideologii Patriotów z lat 30. XIX wieku i przez ponad sto lat towarzyszył
najważniejszym politycznym doświadczeniom Québécois. Wśród nich były – Raport
Durhama oraz zjednoczenie Dolnej i Górnej Kanady, utworzenie Dominium of Canada
i zmagania o uznanie praw Frankokanadyjczyków w Federacji, sprawy poboru do woj-
ska w I i II wojnie światowej. Do tego nurtu należy także dorobek Jules-Paula Tar-
divela i Henriego Bourassy.

3. Nowe spojrzenie na kwestie ekonomiczne, w tym przede wszystkim odchodzenie
od uprzywilejowania rolnictwa. Od początku XX wieku coraz częściej podejmowana
była problematyka czerpania ogromnych zysków z quebeckich zasobów naturalnych i
taniej siły roboczej przez anglojęzyczne monopole. W latach 30. pojawiły się pierwsze
pomysły nacjonalizacji – przejęcia przez rząd prowincji najbardziej dochodowych
koncernów znajdujących się w niequebeckich rękach. Tutaj należy także zaliczyć wy-
siłki w kierunku wspomagania quebeckich kupców poprzez hasło „kupuj u swoich”,
było ono równocześnie związane z kampanią przeciw dominacji, głównie w handlu
detalicznym, tzw. obcych.

4. Zmiana statusu prowincji Québec, redefinicja pozycji Québécois. Po II wojnie,
mimo rozlicznych przeszkód, społeczeństwo quebeckie przechodziło przyspieszone
procesy modernizacji. Momentem przełomowym była dla nich Spokojna Rewolucja,
która rozpoczęła się z początkiem lat 60. Nacjonalizm tych burzliwych lat eksponował
nową pozycję Quebecu jako głównej ostoi wspólnoty Québécois. Podejmowane były
wówczas wszystkie wyżej wymienione kwestie: polityczne, ekonomiczne, kulturowo-
tożsamościowe, jednak ich splot stanowił zupełnie nową jakość, która wymaga wyod-
rębnienia. Czas ten zaowocował także zmianą, jakiej dokonali Québécois w stosunku
do samych siebie – przestali uznawać się za grupę mniejszościową w swojej ojczyźnie,
a przyjęli pozycję zbiorowości dominującej ze wszystkimi tego konsekwencjami
w większości najważniejszych sfer życia prowincji. Powstały nowe polityczne środo-
wiska, które różnie definiowały quebeckie przemiany i nadawały im różną dynamikę.

5. Rewizja relacji z Federacją. Od końca lat 60., a w szczególności od powstania
w roku 1968 Parti québécois, w Quebecu otwarcie dyskutowane są sprawy konieczno-
ści uzyskania przez prowincję uprzywilejowanego statusu w ramach Federacji. Nie
przeszkadza to w jednoczesnym podejmowaniu starań o suwerenność Quebecu. Dzia-
łania na rzecz separacji zakończyły się dwukrotnym niepowodzeniem referendalnym.

Mimo że kwestie daleko idącej autonomii prowincji wraz z projektami jej niepodle-
głości na dobre i otwarcie zdominowały quebecki nacjonalizm dopiero współcześnie,
to idee samostanowienia oparte na wyraźnej odrębności Québécois, bez względu na
aktualnie, czasowo dochodzące do głosu nurty, były najgłębszym sensem istnienia
i głównym motorem zmian w całych dwustuletnich dziejach quebeckich ideologii na-
cjonalistycznych.

Od początku lat 70. XX wieku quebecki nacjonalizm rozwijał się dwutorowo. Jeden
nurt koncentrował się na przemianach wewnętrznych, drugi otwarcie domagał się
zmian w relacjach z Ottawą. Były one postrzegane dwojako: środowisko skupione
wokół quebeckich liberałów konsekwentnie pracowało nad poszerzaniem autonomii
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prowincji w ramach reformowanego federalizmu, natomiast pequistes uznawali nawet
najszerszą autonomię za stan przejściowy w drodze do suwerenności. Największe za-
interesowanie, ale i największy niepokój wielu środowisk w Quebecu oraz całej Kana-
dzie budził, rzecz jasna, nurt separatystyczny. Po przegranym drugim referendum
i następujących po nim posunięciach politycznych zarówno w prowincji, jak i ze strony
rządu federalnego wydawało się, iż marzenia Québécois o niepodległości zostaną prze-
sunięte w raczej bardziej niż mniej odległą przyszłość. Przypuszczenia te potwierdzały
licznie przeprowadzane badania quebeckiej opinii publicznej, mówiące o co najmniej
chwiejnym poparciu dla idei suwerenności także wśród Québécois. Nadal nie mieli oni
pełnej orientacji, co ewentualna suwerenność oznacza dla nich samych. Przykładem
mogą być pytania o paszport i walutę, jakimi w suwerennym Quebecu posługiwaliby
się jego mieszkańcy. W większości odpowiedź była prosta: paszport i dolar kanadyjski.
Montserrat Guibernau nazywa ten stan rozdwojeniem Québécois, którzy w rzeczywi-
stości chcieliby ograniczonej niepodległości, satysfakcjonującej ich emocje, ale prak-
tycznie niewiele zmieniającej w życiu prowincji. Byłaby więc to suwerenność z poli-
tycznym i ekonomicznym partnerstwem z Federacją Kanady, a nie nawet szeroka au-
tonomia w jej ramach10.

Sondaże dotyczące nastrojów separatystycznych i relacji z ROC są dziś w Quebecu
bodaj najczęstszymi badaniami opinii publicznej. Ich analiza w ciągu ostatnich trzech,
czterech lat potwierdza konstatacje Guibernau – Québécois nie czują się dobrze
w Federacji, ale cenią Kanadę. Badania te pokazują, że większość respondentów uzna-
je, iż związki z Federacją przynoszą Quebekowi więcej korzyści niż strat. Jednak gdy
równocześnie są pytani o sprawy ważne dla Quebecu, w ich odpowiedziach przewija
się motyw krzywdy czy dyskryminacji, jakich ciągle doświadcza prowincja11. W kwe-
stiach niepodległości natomiast, kiedy pada pytanie o suwerenne partnerstwo, czyli
pytanie takie, jak w referendum 1995, wyniki są następujące12: odpowiedzi TAK rok
2003 – 47%; 2004 – 48%; 2005 – 55% (ale inne badanie 49%); 2006 – 48%. Widać
więc, że w ciągu dziesięciu lat poparcie dla idei suwerenności niewiele się zmieniło
i cały czas balansuje na granicy ryzyka. Bardziej szczegółowe wyniki z 2006 roku
potwierdzają tendencję, o której także była mowa już wcześniej. Z jednej strony, que-
becka młodzież jest największym zwolennikiem suwerenności prowincji. W przedziale
między 18 a 24 rokiem życia na pytanie o niezależność aż 64% osób odpowiedziało
TAK, podczas gdy pokolenie, które dorastało w pierwszych dziesięcioleciach po Spo-
kojnej Rewolucji, a teraz jest powyżej 50 roku życia, TAK powiedziało tylko w 39%.
Z drugiej strony jednak, ci sami młodzi ludzie w 97% deklarujący swoje przywiązanie
do Quebecu równocześnie w 71% odpowiadają, że są także przywiązani do Kanady13.

Zmagając się z problemami suwerenności, które od kilku dziesięcioleci są najbar-
dziej gorącym i widocznym przejawem współczesnego quebeckiego nacjonalizmu,
kolejne rządy prowincji równolegle prowadzą politykę wewnętrzną skierowaną na
zbudowanie nowego typu wspólnoty w Quebecu. Drastyczny spadek przyrostu natu-
ralnego wśród Québécois i konieczność otwarcia się na przyjmowanie imigrantów
wymagały wprowadzenia nowej polityki etnicznej. Québécois, redefiniując swoją po-
zycję w prowincji i uznając siebie za gospodarzy, stawali się równocześnie grupą
przyjmującą innych, ale i odpowiedzialną za innych. Rząd quebecki musiał podjąć
działania w wielu nowych sferach życia społecznego i powołać nowe instytucje, wokół
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których organizowałoby się quebeckie społeczeństwo obywatelskie. W tworzeniu wła-
snego modelu integracji przyjęto w Quebecu zasadę, że podstawową rolę w procesach
integracyjnych będzie odgrywał rząd prowincji. Centralnym elementem planu budowy
obywatelskiego społeczeństwa stał się język francuski, od lat 70. chroniony restrykcyj-
nym prawem. Wokół języka stworzone zostały programy integracyjne. Will Kymlicka
uważa, że spektakularną zmianą w ideologii nacjonalistycznej było już samo podjęcie
rozważań nad odrębnym quebeckim obywatelstwem. „Do tej pory wszystko odbywało
się w ramach tej samej grupy. Teraz trzeba było wyjść poza nią”14. Ramy programu
integracji stworzone zostały już w końcu lat 70., a w roku 1981 wraz z publikacją Au-
tant de façons d’être Québécois15 quebecki model nazwano interkulturalizmem,
w którym nacisk położony został na zasadę zbieżności. Ta z kolei miała prowadzić,
poprzez język, la langue publique commune, do budowy wspólnoty opartej na obywa-
telstwie16. Raymond Breton nazywa taką przemianę procesem przechodzenia od et-
nicznej do obywatelskiej ideologii narodowej17.

W roku 1990 zaproponowany został tzw. moralny kontrakt: Culture publique
commune et cohèsion sociale: le contrat moral d’intégration des immigrants dans un
Québec francophone, démocratique et pluraliste. Miałaby być to umowa między spo-
łeczeństwem przyjmującym, Québécois, a imigrantami i grupami mniejszościowymi
zamieszkującymi prowincję. Jej celem byłoby ustanowienie płaszczyzny umożliwiają-
cej porozumienie między wszystkimi mieszkańcami prowincji. Ma nią być tzw. wspól-
na publiczna kultura.18 Moralny kontrakt opierałby się na trzech założeniach: język
francuski jest wspólnym językiem w quebeckim życiu publicznym; w Quebecu obo-
wiązują demokratyczne zasady współżycia społecznego, według których każdy ma
prawo do udziału w życiu publicznym; społeczeństwo quebeckie jest pluralistyczne,
otwarte na zróżnicowanie kulturowe w ramach demokratycznej struktury państwa19.
Równocześnie rząd zadeklarował, że będzie się troszczył o zachowanie kulturowego
zróżnicowania w prowincji. Z kolei imigranci zostali zobowiązani do podpisania que-
beckiej Karty Praw i Wolności20 i do współpracy z Québécois w budowaniu nowego
narodu quebeckiego opartego na zasadzie obywatelstwa21. Moralny kontrakt jest więc
propozycją prowadzącą do możliwie szerokiej integracji imigrantów22. Ważne jest to,
że integrując imigrantów dominująca część społeczeństwa quebeckiego – Québécois –
rozpoczęła proces zmiany także własnej identyfikacji23. Nie jest tajemnicą, że quebec-
ka polityka zbieżności była także odpowiedzią, a zarazem krytyką kanadyjskiej polity-
ki pluralizmu kulturowego, proklamowanej przez Trudeau w roku 1971. Po zdoby-
czach Spokojnej Rewolucji i bataliach językowych lat 70. było pewne, że Québec bę-
dzie inaczej integrował imigrantów niż ROC24.

Jak pokazują ostatnie trzy dziesięciolecia, polityka językowa jest kwestią, co do
której na quebeckiej scenie politycznej panuje niemal pełna zgoda zarówno w stosunku
do wagi problemu, jak i kierunku, w jakim ta polityka powinna być rozwijana. Utrzy-
mywanie dominującej pozycji języka francuskiego i praca nad ciągłym poszerzaniem
obszarów jego obowiązywania jest od Spokojnej Rewolucji priorytetem w quebeckim
życiu politycznym. Breton pisze, że używanie własnego języka w sferze publicznej
i instytucjach oznacza, dla jednostek oraz grup, że społeczeństwo jest rzeczywiście ich
społeczeństwem, a instytucje ich instytucjami25. Popularna opinia obrazująca relacje
etniczne w Quebecu mówi, że społeczeństwo quebeckie żyje w systemie pluralistycz-
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no-demokratycznym, a obywatele są wolni w deklaracji swoich wyborów, jednak wol-
ni są dopóty, dopóki robią to po francusku26.

Wynikiem wyżej wymienionych procesów jest wyodrębnienie nowej kategorii
mieszkańców prowincji, tzw. Nowych Québécois, zwanych Quebecers27, Quebekczy-
kami. To wszyscy ci, którzy nie są Québécois de souche, w domu często używają jesz-
cze języka etnicznego, ale w pracy i życiu publicznym mówią po francusku, a dodat-
kowo uznali Quebec za swój dom i nie myślą o emigracji w razie ogłoszenia suweren-
ności prowincji.

Jak zauważa Montserrat Guibernau, budowa społeczeństwa obywatelskiego w Que-
becu nie musi oznaczać wyłącznie determinacji w dążeniu do uzyskania niepodległo-
ści. Prócz tego, że jest procesem wynikającym ze zmiany struktury etnicznej prowincji,
może, według tej Autorki, być efektem szybko postępujących procesów decentralizacji
kanadyjskiego państwa. Konsekwencją decentralizacji, nie tylko kanadyjskiej, jest
wzmacnianie się regionalizmów nie zawsze prowadzących do separacji. Według Gui-
bernau decentralizacja Federacji kanadyjskiej w dłuższej perspektywie osłabi nastroje
separatystyczne w Quebecu, nawet jeśli co pewien czas emocje suwerennościowe będą
rozgrzewane przez rozmaite polityczne deklaracje. Co więcej, Autorka ta uważa, że we
współczesnym świecie nadchodzi właśnie czas dla narodów bez państwa, takich jak
Katalończycy, Baskowie, Quebekczycy, Szkoci czy Indianie Północnoamerykańscy.
Dodatkowymi czynnikami sprzyjającymi tym narodom są, według niej, procesy przej-
mowania w coraz szerszym zakresie przez organizacje ponadpaństwowe, kompetencji
dotychczas zarezerwowanych wyłącznie dla tradycyjnych struktur państwowych. Tak
dzieje się w Europie za sprawą Unii Europejskiej, a w Ameryce Północnej, choć
w mniejszym stopniu niż w UE, poprzez NAFTĘ. Na nadejście nowych politycznych
struktur lepiej przygotowane są, pisze Guibernau, wspomniane wyżej narody bez pań-
stwa, a nie te, które nadal skrywają się pod „swym politycznym dachem”. Dlatego
w rozwoju właśnie regionalizmów, nie zaś w budowie nowych, odrębnych organi-
zmów państwowych Guibernau widzi dziś wyjątkowe szanse dla rozkwitu takich naro-
dów jak quebecki28.

Kończąc podsumowanie, należy jeszcze się odnieść do hipotez sformułowanych we
Wprowadzeniu. Obie mówiły, w skrócie, o tym, że nacjonalizm współczesnego Que-
becu jest, z jednej strony, kontynuacją ponaddwustuletnich zmagań Québécois o samo-
stanowienie, a z drugiej, że po raz pierwszy pozbył się swego defensywnego charakte-
ru i zwrócił się ku przyszłości, ku budowaniu nowego społeczeństwa quebeckiego,
które jest przygotowywane do tworzenia własnego państwa. Analizy poszczególnych
nurtów quebeckiego nacjonalizmu wraz z towarzyszącymi im kontekstami społeczno-
-politycznymi są udokumentowaniem tych hipotez, pokazującym różnorodność i wie-
lokierunkowość rozwoju tego obszaru aktywności polityczno-społecznej zbiorowości
Québécois. W dziejach quebeckich dążeń niepodległościowych nie ma może zrywów,
powstań czy heroicznych dokonań, jest jednak ciągłe i konsekwentne myślenie o za-
chowaniu własnego dziedzictwa, a także ochronie własnej odrębności. I choć Québé-
cois nie płacili ceny krwi – takie rozwiązanie jest dość obce quebeckiemu tempera-
mentowi – to ponosili wielkie i długofalowe koszty, aby wreszcie móc znowu czuć się
gospodarzami we własnej ojczyźnie, tak jak było to w czasach nowofrancuskich. Dziś
Québécois nie czują się już „białymi Murzynami Ameryki” ani „Palestyńczykami Ka-
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nady”29 i nikomu nie pozwolą już krzyczeć na siebie: speak white30. Stali się zbiorowo-
ścią decydującą o własnym losie i odpowiedzialną za innych, których przyjęli do swo-
jej wspólnoty.
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2. MICHÈLE LALONDE, 1970, SPEAK WHITE
(TŁUMACZENIE ALBERT HERRING, 2001)

Speak white

Il est si beau de vous entendre
Parler de Paradise Lost
Et du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les
Sonnets de Shakespeare

Nous sommes un peuple inculte et bègue
Mais nous ne sommes pas sourds au génie d'une langue
Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et
Keats
Speak white
Et pardonnez-nous de n'avoir comme réponse
Que les chants rauques de nos ancêtres
Et le chagrin de Nelligan

Speak white
Parlez de choses et d'autres
Parlez-nous de la Grande Charte
Ou du monument à Lincoln
Du charme gris de la Tamise
De l'eau rose de la Potomac
Parlez-nous de vos traditions
Nous sommes un peuple peu brillant
Mais fort capable d'apprécier
Toute l'importance des crumpets
Ou du Boston Tea Party

Mais quand vous really speak white
Quand vous get down to brass tacks

Pour parler gracious living
Et parler du standing de vie
Et de la Grande société
Un peu plus fort alors speak white
Haussez vos voix de contremaîtres
Nous sommes un peu durs d'oreille
Nous vivons trop près des machines
Et n'entendons que notre souffles au-dessus des outils.

Speak white and loud
Qu'on vous entende
De St-Henri à St-Domingue
Oui quelle admirable langue
Pour embaucher
Donner des ordres
Fixer l'heure de la mort à l'ouvrage
Et de la pause qui rafraîchit
Et ravigote le dollar

Speak white

It sounds so good when you
Speak of Paradise Lost
And of the gracious and anonymous profile that trembles
In Shakespeare's sonnets

We're an uncultured stammering race
But we are not deaf to the genius of a language
Speak with the accent of Milton and Byron and Shel-
ley and Keats
Speak white
And forgive us our only answer
Being the raucous songs of our ancestors
And the sorrows of Nelligan

Speak white
Talk about this and that
Tell us about Magna Carta
Or the Lincoln Memorial
The grey charm of the Thames
The pink waters of the Potomac
Tell us about your traditions
As a people we don't really shine
But we're quite capable of appreciating
All the significance of crumpets
Or the Boston Tea Party

But when you really speak white
When you get down to brass tacks

To talk about gracious living
And speak of standing in life
And the Great Society
A bit stronger then, speak white
Raise your foremen's voices
We're a bit hard of hearing
We live too close to the machines
And we only hear the sound of our breathing over the tools.

Speak white and loud
So that we can hear you
From St-Henri to St-Domingue
What an admirable tongue
For hiring
Giving orders
Setting the time for working yourself to death
And for the pause that refreshes
And invigorates the dollar
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Speak white
Tell us that God is a great big shot
And that we're paid to trust him
Speak white
Parlez-nous de production profits et pourcentage
Speak white
C'est une langue riche
Pour acheter
Mais pour se vendre
Mais pour se vendre à perte d'âme
Mais pour se vendre

Ah!
Speak white
Big deal
Mais pour vous dire
L'éternité d'un jour de grève
Pour raconter
Une vie de peuple-concierge
Mais pour rentrer chez nous le soir
A l'heure où le soleil s'en vient crever au dessus des
ruelles
Mais pour vous dire oui que le soleil se couche oui
Chaque jour de nos vies à l'est de vos empires
Rien ne vaut une langue à jurons
Notre parlure pas très propre
Tachée de cambouis et d'huile.

Speak white
Soyez à l'aise dans vos mots
Nous sommes un peuple rancunier
Mais ne reprochons à personne
D'avoir le monopole
De la correction de langage

Dans la langue douce de Shakespeare
Avec l'accent de Longfellow
Parlez un français pur et atrocement blanc
Comme au Vietnam, au Congo
Parlez un allemand impeccable
Une étoile jaune entre les dents
Parlez russe parlez rappel à l'ordre parlez répression
Speak white
C'est une langue universelle
Nous sommes nés pour la comprendre
Avec ses mots lacrymogènes
Avec ses mots matraques

Speak white
Tell us again about Freedom and Democracy
Nous savons que la liberté est un mot noir
Comme la misère est nègre
Et comme le sang se mêle à la poussière des rues
d'Alger ou
De Little Rock

Speak white
Tell us that God is a great big shot
And that we're paid to trust him
Speak white
Talk to us about production profits and percentages
Speak white
It's a rich langauge
For buying
But for selling
But for selling your soul
But for selling out

Ah!
Speak white
Big deal
But to tell you about
The eternity of a day on strike
To tell the story of
How a race of servants live
But for us to come home at night
At the time that the sun snuffs itself out over the
backstreets
But to tell you yes that the sun is setting yes
Every day of our lives to the east of your empires
There's nothing to match a language of swearwords
Our none-too-clean parlure
Greasy and oil-stained.

Speak white
Be easy in your words
We're a race that holds grudges
But let's not criticize anyone
For having a monopoly
On correcting language

In Shakespeare's soft tongue
With the accent of Longfellow
Speak a pure and atrociously white French
Like in Vietnam, like in the Congo
Speak impeccable German
A yellow star between your teeth
Speak Russian speak call to order speak repression
Speak white
It is a universal language
We were born to understand it
With its teargas words
With its nightstick words

Speak white
Tell us again about Freedom and Democracy
We know that liberty is a black word
Just as poverty is black
And just as blood mixes with dust in the steets of
Algiers
And Little Rock
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Speak white
De Westminster à Washington relayez-vous
Speak white comme à Wall Street
White comme à Watts
Be civilised
Et comprenez notre parler de circonstances Quand
vous nous demandez poliment
How do you do
Et nous entendez vous répondre
We're doing all right
We're doing fine
We
Are not alone
Nous savons
Que nous ne sommes pas seuls

Speak white
From Westminster to Washington take it in turn
Speak white like they do on Wall Street
White like they do in Watts
Be civilized
And understand us when we speak of circumstances
When you ask us politely
How do you do
And we hear you say
We're doing all right
We're doing fine
We
Are not alone
We know
That we are not alone

Ź r ó d ło : www.everything2.com/index.pl?node_id=738881
http://lespoetes.net/ecoutepoetique/michelelalonde/speakwhite.php
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3. QUÉBEC – KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

HISTORIA QUEBECU/KANADY WYDARZENIA ISTOTNE DLA QUEBECKIEJ
ODRĘBNOŚCI

1534 Pierwsza podróż Jacques Cartera do Kanady
1608 Samuel de Champlain zakłada Fort Quebec
1615 Rekolekci tworzą pierwszą katolicką misję
w Kanadzie
– zakaz wjazdu Żydów do Nowej Francji

1625 przyjazd jezuitów
1627 hugenoci wykluczeni z Nowej Francji
 – Kompania Stu Wspólników/Kompania Nowej
Francji
1629–1632 bracia Kirke, David, Louis, Thomas,
przejmują Nową Francję
1634 założenie Trois-Rivières
1635 collegium jezuickie, Collège de Québec w Forcie
Quebec
– umiera Samuel de Champlain
1639 przyjazd urszulanek i augustianek, „sióstr szpi-
talnych”
– powstanie Société de Notre-Dame de Montréal pour
la Conversion des Sauvages
1639–1649 misja jezuicka Najświętszej Marii Panny
wśród Huronów, Ste Marie-aux-Hurons
1642 założenie Montrealu, Ville de Marie, Paul de
Chomedey de Maisonneuve i Jeanne Mance
1645 Kompania/Wspólnota Mieszkańców

1657 przyjazd sulpicjanów,
– otwarcie pierwszej szkoły w Montrealu
– Wyspa Montreal staje się senioratem sulpicjanów
1659–1674 François de Montmorency – Laval apostol-
skim wikariuszem w Nowej Francji
1663 Laval tworzy Séminaire de Québec
1670 Hudson’s Bay Company
1665–1668, 1669–1672 Jean Talon intendentem
1674–1684 utworzenie diecezji w Quebecu, François
de Laval pierwszym biskupem Nowej Francji
1684 Code Noir Ludwika XIV – między innymi nakaz
opuszczenia kolonii francuskich przez Żydów
1713 Akadia przechodzi w ręce brytyjskie
– Traktat w Utrechcie, Francja traci Nową Fundlandię
i Zatokę Hudsona

1617 Louis Hérbert wraz z rodziną pierwszymi habi-
tants w Kanadzie

1627– wprowadzenie systemu senioralnego
– w Nowej Francji mogą osiedlać się jedynie Francuzi-
- katolicy
1627–1640 – przekazanie edukacji, opieki społecznej
i zdrowotnej w ręce Kościoła, początek trzystuletniego
monopolu Kościoła katolickiego w tych dziedzinach
1630–1640 coutume de Paris zaczyna obowiązywać
w Nowej Francji

1660 śmierć Adama Dollarda des Ormeaux

1663 Nowa Francja kolonią królewską, Ludwik XIV
1663–1673 przyjazd filles du roi

1735 inauguracja Chemin du Roy, 250 km drogi mię-
dzy miastem Québec a Montrealem
1744 François-Xavier de Charlevoix publikuje
Histoire et description générale de la Nouvelle-France
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1759 Francuzi pokonani na Równinie Abrahama, gen.
Wolfe pokonuje wojska markiza Montcalma,
1760 upadek Montrealu

1763 pokój w Paryżu
1764–1768/66/ gen. James Murray gubernatorem
Quebecu
1768–1778 Guy Carlton, lord Dorchester guberna-
torem Kanady

1782–1784 przybycie pierwszych lojalistów

1807–1811 James H. Craig gubernatorem Dolnej
Kanady
1812–1814 inwazja USA na Kanadę

1820–1821 otwarcie McGill University
1822 pierwszy projekt połączenia Dolnej i Górnej
Kanady

1834 kobiety quebeckie tracą prawo głosu decyzją
Zgromadzenia ustawodawczego Dolnej Kanady zdo-
minowanego przez Patriotów

1838 Lord Durham gubernatorem kolonii brytyjskich
w Ameryce
1839 Raport Lorda Durhama, krytyczny wobec Fran-
kofonów, sugerujący ich anglicyzację

1841 pierwsze posiedzenie parlamentu Zjednoczonej
Prowincji

1760 koniec Nowej Francji, Canadiens poddanymi
brytyjskimi
1763 Pokój w Paryżu kończy wojnę 7-letnią, Kanada
przechodzi w ręce brytyjskie
– Proklamacja Królewska – utworzenie Prowincji
Quebec w nowych granicach, odrzucenie koncepcji
deportacji Canadiens
1774 the Quebec Act, rozszerzenie granic Quebecu,
utrzymanie: systemu senioralnego, większości przy-
wilejów Kościoła, coutume de Paris, języka
francuskiego

1791 The Canada Act/the Constitutional Act, powsta-
nie Górnej i Dolnej Kanady, obie kolonie otrzymują
własne zgromadzenie ustawodawcze, administrację
i gubernatora, ale brak zgody na niezależny rząd, cała
władza wykonawcza nadal w rękach gubernatora i rad.
Canadiens, w tym kobiety, otrzymują prawo głosu,
zachowane zostają: system senioralny, francuskie
prawo cywilne, przywileje Kościoła
1801 the Royal Institution for the Advancement of
Learning próba, pierwsza i nieudana, wprowadzenia
kontroli nad edukacją podstawową i ponadpodstawo-
wą, a tym samym próba odebrania Kościołowi mono-
polu w nauczaniu
1800–1806 tworzenie się Parti canadien
1806 zaczyna wychodzić „Le Canadien”

1815–1827–36 Louis-Joseph Papineau przewodniczą-
cym Zgromadzenia Dolnej Kanady

1824 The Parish Schools Act, kontrola nad francusko-
języcznymi szkołami przechodzi w ręce proboszcza
i lokalnych inspektorów
1826 Parti canadien przekształca się w Parti Patroi-
tes, Les Patriotes
1826/1827 „La Minerve”
1834 92 „rezolucje krzywd”
 – Patrioci wygrywają wybory, zdobywając 77 na 88
miejsc
1834 Société Saint-Jean-Baptiste
1837 10 rezolucji lorda Russella odrzucających „re-
zolucje krzywd”
1837–1838 Powstanie Patriotów

1840 the Act of Union, zjednoczenie Górnej i Dolnej
Kanady. Wspólne zgromadzenie i niezależny rząd,
język angielski jedynym oficjalnym, postulaty unifika-
cji prawa cywilnego, reorganizacji systemu edukacji
we Wschodniej Kanadzie i rewizji quebeckiej polityki
kulturalnej. Unia sił angielskich przeciw Canadiens.
1841 the Education Act
1840–1876 Ignace Bourget biskupem Montrealu,
początek quebeckiego ultramontanizmu i ideologii
la survivance
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1848 rząd reformatorów Roberta Baldwina i Louisa-
-Hyppolyte Lafontaine
~1850 zrównanie liczby ludności francusko- i angiel-
skojęzycznej w Zjednoczonej Prowincji/Kanadzie

1852 Université Laval

1858 Ottawa stolicą Kanady
1864 konferencje w Charlottetown i Québec Ville

1867 The British North America Act, 1 lipca powstaje
Dominium of Canada, tworzą go: Ontario, Québec,
Nowa Szkocja i Nowy Brunszwik
1870 Powstanie Louisa Riela

1885 stracenie Louisa Riela

1917–1918 prawa wyborcze dla kanadyjskich kobiet
1929–1939 Wielka Depresja

1942 referendum federalne w sprawie powszechnego
poboru, w Quebecu 72% głosów przeciw

1946–1947 wprowadzenie obywatelstwa kanadyjskiego

1840–1850 – kryzys ekonomiczny w Quebecu, 40 tys.
Frankokanadyjczyków wyjeżdża do USA
w poszukiwaniu pracy
1841–1852 „Les Melanges religieux”
1845–1848, 1852 François-Xavier Garneau, Histoire
du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours
1844–1869–1885 Institut Canadien

1846–1848 ustawy edukacyjne wzmacniające pozycję
Kościoła
1846–1852 wykady Étienne Parenta w Institut
Canadien
1847 „L’Avenir”
1848 Parti rouge/ Parti democratique
1849 język francuski ponownie oficjalny w Quebecu
1850 Parti bleu, les blues

1854 likwidacja systemu senioralnego

1866 Louis-François Laflèche, Quelques
considérations  sur les rapports de la société civile
avec la religion et la famille
1866 quebecki kodeks cywilny
1867 „Le Nouveau Monde”

1871 programme catholique, bp. Bourget i bp.
Laflèche
1881 „La Vérité”
1883 motto je me souviens

1886 Elzéar-Alexandre Taschereau, bp. Quebec Ville
pierwszym kardynałem w Quebecu
1887 rząd Honoré Merciera
1895 Jules-Paul Tardivel, Pour la patrie
1900 Alphonse Desjardins, caisse populaire
1904 Association catholique de la jeunesse
canadienne-française
1907 Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste
1910 Henri Bourassa zakłada „Le Devoir”
1910–1932 Henri Bourassa kieruje „Le Devoir”
1917 „L’Action française”
1938 l'École des sciences sociales et politiques de
l'Université Laval,Georges-Henri Levesque, OP
1936 Union nationale wygrywa wybory, Maurice
Duplessis premierem, do 1940 roku
1937 Lionel-Adolphe Groulx Notre État français, nous
l’aurons
1940 prawo wyborcze dla quebeckich kobiet
1942 Bloc populaire canadien
1943 Utworzenie pierwszego Hydro-Québec
1944 Maurice Duplessis ponownie premierem, do
1959 roku

1948 Quebec przyjmuje oficjalną flagę
 – Manifest Le Refus Global
1949 strajk w Asbestos
1950 list pasterski biskupów quebeckich Le Problème
ouvrier en regard de la doctrine sociale de l’Église
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1963–1971 Royal Commission on Bilingualism and
Biculturalism

1965 John Porter, The Vertical Mosaic

1967 stulecie Federacji Kanady

1950–1959, 1960–1966 Cité Libre, Citélibristes: Pierre
Vadeboncoeur, Marcel Rioux, Pierre Vallières, Pierre
Eliot Trudeau, Gérard Pelletier, Jean Marchand
1953 Komisja Tremblaya
1956 Raport Komisji Tremblaya
1956 Pierre E. Trudeau, La grève de l' amiante: une
étape de la révolution industrielle au Québec

1958 Pierre E. Trudeau,Un manifeste démocratique
 – Jean Lesage liderem quebeckiej Parti Liberalnej po
George-Emile Lapalme
1959 umiera Maurice Duplessis
– strajk w quebeckiej telewizji
– rozpoczyna pracę Barrages Manic
1959/1960 Action socialiste pour l’indépendance du
Québec, ASIQ
1960 Jean-Marie Desbiens, ps. Frère Untel, Les
Insolences du Frère Untel
1960 Partia Liberalna wygrywa wybory, Jean Lesage
premierem
1960–1966 La Révolution Tranquille
– konferencja w Quebec Ville w sprawie reformy
Federacji, przyjęcie formuły Fulton-Favreau
1960 Confédération des travailleurs catholiques du
Canada laicyzuje się i zmienia nazwę na Confédéra-
tion des  syndicats nationaux (CSN)
 – utworzenie Rassemblement pour l’indépendance
nationale, RIN
1961 Komisja Parenta, przygotowanie reformy edukacji
 – René Lévesque ministrem ds. bogactw naturalnych
 – Jean Marchand prezydentem CSN
 – Le Conseil d’orientation économique du Québec
(COEQ)
 – Office de la langue française
 – Jean Lesage otwiera Maison du Québec w Paryżu
 – Marcel Chaput, Pourquoi je suis separatiste
1962 Partia Liberalna ponownie wygrywa wybory
1963 powstanje Front de Liberation du Québec
 – nacjonalizacja przemysłu hydroenergetycznego,
René Lévesque
 – powstaje Nowy Hydro-Québec
1964 powstaje:
 – świeckie Ministerstwo Edukacji
 – Ralliement national, RN
 – quebecki Kodeks Pracy
 – Sidbec
 – reforma prawa cywilnego, kobiety mają te same
prawa co mężczyźni
 – pierwszy w Quebecu powszechny plan emerytalny
 – Pierre E. Trudeau przechodzi do federalnej Parti
Liberalnej
1965 La Caisse de dépôt et de placementsdu Québec
 – quebecki system zasiłków rodzinnych
 – La Commission permanente de coopération franco-
québécoise.
1966–1970 ostatnie rządy Union nationale, Daniel
Johnson premierem (do 1968)
1966 powstają CEGEPs
1967 Expo 67 w Montrealu
 – wizyta gen. de Gaulle’a w Quebecu, Vive le Québec
libre!
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1969 The Official Languages Act

1971 Trudeau proklamuje politykę pluralizmu kultu-
rowego w ramach oficjalnej dwujęzyczności

1982 Udomowienie konstytucji kanadyjskiej
– Kanadyjska Karta Praw i Wolności (Canadian
Charter of Rights and Freedom)

1992 w referendum federalnym odrzucona zostaje
Charlottetown Accord

 – umiera Lionel Groulx zwany ojcem quebeckiego
nacjonalizmu
 – René Lévesque opuszcza partię liberalną i tworzy
Mouvement  souveraineté-association
 – Pour un Quebec souverain dans une féderation
cannadienne

1968 desakralizacja małżeństwa – śluby cywilne
 – quebecki parlament przyjmuje nazwę Narodowy
 – odrębne ministerstwo imigracji
 – powstaje Univesité du Quebec
 – Komisja Gendrona, Commission d’enquête sur
la situation de la langue française et sur les droits
linguistiques au Québec
– Pierre Vallières, Nègres blancs d’Amérique:
autobiographie précoce d’un „terroriste” québécois
 – René Lévesque tworzy Parti québécois
1968–1969 quebeckie prawo rozwodowe
1969 Prawo-63
1970 Partia Liberalna wygrywa wybory, Robert Bou-
rassa premierem (1970–1973, 1973–1976)
 – Parti québécois wchodzi do quebeckiego parla-
mentu, zdobywa 6 miejsc
 – kryzys październikowy i wprowadzenie stanu
wyjątkowego w prowincji

1972 pierwszy raport Komisji Gendrona
1973 Parti québécois staje się oficjalną partią opozy-
cyjną
1974 Prawo 22, Loi sur la langue officielle, język
francuski jedynym oficjalnym językiem w Quebecu
1975 parlament przyjmuje Quebecką Kartę Praw
i Wolności, La Charte des droits et libertés de la
personne
1976 Parti québécois wygrywa wybory, René Léves-
que premierem
 – Igrzyska Olimpijskie w Montrealu
1977 Prawo 101 La Charte de la langue française
1980 20 maja – pierwsze referendum w sprawie nie-
podległości prowincji, przegrane przez separatystów
40% do 60%
 – René Lévesque – À la prochaine
1981 Autant de façons d’être Québécois
1982 Parti québécois ponownie wygrywa wybory

1984 Conseil des communautés culturelles et de
l’immigration
1987 umiera René Lévesque
 – Meech Lake Accord
1990 Culture publique commune et cohésion sociale:
le contrat moral d’intégration des immigrants dans un
Québec francophone, démocratique et pluraliste
– upadek Meech Lake Accord
– Commission sur l’avenir politique et constitutionnel
du Québec, Komisja Belanger-Campeau
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1993 Bloc québécois, Lucien Bouchard

1997 Calgary Accord, Jean Chretien
1998 orzeczenie Sądu Najwyższego, referendum może
być podstawą wszczęcia do procedury secesyjnej przez
prowincję

2000 Clarity Act, Prawo C-20

2006 Inicjatywa Stephena Harpera premiera Kanady:
Izba Gmin uznaje Québécois za odrębny naród
w ramach Federacji Kanadyjskiej

1993 Action démocratique du Québec (ADQ), Mario
Dumont
1994 Parti québécois wygrywa wybory, Jacques
Parizeau premierem Quebecu
 – Narodowa Komisja do Spraw Przyszłości Quebecu,
Commission nationale sur l’avenir du Québec,
Monique Vézina

1995 porozumienie między Parti québécois, Action
démocratique du Québec i Bloc québécois
– Prawo 1 – Przyszłość Quebecu, Loi 1, Loi sur
l'avenir du Québec
– 30 X drugie referendum niepodległościowe, mini-
malnie przegrane przez separatystów
 – Jacques Parizeau: l’argent et des votes ethniques

2005 manifest Pour un Québec lucide
 – André Boisclair liderem PQ

2007 Parti québécois przegrywa wybory w prowincji,
André Boisclair rezygnuje z szefowania PQ
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4. LIDERZY PARTI QUÉBÉCOIS OD 1968 ROKU

– René Lévesque, 1968–1985, premier 1976–1985
– Pierre-Marc Johnson, 1985–1987, premier 1985
– Jacques Parizeau, 1987–1996, premier 1994–1996
– Lucien Bouchard, 1996–2001, premier 1996–2001
– Bernard Landry, 2001–2005, premier 2001–2003
– Louise Harel, 2005
– André Boisclair, 2005–2007
– Pauline Marois, 2007–
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