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Важливість дослідження такого світового суспільного явища, характерного для XIX–XX
століть, як національні рухи важко переоцінити, оскільки вони породжують проблеми
міжнаціональних відносин у багатонаціональних державах. Оскільки більшість держав світу є
поліетнічними, то національна проблема як явище притаманне багатьом країнам.

Однією з країн, де національна проблема вже протягом декількох останніх десятиліть
стала основною внутрішньополітичною проблемою і неодноразово ставила під загрозу саму
цілісність держави, є Канадська Федерація. Рішучий вплив на внутрішньополітичну ситуацію в
канадській державі, так само, як і на формування та реалізацію її зовнішньої політики,
справляють відносини двох значних етнічних груп – англоканадців і франкоканадців.

На відміну від інших країн, колишніх колоній у Північній Америці, де імміграційний
потік синтезувався на засаді англомовного населення, у канадській державі виникла власна
специфіка в національних відносинах. У Канаді історично склалося суспільство з наявністю
двох основних етнічних компонентів – франко- й англоканадського походження. Сутність
національної проблеми полягає в тому, що майже все франкоканадське населення країни, яке
становить близько чверті загальноканадського, за етнічним складом відрізняється від інших
провінцій, оскільки переважна більшість населення є нащадками вихідців із Франції та
сконцентроване в межах однієї з десяти провінцій Канадської Федерації – Квебек. Квебекці
схильні розглядати Канаду як політичний союз, що забезпечує співіснування двох культурних
спільнот, які відрізняються не тільки мовою, але й етнічним походженням.

Після завоювання Британською короною Нової Франції 1760 року французька колонія
стала британським володінням [7, с. 26]. Період невизначеності для колишньої французької
колонії закінчився з перемогою Великої Британії у Семилітній війні, уякій також брали участь
Франція, Іспанія та Португалія, і підписанням Паризького договору в 1763 р. [14] Відповідно
до статті четвертої договору, Квебек офіційно ставав британською колонією. Суперечності між
англо- та франко канадцями майже в усіх сферах життєдіяльності стало початком виникнення
франкоканадського або квебекського національного питання.

Утворення в 1867 р. канадського домініону, що об’єднав у федеративний союз більшість
британських колоній у Північній Америці, а саме: Онтаріо, Квебек (раніше утворювали
провінцію Канада),  Нова Шотландія і Нью-Брансуїк, стало важливою подією в історії
стосунків англо- та франкомовних канадців [5, с. 12–14]. Саме представники Квебеку були
найзацікавленіші в утворенні самоврядної федерації. В основі цієї зацікавленості містилися дві
взаємопов’язані причини. По-перше, утворення федерації дозволило б франкомовній і
католицькій більшості в майбутній провінції Квебек утворити інститут самоуправління.
Звичайно, Квебек став би частиною федеративного союзу, у якому центральний уряд
контролює питання зовнішньої політики, оборони й економічного розвитку, але питання
культури та соціальної сфери при цьому регулюються законодавством провінції. По-друге,
амбіції лідерів франкомовних канадців сягали можливості утворення в майбутньому
двонаціональної (аборигенне населення до уваги не бралось) держави на території від
Атлантичного до Тихого океанів [9, p. 189–191]. Ці амбіції підкріплювалися також існуванням
певної частки франкомовних канадців у провінції Нью-Брансуїк і, найважливіше, значної



кількості франкомовних метисів (нащадки від змішаних шлюбів індіанців і європейців) у
степовій частині країни, яка пізніше стала провінцією Манітоба [10, p. 69–72]. Проте, як
показав час, франкомовне населення залишилося переважаючим тільки в провінції Квебек, що
не заважало лідерам Нижньої Канади наполягати на дуалістичній природі федеративної
держави в Канаді.

Критика канадського державного устрою провінційними лідерами почалась відразу від
дня заснування домініону Канада 1867 р. Квебек став першою провінцією, яка піддала критиці
політику централізації федеральної влади і почала вимагати реформування Конституції та
органів державної влади. Вимоги Квебеку були найрадикальнішими і передбачали всебічне
оновлення федеративної системи країни. Взаємні соціально-економічні та політичні поступки
англоканадців і франкоканадців, що слугували передумовою утворення домініону, стали
важливим чинником у взаєминах між центральним і провінційними урядами в Канаді.

Крім того, саме позиція Квебеку, що полягала в прагненні провінції не допустити
втручання центрального уряду в справи, які належали до виняткової компетенції провінції,
сприяла посиленню регіоналізму в інших провінціях. І якщо провінції англомовної Канади
тривалий час майже байдуже ставились до втручання федерального центру у сферу
провінційних повноважень, то Квебек від самого початку утворення канадського домініону
наполегливо відстоював свої конституційні права і повноваження від посягань центру. Завдяки
двонаціональному характеру Канада вирізняється з-поміж інших федеративних держав
винятковими повноваженнями провінцій у сфері освіти, релігії, експлуатації та використанні
невідновлюваних природних ресурсів [5, c. 221–223].

Становище цих двох націй від самого початку було нерівноправним: навіть у самому
Квебеку англоканадська меншина зайняла панівну позицію. Розвиток франкоканадської
торговельної еліти значно стримувався й англійською владою, і місцевою католицькою
церквою [10, p. 346–348]. Однак упродовж ХХ ст. економічні відносини між федеральним
центром і Квебеком зазнали значних змін. До того ж, домінування англоканадського капіталу в
квебекській економіці доповнювалося жорсткою економічною політикою федерального
центру.

Саме в другій половині XX ст. франкоканадський народ найрішучіше виступив з
вимогою визнання за собою прав рівноправної нації у своїй державі. У цей період
національний рух франкоканадців Квебеку набуває особливого посилення і зводиться вже не
тільки до соціально-економічних, мовних, культурних мотивів, а й до права франкоканадців на
свою національну державу або в межах нових федеральних взаємин, або на основі
відокремлення Квебеку від Канади із самостійним державним статусом. Спроба правлячих кіл
Канади ухилитися від визнання франкоканадців Квебеку окремою і рівноправною з
англоканадцями нацією зазнала невдачі.

Радикальні реформи в Квебеку періоду „тихої революції” (60-ті роки XX ст.) змінили
становище франкоканадців в економічній, культурній, освітній і соціальній сферах і
перетворили франкомовну провінцію в урбанізоване та високоіндустріальне суспільство, що
сприяло досягненню франкоканадцями пріорітетів у соціально-економічній і культурно-
освітній сферах.

Оскільки однією зі сфер прояву нерозв’язаності національного питання в Канаді
залишається сфера етнолінгвістичних відносин і мовної політики, то мета, яку передбачав
федеральний уряд Канади щодо розв’язання франкоканадської проблеми, зводилась до
нейтралізації франкоканадського національного руху завдяки посиленню статусу французької
мови як у самій провінції Квебек, так і загалом у канадській державі. Тому, що стосується
результативності лінгвістичної реформи федерального уряду Канади як методу розв’язання
франкоканадської проблеми загалом, то вона не досягла мети зміцнення єдності Канадської
федерації на основі формування “бікультурної нації” [11, p. 67–68]. Шлях малоефективних
часткових поступок франкоканадцям, зокрема, деякого підвищення статусу французької мови
в канадському суспільстві, виявився нездатним дещо істотно вплинути на загальну етнічну
ситуацію, для якої і надалі характерним залишався принизливий статус однієї з двох основних
етнічних спільнот країни – франкоканадської нації.

Зокрема, можна погодитися з думкою канадських дослідників С. Арнополуса та Д.
Кліфта, які, приділяючи окрему увагу статусу французької мови в Квебеку, підсумували, що



обмеження викладання французької мови в навчальних закладах Квебеку й утиски
франкомовного населення за його межами наприкінці XIX – упродовж першої половини XX
ст. зумовили появу та швидке поширення націоналістичних ідей серед франкомовного
населення Канади, що й призвело в подальшому до перетворення Канади в децентралізовану
державу [8, p. 147–148]. Асиміляція й обмеження, які створювалися федеральною владою у
сфері освіти та культури франкоканадців, стали ключовими передумовами виникнення
квебекського націоналізму, що, у свою чергу, призвело до посилення регіоналізму в Канаді.

Модернізація квебекського суспільства та бурхливий розвиток його економіки призвели
до появи в 70–х р. XX століття сепаратистського руху, зорієнтованого на досягнення
суверенітету провінції. Цілі сепаратистів охоплювали цілий комплекс, що складався з таких
напрямків: “мовний націоналізм” (мета – повне домінування французької мови на всій
території Квебеку в усіх сферах), “економічний націоналізм” (мета – досягнення високого
рівня життя та статусу для франкоканадської більшості провінції) та досягнення “особливого
статусу” або суверенітету провінції Квебек через компроміси або референдум про суверенітет.

Ідея суверенітету, що сприймалася спочатку не як відокремлення, а як рівноправність
франкоканадської нації в країні, була сформульована одним із лідерів квебекських лібералів Р.
Левеком, котрий незабаром вийшов із партії і створив власну організацію „Рух-суверенітет-
асоціація” (1967 р.) [11, p. 99]. Завдяки ідеї суверенітету й утвореній на основі руху
Квебекської партії Р. Левеку в 1976 р. вдалося прийти до влади. Своє практичне вираження
ідея знайшла в 1980 р. на референдумі, коли було поставлене питання про те, чи надає народ
Квебеку право уряду на переговори з федеральною владою з питання про перерозподіл
владних повноважень між федеральною та провінційними владами, тобто, реорганізації
федеративного устрою.

Хоча результати референдуму виявились невтішними для сепаратистів, питання про
необхідність реформування федеративної системи та зміна статусу Квебеку залишилось
відкритим [2, с. 53–56]. Результати референдуму показали, що свого розвитку ідея
суверенітету ще не набула і набуде в наступний період, що продемонстрував референдум, який
відбувся 30 жовтня 1995 року. Зростання популярності ідеї з точки зору збільшення частки
населення, які проголосували на останньому референдумі за надання уряду Квебекської партії
права на ведення переговорів про новий устрій Канади, очевидне: хоча сепаратисти знову не
домоглися свого, різниця в голосах становила менше 1% [4, с. 68–69]. Результати референдуму
стали підсумком модернізації квебекського суспільства.

Квебек домігся багатьох політичних та економічних прав унаслідок тривалої боротьби
проти політики, яку проводив федеральний центр – Оттава, спрямованої на посилення
централізації управління в державі. Будь-яка спроба федерального уряду відмовити Квебеку у
визнанні його прав завжди призводила до зростання сепаратистських настроїв у провінції.
Крім того, в опозицію до Квебеку і Оттави стали англоканадські провінції – Онтаріо, Нью-
Брансуїк, Нова Шотландія, Острів Принца Едуарда, Британська Колумбія, Альберта, Манітоба,
Саскачеван і Ньюфаундленд, які провалили конституційні угоди в Міч-Лейку (1987 р.) і
Шарлоттауні (1992 р.), форсувавши загострення відносин з Квебеком [6, с. 59–61].

Слід відзначити, що конституційна реформа в Канаді протягом тривалого часу
передбачала замінити прийнятий 1867 року парламентом Великої Британії Акт про Британську
Північну Америку, який продовжував слугувати за Контитуцію Канади вже понад століття,
власне канадським Основним законом. 17 квітня 1982 р. в Оттаві відбулася церемонія
підписання королевою Великої Британії Єлизаветою II, яка є офіційною главою канадської
держави, і представниками Канади – прем’єр-міністром П. Трюдо і міністром юстиції Ж.
Кретьєном Акта про Конституцію 1982 р. (Акт про Канаду) та передача оновленого Основного
закону в повну юрисдикцію Канади [12, p. 56–58].

Хартія Прав, що її було інкорпоровано в Конституцію 1982 р.,  визнає рівність осіб, що
мають усі демократичні права. Друге поняття рівності – це рівність провінцій. Усі десять
провінцій Канади, вважається, мають однакові права й обов’язки. Більші за населенням
провінції або провінції, що мають швидше економічне зростання, не можуть мати більше
повноважень [4, с. 71]. Ці два поняття рівності, що звичайно посилюють одне одного і
сприймають позитивно більшість канадців поза Квебеком, разюче відмінні від третього
поняття рівності – рівність націй-засновниць країни, тобто англійців і французів. Уряд Квебеку



вважає, що саме третє поняття рівності є найважливішим. Визнання пріорітету цього
третього типу рівності означало б надання Квебеку особливого статусу в межах Канади, а
також, відповідно, визнання його обов’язку захищати рівність прав франкоканадського
населення. Ця спроба закріпити в Конституції положення про Квебек як „особливе
суспільство” зрештою зазнало невдачі, оскільки багато канадців поза межами Квебеку
вважали, що таким чином Квебеку надаються особливі права, а це суперечить принципу
рівності провінцій і рівності громадян і може означати, що не всі громадяни мають однакові
права. А коли федеральний уряд запевнив, що зазначене положення не передбачає надання
уряду Квебеку додаткових повноважень, чимало квебекських націоналістів, занепокоєних тим,
що визнання особливого статусу Квебеку може бути простою формальністю і не захищатиме
існування їх як народу, обурились.

Отже, Квебек, не отримавши статусу „особливої спільноти”, відмовився підписати Акт
про конституцію 1982 року, що призвело до виникнення конституційної кризи.
Характеризуючи конституційну політику федерального уряду П. Трюдо, слід відмітити, що
вона була частиною загальної політики кабінету ліберальної партії, від самого початку
направленою на забезпечення державної цілісності Канади. Затяжну конституційну кризу
1980–1982 рр. уряд П. Трюдо зміг врегулювати правовими засобами досить оптимально. Він не
допустив можливоті роз’єднання Канади і глибоких суспільних потрясінь. Судові інстанції, до
яких звертався зі скаргами уряд Квебеку, підтвердили правомірність дій Оттави. Реформа
стала новим виявом зрілості загальнонаціонального саморозуміння канадського суспільства,
свідченням поступового розвитку Канади як суверенної демократичної держави.

Конституційна криза стала й наслідком суперечностей між двома націями, де
внутрішньою основою є невизнання франкоканадців нацією, яка має право на суверенітет і
самовизначення, до зростання сепаратизму франкоканадської провінції, до приходу
Квебекської партії до влади 1994 року і до референдуму про суверенітет у 1995 році в провінції
[6, с. 60].

Крім того, сепаратистський Квебекський блок, утворений у 1993 році, уже через два
роки став у федеральному парламенті офіційною опозицією лібералам, конкуруючи з іншою
регіональною партією – Партією реформ, що представляє інтереси західноканадських
провінцій (Британська Колумбія, Альберта, Манітоба і Саскачеван), які вимагають
максимально припустимої децентралізації влади на користь провінцій і одночасно такої влади,
яка б протидіяла Квебеку. Цьому сприяв процес економічної інтеграції Канади і США. Угода
про вільну торгівлю на континенті – НАФТА (1993 р.) між США, Канадою та Мексикою зняла
бар’єри в розвитку економічних зв’язків, і належність до Канади більше не виступає для
канадських провінцій перепоною для встановлення прямих, обминаючи центр, відносин з
іншими країнами.

Перебіг подій у Квебеку багато в чому можна розглядати і як результат політичної
боротьби федеральних партій консерваторів і лібералів за цю провінцію. Перші зазнали
поразки в цій боротьбі в Міч-Лейку і Шарлоттауні, що призвело до поляризації канадського
суспільства щодо питань виключних прав Квебеку й рівноправності провінцій.

Нині Квебек отримав право на конституційне вето і фактичний „особливий статус”, але ці
поступки, як і раніше, не зафіксовані в Конституції Канади як і рівноправність
франкоканадської нації, тому задовольнити Квебек вони не можуть, хоча провінція
представляє „особливу спільноту” не тільки в мовному та культурному плані, на її території
діє власне юридичне право, що відрізняється від правової системи решти Канади.

Результати референдуму 1995 року стали політичною невдачею ліберального кабінету в
Оттаві, який недооцінив можливість швидкого піднесення сепаратизму і його сил у Квебеку.
Оцінка лібералами повернення Квебекської партії до влади у вересні 1994 року як „простої
зміни влади” виявилася політичною помилкою. Напередодні референдуму федеральний уряд
виявився нездатним запропонувати Квебеку та всій країні ефективний альтернативний вихід.
Популярною виявилась ідея мирного демократичного виходу Квебеку зі складу федерації –
через вибори, референдум. Інша частина країни не змогла протиставити сепаратистам ідею,
необхідну для успішного розвитку багатонаціональної держави.

Перебуваючи при владі від 1994 до 2003 року (в 1998 році Квебекська партія знову
перемогла на провінційних виборах), сепаратисти визначили основною метою зміну статусу



Квебеку, або завдяки референдуму в односторонньому порядку чи за домовленістю з
федеральною владою та керівництвом інших провінцій, хоча не досягли цього. Зміна настроїв
у квебекському суспільстві на початку ХХІ ст. призвела до поразки сепаратистів на
провінційних виборах у квітні 2003 р.  і привела до влади лібералів [1, с. 48–49]. Прихід до
влади Ліберальної партії Квебеку – виявився своєрідною гарантією, що в найближчому
майбутньому референдумів про суверенітет Квебеку не буде. Тим самим і питання про
суверенітет Квебеку, його вихід із федерації, і про територіальну цілісність Канади на
найближчі роки будуть зняті з її політичного порядку денного.

Отже, канадська держава, що на момент свого утворення відзначалася високим ступенем
централізації політичної системи, зазнала значних змін за час свого існування. Цей процес був
пов’язаний, насамперед, із двонаціональним характером Канади, котрий став наслідком
домінування двох націй-засновниць Канади – англоканадської та франкоканадської. Саме цей
чинник став визначальним у процесі еволюції високоцентралізованої держави в
децентралізовану, яка характеризується широкими повноваженнями провінцій. Головну роль у
цьому відіграв Квебек, починаючи від заснування домініону, коли саме через протест і тиск
цієї провінції, замість унітарної, було утворено федеративну Канаду.

Загальноприйнята серед квебекців думка про те, що вони являють собою одну з двох
націй, яка заснувала федерацію, дає міцний стимул для активізації вимог “особливого
статусу”, суверенітету Квебеку та визнання факту існування франкоканадської нації та її
рівноправності з англоканадською з фіксуванням цього в Конституції Канади. Невизнaння цих
прав стало провідним чинником, що визначає тенденції та перспективи розвитку Канадської
федерації, каталізатором квебекського сепаратизму, зорієнтованого на досягнення суверенітету
провінції.

Федеральна влада вимушена за допомогою поступок і компромісів балансувати для
стримування квебекського сепаратизму, а вимоги франкоканадців на самовизначення
підмінити наданням їм культурної та національної автономії. Посилення позицій
франкомовної більшості в політичному житті провінції та розквіт квебекської економіки за
останні десятиліття надає франкоканадцям виразної впевненості в життєздатності Квебеку в
разі його виходу зі складу федерації, що віддзеркалюється в активності сепаратистського руху
на чолі з Квебекською партією. Квебек надає приклад того, як боротьба за автономію однієї
провінції сприяє подальшій децентралізації федерації, де провінційні влади отримують широкі
права в різних сферах економіки й політики.

Отже, розвиток Квебеку показує можливості та варіанти шляхів еволюції федеративної
системи, взаємини регіонів з центром, дозволяє застосувати досвід Квебеку та канадської
національної політики до аналізу політичних, економічних та етнонаціональних процесів в
інших багатонаціональних державах. Крім того, дослідження квебекської проблеми надає
змогу поставити питання ще ширше: як у всесвітньому масштабі поєднуються дві тенденції –
рух до інтеграції на глобальному й регіональному рівнях (ЄС, НАФТА, ОПЕК та ін.) і процес
децентралізації влади, викликаючи сепаратизм та автономізм. Реальними у даній ситуації
залишаються проблеми існування двох етносів, двох мов і двох культур: Квебек і решта
Канади.

Для того, щоб франкоканадці Квебеку відчули себе рівноправною з англоканадцями
нацією необхідне радикальне реформування Канадської Федерації, пошук ефективного засобу
балансування між квебекським й англоканадським націоналізмом для збереження єдності
загальної канадської демократичної системи.
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In the article was discussed relation between ethnic group in Canadian Federation – Englo-
canadians and French-Canadians people. Was analyzed their impact on the internal politic situation
in Canada.
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В статье рассматриваются взаимоотношения двух значительных групп в Канадской
Федерации – англоканадцев и франкоканадцев. Проанализировано их влияние на
внутриполитическую ситуацию в Канаде.

Ключевые слова: Канадская Федерация, межнациональные отношения,
внутриполитические проблемы, франкоканадцы, англоканадцы, квебекский сепаратизм,
распределение властных полномочий.

http://www.solon./

