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Abstrakt
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu procesu, který vedl k přijetí Zákona o Britské Severní
Americe a vzniku Kanadského dominia. Nejprve nastiňuje politickou, hospodářskou a kulturní
situaci v před-konfederační Kanadě a původ koncepce konfederace. Práce se zabývá rolí
londýnské vlády a postoji jednotlivých provincií. Dále se blíže věnuje pozornost klíčovým
jednáním, především konferenci v Charlottetownu a Quebecu roku 1864 a londýnské
konferenci roku 1866.

Abstract
This thesis is focused on the analysis of the process, which led to the adoption of the British
North America Act and the formation of the Dominion of Canada. First it outlined the political,
economic and cultural situation in pre-confederation Canada and the origin of the concept of
confederation. The thesis deals with the role of the London government and attitudes of
particular provinces. It also pays closer attention to crucial negotiations, mainly the
Charlottetown Conference and the Quebec Conference in 1864 and the London Conference of
1866.
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ÚVOD
Z pohledu Evropana dnes i dvě století dozadu se mnohé události v Kanadě zdají být velmi
vzdálené a ve stínu ostatního světového dění. Tento fakt může být dán jak její geografickou
polohou, tak i poměrně klidným a stabilním politickým a hospodářským vývojem, díky němuž
se dnes řadí mezi nejvyspělejší státy světa. Cesta k tomuto stavu ovšem nebyla tak jednoznačná.
Za jeden z nejvýznamnějších mezníků v historii Kanady se považuje rok 1867, kdy byl
po několika letech intenzivního vyjednávání mezi jednotlivými britskými severoamerickými
provinciemi a londýnskou vládou podepsán Zákon o Britské Severní Americe, jímž vznikla
Kanadská konfederace čtyř provincií v podobě samosprávného dominia. Tento rok započala i
transformace jiných států, možná důležitější. V Evropě se dvaadvacet německých států
pod vedením Pruska a jeho kancléře Otto von Bismarcka spojilo v Severoněmecký spolek,
ke kterému se brzy přidají i jihoněmecké státy, aby vytvořily nové Německé císařství.
Na opačném konci světa nový japonský císař Macuhito inicioval řadu reforem vedoucích
k přeměně zdejší feudální společnosti v moderní průmyslovou mocnost, které daly název i
celému tomuto období Meidži.1 Ve srovnání s těmito změnami (i co do objemu odborné
historické literatury) se reorganizace hrstky britských provincií na východním cípu
severoamerického kontinentu může zdát zanedbatelnou kapitolou.
Čím je tedy vznik Kanadské konfederace významný? V rámci Britského impéria byla
role severoamerických provincií, respektive dominia Kanada, rozhodně nepřehlédnutelná, a to
nejen jejich celkovou rozlohou na mapách. Roku 1867 se sice spojily jen čtyři menší provincie
u východního pobřeží, Nový Brunšvik, Nové Skotsko, Ontario a Québec (poslední dvě předtím
spojené v jednu pod názvem Spojená provincie Kanada), už v Zákonu o Britské Severní
Americe2 se však počítalo s připojením zbylých území a vytvořením jednoho velkého státu
táhnoucího se „od moře k moři“, jak latinsky vyjadřuje pozdější kanadské národní heslo „A
mari usque ad mare“.3 Mimo to pro Londýn tkvěla závažnost severoamerických držav také
v jejich bezprostřední blízkosti s neustále se rozvíjejícím Spojenými státy americkými.

1

GWYN, R., Nation Maker: Sir John A. Macdonald: His Life, Our Times 1867–1891, Vol 2, Toronto 2008–2012,

s.1–2.
2

British North America Act, in: KENNEDY, William Paul McLure, The Constitution of Canada: An Introduction

to Its Development and Law, Don Mills 2014, s. 459–486.
3

ROVNÁ, L. – JINDRA, M., Dějiny Kanady, 2. Vyd., Praha 2012, s. 120–123.
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Od britsko-americké války uplynulo na konci 60. let už více než padesát let, vzpomínky na ni
nicméně zůstávaly na obou stranách stále ještě živé.4 Logickým strategickým cílem pro britskou
vládu tedy bylo provincie co nejrychleji sjednotit, aby se ubránily hospodářskému tlaku i
očividným územním expansionistickým snahám svého jižního souseda.5
Dalším podstatným prvkem vzniku Konfederace pro celé Britské impérium se ukázal
fakt, že při jejím založení byl poprvé použit termín dominium.6 Ačkoliv se toto pojmenování
pro statut zemí, jímž byly udělené různé stupně samosprávných výsad, začal více používat až
ke konci 19. století,

princip responsible government ( česky „zodpovědná vláda“ či

„odpovědná vláda“),7 na němž se dominiální vláda zakládá, v některých pokusech existoval již
dříve, ale až v tomto okamžiku se mu dostalo přesnějších rysů.
Na první pohled se může zdát, že je tato práce další z dlouhé řady glorifikací „bílých
heterosexuálních mužů“ (ať už je toto zdání klamné či ne). Dávno před příchodem Evropanů
obývali území Britské Severní Ameriky kmeny Indiánů a Inuitů, jež se dnes souhrnně nazývají
První národy (First Nations).8 Ačkoliv hráli velkou roli například při sedmileté válce či britskoamerické válce (vzpomeňme jen slavného britského spojence, náčelníka Tecumseha) V době
vzniku kanadského dominia byli de facto majetkem britské koruny a jejich práva byla omezena
na naprosté minimum. Tím pádem i jejich vliv na vznik kanadské konfederace byl prakticky
nulový, a proto se jím nezabývám ani v této práci. Přístup kanadské majority k původnímu
obyvatelstvu představuje dodnes temnou stránku kanadské historie. Nutno nicméně uznat, že
kanadská vláda se v posledních desetiletích snaží tyto křivdy napravovat.
Problematický vztah kanadské většiny k původním obyvatelům i míšencům, většinou
francouzsky mluvících, tzv. Métisů, se nejdůrazněji a nejzávažněji projevil během povstání
Louise Riela na Červené řece v letech 1869–1870. Protože však k němu došlo až po vzniku
domina Kanada, a protože se jedná o velmi komplexní událost, která by vydala na samostatnou
studii, dotknu se jí jen lehce až v samém závěru této práce.

4

STUART, R. C., United States Expansionism and British North America, 1775–1871, Chapel Hill/London 1988,
s. 137–140.
5

Blíže se budu kanadsko-americkým vztahům věnovat v následujících kapitolách.
VALKOUN, J., Na cestě k Westminsterskému statutu: Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria
v letech 1907–1931, Praha 2015, s. 31.
7
Srv. Valkoun, s. 31 a Rovná–Jindra,s. 78.
V textu budu používat první zmiňovaný překlad.
8
FLANAGAN, Tom, First Nations?: Second Thoughts, Montreal/London/Ithaca 2000, s. 3–8.
6
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Vliv na vnik konfederace měly překvapivě i ženy, i když i tuto skutečnost reflektuji jen
okrajově. Ačkoliv měly ještě na počátku devatenáctého století určitá volební práva, omezená
jako u mužů objemem majetku, jenž byla pozůstatek francouzských zákonů, jen málo z nich je
skutečně využívalo a do třicátých let devatenáctého století zmizely oficiálně i ze zákona. Při
formování konfederace tak ženy fungovaly spíše jako pozorovatelky než přímé aktérky, či
záležitosti ovlivňovaly nepřímo během různých plesů, recepcí a společenských zábav.
Do popředí politických aktivit se dostaly podobně jako v jiných vyspělých státech až koncem
devatenáctého století s první vlnou feministického hnutí a získáním volebního práva.9
Za cíl mé bakalářské práce jsem si dala postihnout, jaké byly základní podmínky a
podněty, které vedly ke sjednocení britských severoamerických provincií pod jedno dominium
Kanada. V první kapitole se věnuji vývoji britského osídlení na severní polovině
severoamerického kontinentu, opominout jsem však nemohla ani „vzestup a pád“ Francouzské
Kanady, jež se nesmazatelně vryla do historie Britské Severní Ameriky a výrazně ovlivnila její
budoucí politický, hospodářský i kulturní vývoj. Na tuto část bezprostředně navazuje druhá
kapitola, už zcela ve znamení britské vlády na území budoucího dominia, kde se zabývám
vývojem od rebelie roku 1837 do šedesátých letech devatenáctého století a plánem menší unie
tzv. přímořských provincií (Maritimes). Tato kapitola už je přímým preludiem k hlavním
událostem ve třetí kapitole, respektive páté kapitole, tedy konání „dvoukonference“
v Charlottetownu a Québecu roku 1864 a vyvrcholení všech snah na konferenci v Londýně
roku 1866 a následným vydáním Zákona o Britské Severní Americe. Mezi těmito dvěma částmi
se však ještě nachází „peripetická“ čtvrtá kapitola obsahující nesnadné roky 1865–1866, kdy se
zdálo, že se proces sjednocení Britské Severní Ameriky zcela zastavil kvůli neshodám uvnitř
jednotlivých provincií.
V české prostředí je historiografická literatura zabývající se dějinami Kanady velmi
omezená.
Co se týče historiografického diskurzu francouzsky psané kanadské literatury,
po dlouhá desetiletí se zabývala především lokálními záležitostmi Québecu a jiných oblastí
frankofonních minorit, jejich podmínkám či otázkám národnostních problémů. Jedná se tedy
o velmi specifickou oblast, do které kdybych se blíže pustila, opět by vydala na samostatnou
práci. Z toho důvodu je hlavní těžiště mé práce založené na anglofonní literatuře.

9

PICKLES, K. – RUTARDALE, M., Contact Zones: Aboriginal and Settler Women in Canada’s Colonial Pas,
Vancouver/Toronto 2005., s.1–10.

7

Letošní rok se pro celou Kanadu nese ve znamení ohromných oslav dvou set let
od podepsání Zákona o Britské Severní Americe, jímž oficiálně vzniklo dominium Kanada,
federální unie, pro kterou se však vžilo častější označení konfederace. Oslavy pochopitelně
vyvrcholily ve výroční den této události, 1. července, den, který je už od šedesátých let
minulého století kanadským státním svátkem nazvaným Canada Day, Den Kanady. I z tohoto
důvodu, vedle vlastního zájmu, mi přišlo záhodno věnovat se právě tomuto tématu. Právě proto
je teď nejvhodnější chvíle si připomenout tento významný okamžik.
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1 Vývoj kanadského území do roku
1.1 Rozděl a panuj
Území Britské Severní Ameriky, jak bylo později označováno, se na mapě znázorňující panství
náležející anglickému panovníkovi poprvé objevilo již po roce 1497, kdy zde vztyčil anglickou
vlajku Janovan John Cabot (Giovanni Caboto) ve službách Tudorovce Jindřicha VII. Nejednalo
se však o prvního Evropana, který vkročil na půdu severní části severoamerického kontinentu.
Poměrně známé jsou archeologické důkazy o vzniku vikinských osad z přelomu prvního
tisíciletí, za nejistější se považuje prvenství Portugalců, podobně se dá zpochybnit i návštěva
některých afrických či asijských národů.10 Tudorovská epizoda však také měla jen krátkého
trvání a brzy je vystřídali jiní páni. Až do poloviny osmnáctého století se tak Kanada nacházela
velkou měrou pod vládou francouzské koruny. Pouhá hrstka francouzských kolonistů ovládala
tuto rozsáhlou divočinu, nazvanou tehdy Nová Francie, jež se ve své největší rozloze rozléhala
od Hudsonova zálivu až po Mexický záliv. Cestu francouzskému osídlení otevřel roku 1534
námořník Jacques Cartier, který mimo jiné během své druhé výpravy objevil a pojmenoval řeku
sv. Vavřince a od domorodců, kteří mu na jeho cestách pomáhali, převzal název pro celou zemi,
Kanada. Po neúspěchu s hledáním drahých kovů zájem Francouzů načas ochladl, další výpravy
podnítila až zvyšující se konkurence Angličanů v této oblasti. Za nejúspěšnějšího
z Cartierových nástupců můžeme považovat kartografa Samuela de Champlaina, jenž
na skalnatém ostrohu nad řekou sv. Vavřince založil roku 1608 první opevněnou osadu Québec,
ze které se časem vyklubalo politické, hospodářské i kulturní centrum francouzského osídlení.
Nadále však Québec zůstával, jako mnoho dalších pozdějších osad a pevností, především kvůli
tuhým klimatickým podmínkám a velké vzdálenosti od jiných center, pouhou obchodní stanicí
s minimem stálých obyvatel.

1.2

Vzestup a pád Nové Francie

Ačkoliv se tato práce věnuje primárně vztahům mezi provinciemi Britské Severní Ameriky a
britskou imperiální vládou v Londýně o mnoho let později v devatenáctém století, nelze
opominout ani vývoj Kanady pod francouzskou nadvládou, neboť dává pochopit mnohým
pozdějším tenzím mezi Kanaďany francouzského a britského původu a – co se týče přímo
okolností vzniku dominia Kanada – skálopevné trvání Québecu (tj. Dolní či Východní
Kanadou) na svých právech a zachování vlastní svébytné identity. Proto zde ještě v několika
odstavcích představím historii „vzestupu a pádu“ Francouzské Kanady, jež se nesmazatelně

10

ROVNÁ – JINDRA, s. 22–25.
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vryla do historie Britské Severní Ameriky a výrazně ovlivnila její budoucí politický,
hospodářský i kulturní vývoj.
Výnosným obchodním artiklem, za který stálo mnohým traperům a dobrodruhům riskovat
život v neprobádané divočině, se již od počátků francouzského osídlení ukázaly zejména bobří
a jiné kožešiny,11 které také tehdy vlastně byly jedinou zdejší cennou komoditou možnou
přepravovat přes oceán. Evropská populace Kanady tak po dlouhou dobu zůstávala na nízkém
počtu, za což mohla vedle drsných životních podmínek daných přírodními poměry také
neochota panovníků více investovat do této vzdálené kolonie. Obrat nastal až za vlády Ludvíka
XIII. a jeho prvního ministra kardinála Richelieu, který kromě kolonizace Kanady katolíky
z Francie, podmíněné dlouhodobým usazením, podporoval i rozsáhlejší christianizační činnost.
Díky těmto snahám se do Kanady dostala mimo jiné také misionářka sv. Marie od Vtělení,
jedna ze tří hrdinek knihy Ženy na okraji12, jejíž příběh nabízí méně obvyklejší pohled na život
v Nové Francii z pozice ženy, zde navíc matky představené prvního kláštera uršulinek
v Québecu, který sama pomáhala založit.
K dalšímu rozvoji Kanady především v oblasti hospodářství a k celkovému upevnění
správy došlo od druhé poloviny 17. století s nástupem Jeana-Baptista Colberta, ministra financí
krále Ludvíka XIV. Proslavil se zejména svou merkantilistickou politikou, jejíž zásady
uplatňoval i na ekonomiku francouzských severoamerických kolonií. Mimo jiné také provedl
reformu seigneurálního systému a zrušil Richelieuem založenou monopolní Společnost jednoho
sta akcionářů. Populace Nové Francie však stále zůstávala na nízké úrovni, především
ve srovnání se sousedními britskými provinciemi na jihu. Vedle konkurence za jižní hranicí
navíc od roku 1670 francouzské zájmy ohrožovala Společnost Hudsonova zálivu založená
anglickým králem Karlem II. na území pojmenovaném Rupertova či Ruprechtova země
na počest jeho bratra prince Ruperta.13
Napětí mezi Brity a Francouzi brzo přešlo v ozbrojené konflikty, které s přestávkami trvaly
až do úplného vytlačení francouzského panství ze severoamerického kontinentu. První z nich
se odehrály už v rámci devítileté války v letech 1688–1697, v Americe se jim však dostalo
označení válka krále Viléma.14 Na tento konflikt tři roky poté navázala válka královny Anny,
jak se v americké historiografii nazývá, podobnou logikou jako ta předchozí, válka o španělské
11

WATKINS, M. H. – GRANT, H.M. (ed.), Canadian Economic History: Classic and Contemporary Approaches,
Ottawa 1993, s. 57–59.
12
ZEMON DAVISOVÁ, N., Ženy na okraji: Tři životy 17. století, Praha 2013, s. 65–131.
13
ROVNÁ – JINDRA, s. 31–34.
14
OPATRNÝ, J., Válka Mohykánů: Sedmiletá válka v Americe, Praha 2000, s. 385.
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dědictví. Ukončena byla roku 1713 mírem v Uttrechtu, na jehož základě se museli Francouzi
vzdát ostrova Newfoundland, oblasti Hudsonova zálivu a velkého kusu Akádie, Brity teď
pojmenovaném Nové Skotsko (základ stejnojmenné britské kolonie, kam začali proudit britští
imigranti ze Skotska). Menší potyčky nicméně na území Severní Ameriky probíhaly neustále
bez ohledu na to, jestli mateřské země byly zrovna spolu ve válce či ne. Dalšího oficiálního
střetu zbraní posvěceného svými metropolemi se kolonie dočkaly roku 1744, kdy se zapojily
do války o dědictví rakouské neboli války krále Jiřího. Britové tehdy dobyli francouzskou
„nedobytnou“ pevnost Louisburg, avšak už čtyři roky nato ji Francouzi získali cášským mírem
zpět, ač za cenu postoupení svého území v Indii.
Výsledky francouzsko-britských střetů tak zůstávaly s každou novou válkou více méně
stejné. Není divu, že filosof Voltaire ve svém díle Candide výsměšně poznamenal, že tyto dvě
země spolu bojovaly o „pár akrů sněhu“ a vynakládaly na to mnohem více úsilí, než byla
opravdová cena Kanady. Zároveň s tím Voltaire kritizoval i své současníky, jako byli další
osvícenští filosofové a spisovatelé Rousseau či Montaigne, kteří v Novém světě idealisticky
spatřovali pravý, nezkažený pozemský ráj.15 Nutno podotknout, že ani on, ani Rousseau či
Montaigne nikdy Kanadu na vlastní oči nespatřili.
Stejně jako v Evropě i na severoamerickém kontinentu se v druhé polovině osmnáctého
století brzo začalo schylovat k novému konfliktu, který měl tentokrát pro další vývoj Kanady
dalekosáhlé důsledky. Konec sedmileté války roku 1763 totiž znamenal i faktický zánik
francouzského panství v Severní Americe. V odborné historické i populární literatuře je tato
kapitola kanadských dějin patrně jednou z nejoblíbenějších a bylo o ní vydáno pravděpodobně
nejvíce publikací. Pro americkou fázi sedmileté války se zažilo označení francouzsko-indiánská
válka (či francouzsky čtvrtá interkoloniální válka16) neboť obě strany hojně využívaly pomoci
těch domorodých kmenů, se kterými zrovna uzavřely spojenectví (i tyto vztahy si prošly menší
„diplomatickou revolucí“, avšak ne tak závažnou, jako byly zvraty v aliancích evropských
mocností). Po počátečních neúspěších začali britští vojáci, mezi kterými byl i mladý plukovník
George Washington, postupně obsazovat francouzské državy, až dobyly v září 1759 Québec a
o pár měsíců později i Montreal.17 Tím nabraly události velmi rychlého sledu, a nakonec byl
pro Francii potupný výsledek celé války potvrzen pařížským mírem.
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1.3 Kanada se stává Britskou Severní Amerikou
Od konce sedmileté války tedy můžeme považovat Kanadu za subjekt britského panovníka.
Většina obyvatel však byla frankofonní a před britskou správou tedy stál nelehký úkol začlenit
je do svého impéria či přilákat větší množství anglofonních přistěhovalců z Britských ostrovů
a počtem tak převážit a postupně asimilovat původní….
Existoval zde i palčivý problémem náboženského rozdělení, neboť francouzská část
byla na rozdíl od protestantských, až později během devatenáctého století tuto strukturu oživil
velký příliv irských katolíků, kteří se však od těch frankofonních pochopitelně v lecčems lišili.
Než však měli Britové dostatek času pořádně se rozhlédnout po svém novém panství
v Severní Americe, ve třinácti koloniích na jihu došlo k událostem, které opět měly značný
dopad i na ty severní. Propukl boj amerických kolonií za nezávislost. Kanadské kolonie
znamenaly pro Brity důležitou oporu, ale zároveň i obavu, aby se jejich obyvatelé nepřidali
k Američanům, zejména co se týkalo Kanadských Francouzů. Už roku 1774 tedy vydal sir Guy
Carleton, guvernér provincie Québec v letech 1768–1778 a později generální guvernér Britské
Severní Ameriky mezi lety 1785–1794, tzv. Québecký zákon18, který navracel frankofonním
katolíkům zpět jejich některá jejich politická a náboženská práva, potlačená po britském
převzetí Nové Francie. Obnovil se tak tradiční seigneurální systém, což se nelíbilo ostatním
americkým provinciím.
Obavy z porušení loajality britské koruny ze strany frankofonních Kanaďanů se
nicméně brzy ukázaly jako liché. Britští poddaní francouzského původu zachovávali během
amerických bojů za nezávislost víceméně neutrální postoj.19 Zjevně si uvědomovali, že
spojením se Spojenými státy americkými by si moc nepomohli, naopak by mohlo dojít k ještě
rychlejšímu zániku jejich osobité identity. Takto aspoň měli možnost získat určité pole
na vyjednávání

v rámci

širšího impéria, které už

mělo zkušenosti

s

nadvládou

nad vícenárodnostními koloniemi.
Britové sice kanadské území udrželi, nicméně se před nimi po roce 1783 objevil nový
závažný problém, jak nadále udržet novou jižní hranici. Tou se stala 49. rovnoběžka spojující
území mezi řekou sv. Vavřince a Velkými jezery, avšak směrem dál na západ vznikaly
nejasnosti. S odtržením Spojených států amerických souvisel i další problém, který byl pro
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Brity mnohem příjemnější. Na jejich dorazil příliv amerických loajalistů,20 kteří věrni britské
koruně opustili USA nebo přišli bojovat na britské straně, který během dvou let více než
zdvojnásobil počet anglicky mluvící populace. Tato skutečnost například bezprostředně vedla
roku 1784 ke vzniku nové provincie Nový Brunšvik, jež tvořili převážně právě nově příchozí
loajalisté.
Příchod nových anglofonních obyvatel znamenal i znovu vyřešit problém správy
provincie Kanada – ta byla roku 1791 tzv. Ústavním zákonem rozdělena na dvě samostatné
provincie: Horní (dnešní Québec) a Dolní Kanada (Ontario).21 Každá měla svého vlastního
viceguvernéra (lieutnant governor), který jmenoval kabinet a horní komoru parlamentu, a
oddělenou vnitřní správu i zákony.
Až v tento moment se tedy Kanady stala britskou, po změně politického systému a
úplném odmítnutí revolučních nálad, ať už šlo o tu americkou či dozvuky Velké francouzské
revoluce u Kanadských Francouzů.

1.4 Britsko-kanadská válka a následující vývoj
Už od svého odtržení od britské správy Američané víceméně pošilhávali po rozsáhlém území
svých kanadských sousedů. To i další faktory, například vzrůst napětí po britském zapojení
do napoleonských válek, vedlo postupně k vypuknutí války mezi Spojenými státy americkými
a Britskou Severní Amerikou mezi lety 1812–1814. Američané se pokusili na svou stranu získat
Horní Kanadu, nicméně probritská propaganda zafungovala proti nim, paradoxně se
frankofonní Kanaďané zapojili do války s větším nadšením než anglofonní obyvatelstvo.
Velkým políčkem americké hrdosti bylo proslulé vypálení Washingtonu v průběhu této
války. I z tohoto důvodu se této válce v americké historiografii často přezdívá „zapomenutá“,22
naopak v té kanadské je připomínaná jako jeden z velkých kanadských okamžiků, ač její spíše
než vítězstvím či prohrou některé ze zúčastněných stran návratem ke status quo. Sporná území
na západ byla posléze ještě upravena oregonskou dohodou z roku 1846.
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Pro kanadské historiky je tato válka opravdu zásadní, neboť ji chápou jako významný
mezník při utváření kanadské identity, jež byl samozřejmě reflektován i při jednáních o
společné unii a plánu jednotného národa. Pozitivní dopad měla i na kanadskou ekonomiku,
neboť pokračoval vývoj po vzniku USA, kdy měly kanadské trhy nahradit ztrátu těch
amerických, zároveň se ale i po skončení této války urovnaly (aspoň na povrch) rozpory mezi
Kanaďany a Američany, což umožnilo rozkvět vzájemného obchodu.23
Po následujících víc jak dvacet let se vývoj provincií Britské Severní Ameriky
pro mateřskou zemi za mořem zdál víceméně poklidný, mimo jiné se nesl ve znamení prvních
kroků Kanady směrem k industrializaci. Ovšem pod povrchem bublal problém, který vyústil
v otevřené povstání části jejích obyvatel a další změnu správních pořádků.
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2 Od Durhamovy zprávy k Maritimní iniciativě
2.1 Rebelie roku 1837 a její následky
Ústavní zákon z roku 1791 mimo jiné – vedle již zmíněného rozdělení největší provincie
na Horní a Dolní Kanadu – znamenal i rozšíření volebního práva na vlastníky určitého množství
půdy, tedy prakticky většinu obyvatel, neboť v této době byla Kanada ještě z velké části
zemědělskou zemí s rozlehlými lány volné půdy. Mnohem více mužů se tak mohlo zapojit
do politických záležitostí a začaly vznikat politické strany převážně následující britský vzor.
Zákonodárný sbor byl však značně omezen guvernérem a legislativní radou.
Jednou z těchto poltických stran byla i tzv. Strana patriotů, zastávající frankokanadský
nacionalismus, která měla ve sněmovně většinu. Brzo po svém založení roku 1834 poslala
pod vedením Louise-Josepha Papineaua britskému parlamentu rezoluci o 92 článcích, ve které
se dožadovali uznání svých práv. Britská vláda tuto rezoluci striktně odmítla, což vedlo
k bojkoty ze strany Frankokanaďanů a dokonce i vzniku podobné rezoluce v Horní Kanadě.
Následovala další deklarace, přímo odmítnutá britskými institucemi. K radikalizaci situace
v této době přispěla mimo jiné i hospodářské recese.
Ozbrojené povstání na konec vypuklo koncem roku 1837 a ačkoliv bylo celkem rychle
a snadno potlačeno, pro Brity znamenalo vztyčený varovný prst, že je třeba něco dělat
s reformou správy těchto napjatých provincií. Tímto úkolem byl pověřen lord Durham, zvolený
v květnu novým guvernérem, který přijel do Kanady s jasným cílem. Produktem jeho práce a
jeho komise vyslané z Londýna za oceán k vyřešení napjatých vztahů mezi kolonisty a
imperiální vládou, byla tzv. Durhamova zpráva, vydaná roku 1839.24
Durhamova zpráva je často považována za jeden z prvních pokusů, či určitý předstupeň,
uplatnění principu responsible government („zodpovědná vláda“ či „odpovědná vláda“),
na němž se zakládá pozdější dominiální vláda. Už zde se můžeme setkat s náčrtem zodpovědné
samosprávné vlády složené z volených zákonodárců a ministrů, vedle nichž měl guvernér jen
prakticky konstituční úlohu zástupce monarchy. Avšak dívat se na Durhamovu zprávu jen
na jako výzvu k zodpovědné vládě je příliš zjednodušující, protože řešila i další problémy.25
Durhamovy návrhy se však zdály současníkům příliš radikální, nijak nepomohly ani neustálé
rozmíšky mezi kanadskými politiky a jednotlivými koloniemi. Ze změn navrhovaných
24
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Durhamem tak bylo bezprostředně dosaženo především spojení obou Kanad v jednu Spojenou
kanadskou provincii roku 1840. Paradoxně později vytvořením Konfederace byl rozsah
zavedení principu zodpovědné vlády tak rozsáhlý, že by s ním s největší pravděpodobností
nesouhlasil ani sám lord Durham.26
Neúspěšná britská snaha v průběhu čtyřicátých a padesátých let o sjednocení a konsolidaci
Spojené kanadské provincie vedla akorát ke zhoršení celkové politické situace a sérii
nestabilních vlád, kterými je poznamenané celé toto období. To, že se opozice z obou částí
Kanady nedokázala vzepřít, dokazuje, že i ona byla politicky nesourodá a procházela
názorovými turbulencemi.

2.2 Hospodářská situace před vznikem dominia
V polovině devatenáctého století bylo hospodářství provincií Britské Severní Ameriky,
na rozdíl od své mateřské země i ekonomicky dravého jižního souseda, nadále téměř výhradně
na založené zemědělství, mimo jiné sloužilo jako jedna z obilnic Velké Británie. Kanada
na svůj hospodářský boom teprve čekala a podle plánů některých politiků jí k tomu mělo
pomoci právě spojení v unii a vytvoření jednotného trhu. Dobře je zaostání Britské Severní
Ameriky patrné na například na rozvoji železniční dopravy a jejím vztahu se stupněm rozvoje
jiných průmyslových odvětví. Na Britských ostrovech, odkud se původně průmyslová revoluce
rozšířila na celý evropský kontinent a dál do světa, industrializace předcházela výstavbě
železnic, taktéž v USA existovaly na pobřeží Atlantiku zárodky průmyslu ještě předtím, než
železniční koleje překročily Apalačské hory. Naproti tomu Kanada byla v době, kdy zde začaly
vyrůstat první železniční stavby, stále ještě převážně agrární zemí ležící na periferii
mezinárodního obchodu.27 Na tomto místě je však nutné podotknout, že k obdobné situace
docházelo i v ostatních britských zámořských koloniích a provinciích, takže se Britská Severní
Amerika tolik nevymykala.
Za další produkty typické pro kanadský průmysl (obchod s kožešinami měl nadále své
místo, avšak jeho význam od pádu Francouzské Kanady neustále klesal) nesmíme opomenout
vedle obilí především dřevo na vývoz, jak do Velké Británie, tak i USA. Tento obchod podnítil
intenzivní výstavbu plavebních kanálů a celkový rozvoj vodní dopravy, později samozřejmě i
železnice. První polovina devatenáctého století však byla téměř výhradně ve znamení vodní
26
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dopravy, ať už šlo o zaoceánské plavby zajišťující nezbytné spojení britských provincií
v Severní Americe s metropolí, či o budování kanálů spojujících četná kanadská jezera a řeky.
Snížení objemu obchodu s Velkou Británií, z faktorů můžeme zmínit i třeba rozvoj
jiných britských kolonií po celém světě, vedlo logicky ke zvýšení vzájemného obchodu
s USA.28 To vyústilo roku 1854 k uzavření reciproční smlouvy se Spojenými státy americkými.
Její vypršení a opětovné neprodloužení o pár let později bylo, jak si ještě ukážeme, rovněž
jedním z důvodů vzniku federální unie britských provincií.

2.3 Situace v jednotlivých provincií v předvečer konfederace a otázka britské
identity
I přes politické nesnáze však některé z provincií v průběhu padesátých let devatenáctého století
dokázaly dosáhnout přijetí principů zodpovědné vlády, což se později ukázalo velmi výhodným
při plánu společné federace. Jako první to byl roku 1851 Ostrov prince Edvarda, po kterém
následoval Newfoundland, který imperiální Úřad pro kolonie nejprve považoval za málo
vyspělý, a proto mu tato výsady byla udělena až čtyři roky po Ostrovanech.29 Ve Spojené
provincii Kanada došlo k významnému pokroku v letech 1858–59, kdy jí byla přenechána
kontrola nad tarifní politikou.
Každá z těchto provincií měla svůj určitý charakter a lišila se od ostatních jak
geograficky, tak i historickou zkušeností. Zde bych chtěla alespoň stručně načrtnout situaci
v přímořských provinciích, neboť Spojeným Kanadám už jsem se více věnovala.
Nový Brunšvik, nazvaný podle německého města Braunschweig v Dolním Sasku, byl
rozlohou větší, avšak počtem obyvatel menší než Nové Skotsko a taktéž méně homogenní. Už
v této době se zde mísili irští přistěhovalci s loajalisty z USA. Blízkost se Spojenými státy byla
důležitým prvkem vývoje této provincie.30 Největším městem byl páteřní přístav St. John,
centrum správy se však nacházelo v Halifaxu.
Nové Skotsko čítalo roku 1864 populaci okolo 350 tisíc obyvatel rozprostřených podél
dlouhého hornatého pobřeží. Hrálo nezanedbatelnou roli v námořní dopravě a komunikaci
mezi Británií a Spojenými státy. Jak trefně poznamenal P. B. Waite, z hlediska dopravní
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dostupnosti se v této době zdály obyvatelům Nového Skotska Bermudy mnohem blíže než
Québec.31 Podobné pozorování se dalo vztáhnou i na ostatní přímořské provincie.
Ostrov prince Edvarda – pojmenovaný po otci královny Viktorie, vévodovi z Kentu –
se rozkládal na několika ostrovech v Zálivu sv. Vavřince mezi ostrovem Cape Breton a
severním pobřežím Nového Brunšviku. Počtem obyvatel i rozlohou se dodnes jedná o nejmenší
kanadskou provincii, jejíž populace před rokem 1864 čítala pouhých 87 000 obyvatel. I tak však
byla její populace rozdělena na převážně katolické Iry a protestantské Skoty.32
Dalším důležitým faktorem, který měl velký vliv na dosažení sjednocení těchto
provincii a udělení statutu dominia, byl neustále se navyšující počet obyvatel Britské Severní
Ameriky. Sice se nadále ani v tomto nemohly měřit svému jižnímu sousedovi, přesto se území
Kanady začínalo těšit přízni nových imigrantů, hlavně s čím dál větším problémem nedostatku
volné půdy ve Spojených státech.
Mezi lety 1815 až 1860 se přeplavilo z Britských ostrovů do Britské Severní Ameriky
skoro 2 miliony residentů jako součást širšího exodu do USA a dalších britských kolonií (jako
byly Jižní Afrika, Austrálie a Nový Zéland).33 Ne všichni z těchto 2 milionů však zůstalo
v Kanadě natrvalo – hodně se přestěhovalo do USA (zároveň ale i blíže neznámý počet odešel
z USA do Britské Severní Ameriky) a další se vrátili zpět do Británie. Nově příchozí
z Britských ostrovů nicméně utvořili kolem roku 1860 velkou část populace BA r. 1860. Mnozí
se označovali při svém odjezdu za Angličany, Iry, Skoty nebo Velšany. Stále rostoucí počet
z nich se však také považoval, přinejmenším kromě irských katolíků, už v době jejich imigrace
zcela automaticky i za Brity. Jejich zážitek v Britské Severní Americe pak poskytl impuls pro
další asimilaci do britské identity, neboť byli nuceni žít společně s lidmi jiné než jejich
národnosti a nebyli už vystaveni úzkému národnímu pohledu původní domoviny

2.4 První plány na unii
První myšlenky na unii provincií Britské Severní Ameriky se objevily už dlouho před jejím
vlastním uskutečněním, počátky se datují až do konce osmnáctého století34, avšak kvůli
31
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tehdejším okolnostem, jež byly výše naznačeny, se zdály hudbou velmi vzdálené budoucnosti,
ne-li jen vytouženým snem, pro jiné zas noční můrou. I po dlouhá další desetiletí zůstávaly
spíše jen předmětem řečnických diskuzí nad sklenkou dobré whiskey či zapáleným doutníkem.
Prvním plánem na sjednocení, který se zdál reálnějším, byla idea unie přímořských
provincií bez obou Kanad – tedy pouze Nového Skotska. Nového Brunšviku a Ostrova prince
Edvarda – pro kterou se postupně vžilo označení Maritime union, podle souhrnného
pojmenování těchto provincií Maritimes. Zastánci této teorie vycházeli mimo jiné z toho, že
podle nich měly mít tyto provincie svým charakterem zaměřeným na transatlantický námořní
obchod k sobě velmi blízko, a zároveň i blíže ostatním oceánským přístavům než
kontinentálním provinciím Horní a Dolní Kanady.
Hlavním advokátem unie provincií při pobřeží Atlantického oceánu byl na počátku
šedesátých let devatenáctého století viceguvernér Nového Brunšviku Arthur Hamilton
Gordon.35
Tento mladý, energický muž, syn britského premiéra George Hamilton-Gordona a
známý Williama Gladstona, se s velkou touhou po reformách v různých oblastech veřejného
života sám postavil do čela politické reorganizace Britské Severní Ameriky. Byl přesvědčen,
že všeobecná unie britských provincií je nezbytná pro udržení jejich nezávislosti na Spojených
státech amerických. Došel však k závěru, že je tato unie neproveditelná, dokud nebude
dokončena výstavba transkontinentální železnice. Tím se zcela lišil od názoru většiny Otců
konfederace, kteří naopak považovali existenci konfederace za nezbytnou podmínku dokončení
železnice. Pozdější vývoj dal za pravdu spíše jim. Na počátku šedesátých let se
transkontinentální trať i unie zdála hudbou vzdálené budoucnosti, proto se sám Gordon rozhodl
raději podporovat menší unii přímořských provincií. Podle jeho názoru rodilého Londýňana a
britského šlechtice byly provincie jako Nový Brunšvik, Nové Skotsko a Ostrov prince Edvarda
jen přerostlými městskými obvody, omezenými ve své provinčnosti a postrádající dostatek
schopných mužů. Spravovat je odděleně se mu zdálo nevýhodné a zbytečně podporující bující
byrokracii a korupci.36
Gordonova kampaň však měla jen omezený úspěch. Je sice pravdou, že se mu podařilo
o svých zájmech přesvědčit premiéra Nového Brunšviku Samuela Leonarda Tilleyho i jako
kolegu z Nového Skotska Charlese Tuppera, kteří se oba později účastnili za své domovské
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provincie konference v Charlottetownu,37 což samotné představovalo velký úspěch. Nicméně
zbytek politických představitelů Britské Severní Ameriky zůstával i nadále zapouzdřený
v provinčním separatismu a zahleděný sám do sebe.
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3 konference v Charlottetownu a Québecu
3.1 Přípravy velkého setkání
Ještě rok před uspořádáním konference v Charlottetownu, první konference již jasně směřující
k ustanovení společné federace, se zdálo, že nic nenasvědčuje tomu, že by měly zapojené
provincie tento plán tak rychle přijmout za vlastní. Kromě aktivit několika unionistických
nadšenců, jako byl již zmíněný guvernér Gordon, se zdálo, že nikdo nestojí ani o menší
maritimní spolek. V Novém Skotsku i Novém Brunšviku se našlo jen málo podporovatelů,
na Newfoundlandu tuto možnost do svých plánů vůbec nezahrnuli nakonec byla tato provincie
z federativních záměrů vyřazena úplně.
Oživení těchto aktivit přišlo překvapivě ze zcela jiného směru. V červnu 1864 došlo
ve Spojené provincie Kanady k volbám, které ještě zhoršily stávající nepřehlednou politickou
situaci. Předseda vlády John Sandfield Macdonald se rozhodl tuto agónii již dále neprodlužovat
a podal demisi svého kabinetu. Vlády se pak ujala nová koaliční vláda sira Étienna Taché a
Johna Alexandra Macdonalda.
Roku 1863 se zároveň do provinční politiky navrátil George Braown, mimo jiné majitel
vlivného periodika The Globe,38 který inicioval možnost konstituční reformy, jež by řešila
poltickou nestabilitu i problémy spojené s tehdejším spojením anglofonního Ontaria a
frankofonního Québecu v jedné provincii. Dnes 14. června39 se rozhodl předložit parlamentu
svou zprávu. Shodou okolností právě v tento den padla ona vláda J. S. Macdonalda a Brown se
okamžitě rozhodl, že podpoří tu koalici, která bude prosazovat jeho reformní plán. Následně
došlo k jednání mezi ním a konzervativci, které vyvrcholilo 22. června oznámením J. A.
Macdonalda a George Cartiera, že Browna podpoří.
Program konstituční reformy se měl týkat buďto jen samotné Spojené kanadské
provincie nebo celé Britské Severní Ameriky, který navazoval na odmítnutý návrh
konzervativců z roku 1858.40 Kanadští politici se tedy rozhodli vyslat do přímořských provincií
delegace sondující možnost druhé varianty. Konzervativní plán se postupně stal pro kanadské
politiky prioritou.
Vlády jednotlivých přímořských provincií se zdály být nabídkou Spojené kanadské provincie
poměrně zaskočeny. Samy již uvažovaly o konferenci zabývající se menší maritimní unií, avšak
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v této době ještě neměly stanovené ani přesné datum, ani místo konání. Urychleně se tedy
rozhodly svolat konferenci do města Charlottetown na Ostrově prince Edvarda a kanadským
politikům nabídly možnost se jí zúčastnit jako neoficiální hosté.
K tomuto neočekávanému převratu v kanadských záležitostech přispěla kombinace tří
okolností. Za prvé to byl vznik zmíněné koaliční vlády ve Spojené provincii Kanada, která měla
hned od svého počátku za cíl reformu správy, ať už v rámci této provincie či celé Britské
Severní Ameriky. Druhým faktorem bylo zveřejnění tohoto návrhu, které se díky Brownovu
Globu i jiným tiskovinám dostalo do povědomí širší veřejnosti.41 Třetí přelomovou událostí pak
dozajista bylo definitivní svolání charlottetownské konference přímořskými provinciemi. Rok
1864 se tak díky tomu mohl stát rokem prvního velkého setkání Britských Američanů, kteří se
předtím skoro nikdy nesetkali.

3.2 Velké události v malém městě
Z předešlých odstavců je zřejmé, že uspořádání konference v Charlottetownu bylo dosaženo
zejména díky iniciativě ze Spojených kanadských provinciích, ačkoliv ji původně a oficiálně
plánovaly jen přímořské provincie. Z následujících řádek také vyplyne, proč se tak snadno
původní záměr konference odklonil od maritimní (přímořské) unie k širšímu plánu federální
unie. Nicméně už některým současníkům zůstal z celé události podivný dojem, že Kanaďané
vtrhli téměř bez pozvání do Charlottetownu, uplatili místní politiky šampaňským a krásnými
sliby a dopravili je do Québeku, kde je přinutili podepsat rezoluci o konfederaci. Noviny
v novobrunšvickém Sackvillu to dokonce vyjádřily parodickou básní o čaroději, který odvedl
pozornost přihlížejících příjemnou zábavou, mávl kouzelnou hůlkou et voilà – na světě byla
konfederace.42 Takhle jednoduché to však ani zdaleka nebylo.
Donald Creighton tuto konferenci velmi výstižně označil jako „vysoce mobilní“43
Delegáti totiž strávili víc jak polovinu času na cestě přes napříč přímořskými provinciemi. Cesta
to byla velmi obtížná, protože museli nejprve po Grand Trunk Railway z Montrealu
do Portlandu, odtud značně nepohodlnou a přecpanou lodí do St. Johnu a pak parníkem po řece
sv. Jana do Fredericktonu. Poté ještě následovalo přeplutí zálivu Fundy a jízda železnicí
z Windsoru přes Nové Skotsko do Halifaxu.
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Macdonald v oficiálním dopisu Dundasovi a Coleovi taktně naznačil, že vidí „ve výběru
Charlottetownu určité výhody pro umístění konference“44 Charlottetown byl tehdy skromné
malé přístavní město o pouhých 7 000 obyvatelích, které však nabízelo vhodné prostředí
ke konání konference45 Ukázalo se, že podobný názor jako Macdonald měli i další delegáti.
Oficiálně byla na pořadu jednání pouze unie přímořských provincií, zástupci
z přímořských provincií však galantně přenechali první slovo svým kanadským hostům, aby
představili svůj plán širší unie BSA. Po tři dny pak kanadští lídři J. A. Macdonald, George
Brown a Alexander Tilloch Galt prezentovali svůj ambiciózní plán. Delegáty z přímoří strhlo
nadšení reprezentantů Kanady pro myšlenku federaci.46 Kanadští hosté zase byli pro změnu
nadšeni z vřelého přivítání, kterého se jim dostávalo na každé zastávce jejich „Grand Tour“.
Ačkoliv příjezd kanadských delegátů v Charlottetownu nejprve naprosto zastínilo hostování
cirkusu47 v tomto městě, které bylo v této době opravdu nevídanou událostí, časem se přece jen
ukázalo, že žonglování s argumenty pro existenci společné unie bylo výhledově významnější.
Poutavé svědectví o této události kromě jiných zaznamenala i dcera jednoho z delegátů George
Colese z Ostrova prince Edvarda, Marcy Ann Coles.
Jeden z potomků sira Charlese Tuppera v nedávné době poskytl kanadskému národnímu
archivu značné množství Tupperových písemností. Mezi těmito dokumenty se nachází i několik
listů poznámek psaných Tupperovým písmem, jenž jsou nadepsány „Zápisy z konference na
Ostrově P. E., 1864“ Je zcela jasné, že se jedná o koncept oficiálních zápisů z charlottetownské
konference. Charles Tupper byl spolu s Leonardem Tilleym zvoleni sekretáři konference, avšak
Tupper se očividně ujmul úkolu vést si záznamy průběhu jednání.48 Ač jsou tyto poznámky
poměrně stručné, poskytují nám výjimečný pohled na průběh této konference.
Dne 7. září došli přímořští delegáti k významnému rozhodnutí – prohlásili, že federální
unie Britské Severní Ameriky je pro ně žádoucí a jsou připraveni vzdát se svého vlastního plánu
menší unie, aby mohl být tento ambicióznější projekt plně prozkoumán a prodiskutován49
Vzápětí na to vyrazili do další zastávky své cesty – Halifaxu – kde rozhodli, že druhá konference
se bude konat v Quebécu od 10. října a zde už federální unie bude hlavním tématem diskuze.
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3.3 Québecké rezoluce
Parník Královna Viktorie, vlastní plavidlo kanadské vlády, dovezl 19. září nadšenou kanadskou
výpravu zpět do Québeku – a hned druhý den opět vyplul dolů směrem do zálivu sv. Vavřince,
aby zpět do Québeku přivezl přímořské delegáty na plánovanou konferenci. Jednalo se
o v pořadí druhou a vůbec nejdůležitější konferenci o zabývající se konfederací a budoucností
Britské Severní Ameriky.50
Konference se oficiálně zúčastnilo celkem dvaadvacet delegátů z přímořských provincií.
Na cestě je doprovázelo pět manželek a devět dcer ve věku vhodném na vdávání, což naznačuje,
že účastníci předem počítali s navazováním spojenectví ještě na trochu hlubší úrovni. Této
konference se bohužel Marcy Anne Coles nezúčastnila, protože její otec považoval tuto cestu
za pro ni příliš nebezpečnou.51
V nedělní podvečer 9. října všichni dorazili do Québecu a byli ubytováni v hotelu St. Louis,
kde za ně kanadská vláda platila veškeré výdaje jako výraz díků za jejich vlastní předešlou
pohostinnost. První jednání začalo následující ráno v 11 hodin52 v budově parlamentu
Spojených kanadských provincií stojící na okraji québecké skály.
Základem diskuze byl plán federace načrtnutý v Charlottetownu Macdonaldem,
Cartierem, Galtem a Brownem – představeno to pak bylo přímořským delegátům v sérii
rezolucí, které zde byly prodiskutovány a následně schváleny, v některých případech s menšími
či většími dodatky.53
Každé provincii bez ohledu na velikost její delegace byl během hlasování na konferenci
přidělen jeden hlas, pouze provincie Kanada měla hlasy dva, což jasně potvrzovalo, že už v té
době se počítalo s jejím budoucím opětovným rozdělením. Přímořské provincie tedy měly
možnost návrhy svých kanadských kolegů jednoduše přehlasovat v poměru 3:2, pokud by
s nimi vyloženě nesouhlasily. To, že byl kanadský plán schválen v původním znění jen
s malými kosmetickými úpravami, dokazuje, že politici přítomní na québecké konferenci –
po zvážení všech ostatních alternativ a vzhledem ke všem minulým i bezprostředním
okolnostem – se ve svých názorech na budoucnost Britské Severní Ameriky poměrně
shodovali.
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3.4 Podoba budoucího státu
Jako první bylo nutné vyřešit institucionální podobu společného státu. Hned z kraje došli
přítomní politici ke zjištění, že jedinou možností je, aby budoucí unie byla federální. Absence
místních institucí v přímořských provinciích a trvání Dolní Kanady na vlastní autonomii
znemožňovalo vznik jedné centrální vlády pro celou Britskou Severní Ameriku.54
Byl zde však problém, který vzbuzoval vážné pochybnosti a obavy. Princip federalismu
byl v britské politické tradici, z které při plánování logicky vycházeli, zcela cizím pojmem.
Jedinou existující federací anglicky mluvícího světa byly do druhé poloviny devatenáctého
století sousední Spojené státy americké, kde však federální principy přispěly k rozkladu celého
státu během občanské války a zcela se tak v očích mnoha současníků zdiskreditovaly.55 Před
kanadskými politiky stál úkol federalistický princip naroubovat na britskou politickou tradici
monarchistických institucí, parlamentní suverenity a zodpovědné vlády
Ve své zahajovací řeči na québecké konferenci John. A. Macdonald přímo řekl (podle
svědectví guvernéra Simcoa), že ústava, kterou mají delegáti vypracovat, musí být „obrazem a
přepisem“ britských institucí.56 Hlavním principem kanadského plánu tak měla být parlamentní
vláda pod britskou korunou. Dolní komoře nové federální dvoukomorové legislativy přisoudili
název House of Commons podle vzoru své mateřské země. Horní komora se pak měla nazývat
Senate, povahou se však mnohem více než americkému Senátu podobala britskému House of
Lords.57 Vzhledem ke zmíněným okolnostem bylo nicméně zřejmé, že kanadský federální
parlament nemůže být doslovnou kopií Westminsteru. Zároveň jednotlivé provincie nemohly
následovat neúspěšný příklad jižního souseda, kdy jednotlivé agresivní státy s příliš velkými
pravomocemi doslova rozbily americkou unii. Proto bylo nutné usměrnit vztah mezi federální
vládou a jednotlivými provinciemi tak, aby jednotlivé provincionální vlády byly subordinační,
mezi sebou nekoordinované, provozně nepříliš nákladné a zaměřené jen na relativně malý počet
místních záležitostí.58
Z tohoto postupně vyplynul jeden ze základních principů kanadské ústavy, zcela opačný
než v americkém případě – zatímco ve Spojených státech amerických všechny pravomoci, které
nebyly výslovně přisouzeny federální vládě, náležely jednotlivým státům, podle kanadského
plánu byly nespecifikované pravomoci výhradní záležitostí federální (či dominiální, jak byla
později také nazývána) vlády, nikoliv provincií.
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Pro delegáty na québecké konferenci bylo celkem logické, že došly k těmto závěrům,
neboť byly přirozeným výsledkem jejich dosavadních politických zkušeností Na rozdíl
od původních třinácti amerických kolonií také neusilovaly v žádném případě o úplnou
nezávislost na Britském impériu. Přáli si britskou ochranu a uznávali britskou imperiální
nadvládu.59 S odtržením od Britského impéria nepočítali ani do budoucna. John A. Macdonald
ještě roku 1891, pár měsíců před svou smrtí, v jedné ze svých nejslavnějších řečí během
únorových voleb, kdy se přímo řešila otázka kanadské loajality a volného obchodu
se Spojenými státy americkými, prohlásil, že „britským poddaným jsem se narodil, a jako
britský poddaný zemřu“60 Jak už bylo zmíněno dříve v tomto textu, obyvatelé provincií Britské
Severní Ameriky se sami považovali z valné většiny primárně za Brity a toto povědomí bylo
důležitou součástí jejich identity i významným vzájemným spojovacím prvkem, dokonce i pro
mnohé Kanadské Francouze.
Vraťme se se zpět k událostem přímo na konferenci v Québeku. Delegáti na québecké
konferenci jasně odmítli americký vzor i co se týče váhy hlasů jednotlivých provincií. Zatímco
americké státy měly v Senátu rovnoměrné zastoupení bez ohledu na jejich rozlohu či počet
obyvatel, britské provincie v Severní Americe měly mít podle rozhodnutí v Québecu v horní
komoře síly rozvrženy tak, že Horní a Dolní Kanada tvořily dvě třetiny a zbývající přímořské
provincie společně jednu třetinu.61
Delegáti tyto návrhy bez větších námitek přijali a už 27. října opustili Québec, aby se
společně vydali na cestu po Spojené kanadské provincii. Na této jejich „okružní jízdě“ se
politikům z přímořských provincií i jejich dámskému doprovodu dostalo podobně srdečného
přivítání jako v létě Kanaďanům. Nutno podotknout, že pro mnohé z nich to bylo poprvé, co se
do těchto končin dostali. Začátkem listopadu 1864 se už všichni postupně vraceli zpět do svých
domovů, aby připravili co nesnadnější přijetí québeckých rezolucí ve svých provinciích.
V této době se také znění těchto rezolucí začalo šířit po Britské Severní Americe pomocí
novin. Tím se debata o budoucí konfederaci otevřela široké veřejnosti. Kdyby se spěch, s jakým
někteří účastníci charlottetownské a québecké konference přistupovali k naplnění konfederace,
nesetkával v přímořských koloniích s nemalým odporem, bylo by bývalo možné, že by byla
konfederace uvedena v život už v roce 1865. Ovšem jak si ukážeme v následujíc kapitole,
okolnosti tomu chtěli jinak.
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4 Zadrhnutí plánu a britský zásah
4.1 Peripetie na obzoru
Kanadští i přímořští politici opouštěli québeckou konferenci v poměrně povznesené náladě a
s jasným cílem předat svým krajanům v provinciích „evangelium“ o federální unii. Zde však
padla pomyslná kosa na kámen. Jak bylo zmíněno na konci předešlé kapitoly, sepsáním
québeckých rezolucí se otevřela cesta veřejné debatě a jejich schválení v jednotlivých
provinciích, po kterých mělo následovat potvrzení imperiálním parlamentem v Londýně.
Nastaly však potíže, se kterými québečtí delegáti nepočítali a kvůli kterým došlo k výraznému
pozdržení celého procesu. V jednu chvíli se dokonce zdálo, že je celý projekt zcela poslán
k ledu. Nejdříve tomu nasvědčovalo jen málo.
Veřejná debata a její intenzita se lišila provincii od provincie. Nejméně byla
pravděpodobně reflektována v Horní (Západní) Kanadě, neboť odtud návrh prakticky pocházel
a měl zde jen malou opozici. Naproti tomu v Newfoundlandu a na Ostrově prince Edvarda i
přes urputnou snahu hrstky oddaných loajalistů a několika vlivných periodik byla šance
na příznivé přijetí nebo i jen vážnější diskuzi už od počátku velmi malá. Ostrovní delegáti se
snažili po celou dobu trvání québecké konference udržet zdání společné jednoty, avšak hned
po návratu se projevily rozpory, způsobené spíše než politickými neshody vzájemnými
osobními antipatiemi, které však měly vliv na celé vyjednávání. (Waite, s.180) Zároveň s tím
existoval i očividný odpor obyvatel Ostrova prince Edvarda. Ti se nezdáli příliš nadšení ani
z návrhu menší přímořské unie, natož pak širší unie s kanadskými provinciemi s výhledem
na spojení celé Britské Severní Ameriky. Například premiér John. Hamilton Gray se svěřil
ve svém dopise Charlesi Tupperovi, že se po návratu z konference cítil rozladění svých
známých a přátel, kteří si mysleli, že „byli obětováni“ a on a ostatní účastníci jednání je „prodali
svou vlast“.62
V Dolní Kanadě byla politická scéna i veřejné mínění výrazně rozděleno. Pro zavedení
federální unie byla hlavní politická strana tzv. modrých (bleus) unionisty Cartiera. Proti nim
stála strana červených (rouges), která se obávala o budoucnost Kanadských Francouzů
pod jednou dominiální vládou. Stali se z nich konzervativní obránci tradičních frankofonních a
katolických hodnot. Přesto přese všechno zde nebyly debaty ani zdaleka tak bouřlivé, jako ty,
které se odehrávaly v Novém Skotsku nebo Novém Brunšviku.
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Kritika federálních plánů se dala rozdělit na dvě odlišné oblasti: jednak se
argumentovalo tím, že federální principy rozbily USA, za druhé se kritizoval příliš velká role
centrální federální vlády. První případ byl výrazem preference pro legislativní jednotu a
parlamentní suverenity, pro Britskou Severní Ameriku charakteristický. Druhý pocit pramenil
z hluboce zakořeněného tradičního citu pro provinční exkluzivitu a zděděné koloniální členství
v širším rámci celého Britského impéria.
Největší kritika zaznívala z Nového Brunšviku. Zdejší první ministr Samuel Leonard
Tilley byl brzo po návratu z konference přinucen odložit schválení québeckých rezolucí až
po volbách, což se ukázalo jako velká chyba. Volby se konaly, především z popudu místního
viceguvernéra Arthura Hamiltona ještě na konci zimy mezi 28. únorem a 3. březnem.63 Tilley
a unionisté z nich však vzešly jako poražení. První březnový víkend se tak stal pro konfederaci
a její příznivce tou nejčernější vzpomínkou.
Bez účasti Nového Brunšviku, který byl přirozenou geografickou spojnicí mezi
Kanadami a Novým Skotskem, se zdála být idea konfederace zcela nemožná.
Bez Newfoundlandu i Ostrova prince Edvarda se klidně mohli po určitou obejít, jak se také
ukázalo, avšak přes tuto ráno očividně vlak nejel. Navíc Tilleyho porážka povzbudila odpor
antikonfederalistů v ostatních provinciích. Během roku 1865 se tak vyhlídka na sjednocení
britských severoamerických provincií, před se ještě před pár měsíci zdála zcela na dosah, začala
ztrácet v nedohlednu.

4.2 Britský zásah a vliv americké občanské války
Až do této chvíle byly události vedoucí k vytvoření federální unie britských severoamerických
provincií především záležitostí vnitřní a britské imperiální úřady zde hrály jen stínovou roli.
Historikové obecně se shodují na významu role Britů, tj. londýnské vlády a jejích zástupců
v provinciích, při konečném dosažení konfederace v letech 1864–1867 – ať už ji považují
za veskrze pozitivní vliv či „imperiální nátlak“. Ne vždy je však přesně vysvětleno, jak tento
imperiální deus ex machina dokázal překonat politickou opozici Nového Skotska a Nového
Brunšviku v důležitém období let 1865–1866 64
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Dalším nezanedbatelnou událostí byl průběh americké občanské války. Strach
z amerického útoku během americké občanské války bezesporu velkou dávkou přispěl
ke sjednocení Britské Severní Ameriky. Historik F. H. Underhill dokonce poznamenal, že
„někde na Parlament Hill v Ottawě… by měl být postaven památník tomuto americkému
strašáku, který tak často vykonával funkci naší vlastní záchrany před zaváháním a
nerozhodností.“65
Ačkoli Velká Británie byla oficiálně neutrální během americké občanské války, mnozí
Britové podporovali jižanskou Konfederaci kvůli jejich závislosti na jižanské bavlně
pro textilní průmysl. Mezinárodní pravidla neutrality zabránila legální výstavbě konfederačních
válečných lodí v britských loděnicích. Jih si však nechal tajně postavit v loděnici u Liverpoolu
rychlý a silný křižník. Jižanští stratégové loď chvatně spustili, jen o krok napřed před zásahem
rozhořčenými diplomatů Unie v Anglii. Na severním Atlantiku C.S.S. Alabama, jak byla nyní
pojmenována, vztyčila konfederační vlajku Stars and Bars (hvězdy a pruhy, jedna z 1. variant)
a dechová kapela spustila za velkého jásotu mužstva „Dixie“. Během plavby třemi oceány
trvající 22 měsíců, které následovaly, Alabama potopila či zajala 64 severních obchodních lodí
a válečné lodě Unie – až do té doby, kdy U.S.S. Kearsarge v červnu 1864 zaútočila a potopila
tohoto konfederačního nájezdníka nedaleko pobřeží Normandie. Spojené státy považovaly
Velkou Británii zodpovědnou za zničení lodí a nákladu Alabamou a dalšími Brity vyrobenými
loděmi Konfederace. Čelní představitelé Severu tvrdili, že Velká Británie věděla, jakým
způsobem Jih tyto lodě využívá, a že účinně přispívá k válce a měla by tak platit za škody
způsobené touto svou politikou – jeden návrh Seveřanů, samozřejmě britskou stranou zcela
neakceptovatelný, pak zahrnoval veškerou Britskou Severní Ameriku jako kompenzaci.
Další incident, který zvýšil angloamerický antagonismus během občanské války byla
tzv. aféra Trent66 – v listopadu 1861 americká válečná loď zastavila britský parník Trent a
násilím odvlekla dva konfederační vyslance na cestě do Anglie, aby zajistili pomoc pro jižní
věc. Na obou stranách konfliktu to doslova vřelo. Londýn hrozila odvetou, kdyby Seveřané
neosvobodili tyto konfederační agenty, zajaté v neutrálních vodách, a Sever odsoudil Velkou
Británii za pomoc jižanským cílům. Nakonec prezident Abraham Lincoln propustil vězně
na Vánoce roku 1861, aby se vyhnul hrozící válce s Británií.
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Jak armáda Unie roku 1864 pokračovala ve vítězném pochodu na jih, Konfederace
naplánovala útoky na Sever přes Kanadu – v St. Alban´s ve Vermontu dne 19. října 1864 dvacet
šest konfederačních sympatizantů terorizovalo město, vykradlo 3 banky za 200 000 dolarů,
zapálilo několik požárů, zranilo dva muže a zabilo dalšího a pak uprchlo do Kanady. Vláda je
zatkla, avšak Charles Joseph Coursol, soudce v Montrealu, je propustil – a dokonce jim vrátil
peníze – kvůli spornému právnímu postupu. Tento čin schovívavosti rozzuřil Seveřany víc než
samotný nájezd. Kanadská vláda rychle odsoudila Coursolův čin.

67

V lednu 1865 kanadské

shromáždění přijalo právní předpisy, které umožnily deportaci cizinců zapojených do činu proti
přátelskému cizímu státu, nicméně Kanada se opět stala podezřelou – Generál John A Dix,
velitel amerického vojenského okresu na východě, vyhrožoval Kanadě odplatou, pokud by
odmítla okamžitě vydat jižanské nájezdníky americkým úřadům
Tyto projevy nepřátelství nevyhnutelně zasáhly britské severoamerické kolonie. Strach
z blížícího se amerického útoku vedl Londýn k vyslání 14 000 vojáků do Kanady, největší
vojenskou jednotku vyslanou od roku 1812. 68Velká Británie však chtěla co nejdříve stáhnout
drahé posádky zpět. Londýn tak povzbuzoval kolonie k zajištění vlastní obrany, což by také
bylo mnohem pravděpodobnější, kdyby byly kolonie sjednoceny
Kolonie si také v této době uvědomily potřebu výstavby železnice, která by vedla
z nezamrzajícího přístavu na Atlantiku do vnitrozemí, uvnitř území Britské Severní Ameriky –
vojensky nepochybně potřebovali železniční spojení. Mnoho ze 14 000 posil poslaných
do Kanady bylo nuceno provést epickou cestu po saních přes Nový Brunšvik, protože
na pobřeží nebylo žádné železniční spojení. A i ekonomicky by to dozajista zlepšilo
interkoloniální obchod.

4.3 Feniánská hrozna
Další bezprostřední americkou vojenskou hrozbou bylo mimo jiné také nebezpečí ze strany
fanatických republikánských Irů, známých jako Feniáni. Ti vytvořili v roce 1859 v USA
bratrství, aby bojovali za nezávislost Irska – stvořili grandiózní plán, podle něhož chtěli dobýt
Britské severoamerické kolonie a využít je jako výkupné k vyjednávání s britskou vládou
o osvobození Irska – Jejich pochodová píseň výslovně stanovila jejich cíle:
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Jsme Feniánské bratrstvo,
zkušení ve válečném umění
A budeme bojovat za Irsko,
zemi, nad kterou není)
Mnoho bitev jsme vyhráli spolu
s těmi chlapci v modrém,
tak půjdem a zajmeme Kanadu,
nic jiného dělat nemůžem.69
Feniáni očekávali sympatie a podporu irských katolíků v britských koloniích na severu. Byli
však zklamáni. Jen málo z nich je podpořilo a prominentní jednotlivci, jako byl Thomas D'Arcy
McGee se proti nim pevně postavili – Feniáni však představovali až do konce americké
občanské války jen malou hrozbu. V létě roku 1865 unijní armáda propustila tisíce irskoamerických vojáků, kteří byli trénovaní, ochotní k mobilizaci na obranu své rodné země, a nyní
byli nečinní. Feniáni se navíc setkali s malým odporem, a dokonce potlačili podporu americké
vlády, která sympatizovala s jejich anti-britskými názory. Mnoho amerických politiků se také
obávalo, že pokud nepomohou Feniánům, znepřátelí si velký počet amerických irských
katolických voličů
Feniánská hrozba měla tendenci být více psychologická než fyzická – opravdových
vojenských aktivit bylo málo a omezily se na hraniční potyčky. Fenianové však učinili dva
významné útoky, které vystrašily BSA obyvatele. K prvnímu došlu v Novém Brunšviku.70
V dubnu 1866 se malé bandy Feniánů přesunuly do pobřežních městeček ve východním Maine.
Brunšvik mobilizoval své dobrovolnické oddíly – Feniánům se pouze podařilo ukrást vlajku z
celnice, než je domobrana a britští vojáci vytlačili zpět přes hranice. Nájezdy však pomohly
Konfederaci v novobrunšvických volbách, které v té době se konaly. V dubnu pak schválila
legislativa Nového Brunšviku konfederační rezoluce
Na konci května se na Niagarské hranici odehrál mnohem závažnější incident – 1500
Feniánů překročilo řeku Niagaru do Západní Kanady. Na Ridgewaye 2. června Feniáni porazili
kanadskou domobranu. Okamžitě se stáhli, aby se už nikdy nevrátili, ačkoli nadále
představovali pro Kanadu hrozbu až do roku 1870.
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5 DEN KANADY
5.1 Volby v Novém Brunšviku
Smithova vláda v rozčilení odstoupila v dubnu 1866. V následné volební kampani pak Samuel
Leonard Tilley vzkřísil své dřívější argumenty pro Konfederaci a přidal několik nových.
Poukázal na to, co by obyvatelé NB od konfederace mohli očekávat: nižší daně, Interkoloniální
železnici, spravedlivý podíl na chodu národa, trh pro jejich suroviny a výrobky – jinými slovy,
materiální pokrok a modernizaci. Tvrdil, že unie by „otevřela a kolonizovala obrovské plochy
úrodné půdy… ležící neohlášené a zpustošené. Rozmnoží zdroje průmyslu a zintenzívní
poptávku po práci. Bude mít tendenci udržovat naše mladé muže doma a lákat ty z jiných zemí
k našim břehům.“
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Takové názory byly v souladu s kosmopolitními postoji, které se v

polovině šedesátých let objevovaly v Maritimes
Během kampaně využily obě strany externí prostředky. Odpůrci konfederace obdrželi
peníze z Nového Skotska, případně z USA, a stoupenci konfederace získali finanční podporu
od vlády Kanad – „Dej nám peníze,“ zoufalý Tilley telegrafoval Macdonaldovi – „Bude to
vyžadovat zhruba 40 000 dolarů nebo 50 000 dolarů udělat tu práce ve všech našich krajích.“ –
John A. Macdonald souhlasil, protože nechtěl dopustit, aby konfederace neuspěla v Novém
Brunšviku z prostého nedostatku peněz. Přímá britská intervence a vyhrožování faniánskými
nájezdy také pomohly Tilleyově věci72
Tyto různé tlaky spolu s neúčinnou kampaní na straně Smithe (ztratil v této době totiž svou
jedinou životaschopnou alternativu ke Konfederaci – reciprocitu s USA) vyústily v Tilleyho
rezolutní vítězství. Nakonec dokázal Tilley ve sněmovně Nového Brušviku návrh schválit, aniž
by ho odkazoval přímo k veřejnosti.

5.2 Londýnská (westminsterská) konference
Na podzim a v zimě roku 1866 se delegáti z Nového Skotska, Nového Brunšviku a Spojených
Kanad se sešli v Londýně, aby připravili průchod schválení Zákona o BSA. Rezoluce
z Québeku sloužily jako výchozí bod pro toto poslední kolo jednání. Přestože přímořští delegáti
požadovali změny těch aspektů rezolucí, které stanovovaly silnou ústřední vládu, nakonec byla
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usnesení Québeckých rezolucí přijata jako konečná s výjimkou několika drobných, ale
významných změn. Spíše než jako „federace“ bude svaz známý jako „konfederace“ 73Dotace
provinciím by byly navýšeny za dohodnutých 80 centů na hlavu pevným grantem od federální
vlády. Sporná otázka separátních škol, která byla na jaře roku 1865 horlivě diskutována v
zákonodárném sboru Kanad, byla urovnána použitím (uplatněním) Québecké klauzule
o vzdělání, která chránila oddělené protestantské školy v Québecu, na všechny ostatní provincie
v unii nebo nové provincie, které měly oddělené školy „podle zákona“ v době, kdy se připojily
ke konfederaci. Navíc náboženské menšiny měly právo apelovat na federální vládu, jestliže
jejich školní systémy, jak existovaly před konfederací, byly ohroženy akcemi provinční vlády.74
Až do doby, kdy byla konfederace ratifikována v britském parlamentu, pokračovala opozice
v Novém Skotsku. Zatímco se delegáti setkali v Londýně, aby dokončili podmínky
konfederace, Joseph Howe oslovil britské úředníky, aby se je pokusil přesvědčit, aby odmítli
sjednocení. Příkře odsoudil britské a kanadské politiky, že se pokoušejí prosadit konfederaci
proti vůli lidu. Britská vláda nicméně odmítla odvolat svou podporu konfederaci. Když byl
Zákon o BSA podepsán dne 29. března 1867, Howe se vrátil do Nového Skotska vystřízlivěn
„z velkého množství loajálního nadšení“ a zatvrdil se proti Kanaďanům. Nebyl sám – mnoho
obyvatel Nového Skotska vidělo konfederaci jako začátek konce pro Nové Skotko. Jinde byla
konfederace přijata, i když ne s nadšením, kromě Ontaria, kde se vlastně na narodila.
John A. Macdonald chtěl „nový národ“ nazvat „Kanadské království“ (Království Kanady).
Britská vláda nesouhlasila, protože se bála, že by takový termín popudil Spojené státy americké.
Velký den D tedy přišel 1. července 1867, kdy vešel oficiálně v platnost Zákon o Britské
Severní Americe. Byl to bezpochyby den velkých oslav. V tento den si také členové nového
dominiálního kabinetu vyposlechli první projev generálního guvernéra z jeho trůnu.75 Hlavní
práce však pro ně měla teprve začít. To už je ovšem příběh, který náleží do vyprávění po vzniku
kanadské konfederace a postupnému připojování dalších provincií, dokud nebyla sjednocena
celá Britská Severní Amerika „od moře k moři“
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6 Závěr
Myšlenka unie kolonií Britské Severní Ameriky byla zvažována během několika různých
příležitostech už od devadesátých let osmnáctého století. Britská vláda tuto iniciativu přímo i
nepřímo podporovala už ve třicátých letech devatenáctého století. Nicméně až na začátku
šedesátých let se pro tento plán sešly správné podmínky, které představovaly směs několika
různých vnitřních i vnějších faktorů. Tyto „podmínky“ zahrnovaly jednak externí hrozbu
amerického převzetí britských provincií na konci americké občanské války, dále pak přímý tlak
Britů prostřednictvím svých politických představitelů v koloniích, viceguvernérů (lieutenant
governors) a dalších úředníků. Stejně tak měly nezanedbatelný vliv i vnitřní záležitosti
jednotlivých provincií, zejména politické zablokování ve Spojených Kanadách a rychlé střídání
vlád, vysoký státní dluh jako výsledek přemrštěných plánů výstavby železnic a možnost dalších
výdajů do budoucna na získání rozsáhlého území kanadského Severozápadu od Společnosti
Hudsonova zálivu, které se ukázalo důležité pro další rozvoj Kanady a zajištění bezpečnosti
jejích hranic.
Za vznikem sjednocené Kanady nestojí tak vzrušující příběh nebo vznešené ideály spojené
například s Velkou francouzskou revolucí nebo americkým bojem za nezávislost. Přesto
do určité míry vychází z myšlenek spojených z těchto významných událostí, ještě ideově pevně
zakotvených v osvícenství osmnáctého století, a transponuje je do podmínek poloviny
devatenáctého století.
Na základech položených na konferencích v Charlottetownu, Québecu a Londýně
fungovala Kanada víc jako sto let, což i ukazuje, jak byl tento model úspěšný. Kromě přijetí
westminsterského statusu roku 1931 došlo k výraznějším změnám až od šedesátých let
dvacátého století, kdy se nastartoval proces, který by se spíše než jako dekolonizací, dal nazvat
dedominionizací.76 Ten vyvrcholil roku 1982 přijetím nového konstitučního zákona platného
dodnes.
V této práci jsem se zaměřila na analýzu procesu, který vedl k přijetí Zákona o Britské
Severní Americe a vzniku Kanadského dominia. Snažila jsem se nejprve nastínit politickou,
hospodářskou a kulturní situaci v před-konfederační Kanadě a původ koncepce konfederace.
Nevynechala jsem ani kapitolu francouzské historie Britské Severní Ameriky, která, až se to
nezdá, má nezastupitelné místo a vysvětluje mnohé procesy. V práce jsem se zabývala rolí
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londýnské vlády a postoji jednotlivých provincií a jaké byly jejich vzájemné vztahy. Dále jsem
se blíže věnovala klíčovým jednáním, především konferenci v Charlottetownu a Québecu roku
1864 a londýnské konferenci roku 1866.
Na základech položených na konferencích v Charlottetownu, Québecu a Londýně
fungovala Kanada víc jako sto let, což i ukazuje, jak byl tento model úspěšný. Kromě přijetí
westminsterského statusu roku 1931 došlo k výraznějším změnám až od šedesátých let.
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