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Wstęp 
 

Królestwem Francji rządzi trzydziestu intendentów. Nie macie parlamentów, 

komisji, stanów, gubernatorów ani, dodałbym, nawet króla i ministrów. 

Trzydziestu wysłanych do prowincji maîtres des requêtes, od których zależy 

szczęście lub nieszczęście tych prowincji, ich dobrobyt albo ubóstwo1.  

Ta opinia, wyrażona przez Johna Lawa, pochodzi z lat dwudziestych XVIII 

wieku. Z okresu, kiedy instytucja intendentów we Francji okrzepła. Owi maîtres 

des requêtes byli wówczas obecni w każdej prowincji, a sfera ich działań w każdej 

z nich była relatywnie jasno określona i stała. Nie inaczej było w Kanadzie, w której 

od połowy lat sześćdziesiątych XVII wieku niemal nieprzerwanie rezydował 

intendent wyznaczony dla tej kolonii. Utrwalenie statusu intendentów poprzedził 

jednak etap kształtowania się uprawnień tej grupy królewskich wysłanników: 

początkowo działających ad hoc, a z czasem w ramach dłużej bądź krócej 

trwających kadencji. Osadzenie intendentów i ukształtowanie owych uprawnień 

właśnie w Kanadzie czy ściślej, w Nowej Francji, jest przedmiotem niniejszej 

pracy.  

Dlaczego intendenci i dlaczego Kanada? Odpowiedzią na pierwsze pytanie 

jest w części powyższa wypowiedź szkockiego ekonomisty. Nawet jeśli jest w niej 

nuta przesady i wydaje się ona bardziej adekwatna dla chwili, w której została 

wypowiedziana, niż dla początku rządów Ludwika XIV, to jednak rola intendentów 

w strukturze Ancien régime’u była nie do przecenienia. „Czynnik par excellence 

centralizacji i wzmocnienia władzy królewskiej”2. „Centralna rola we wszystkich 

 
1 Tę opinię Johna Lawa zapisał w swym dzienniku René Louis de Voyer de Paulmy d’Argenson 
(Mémoires et journal inédit du marquis d'Argenson: ministre des affaires étrangères sous Louis XV, 
Paryż 1851, s. 165-166). Notabene członek rodziny markiza (brat jego dziadka), Pierre de Voyer 
d'Argenson, wicehrabia de Mouzay, był gubernatorem Nowej Francji w latach 1658-1661. Z kolei 
sam John Law wsławił się głównie powołaniem Compagnie d'Occident mającej w zamierzeniu 
eksploatować nowofrancuskie (de iure) bogactwa. Luizjana, wokół której koncentrowały się miraże 
Lawa, była nominalnie częścią kolonii Nowej Francji.  
Tekst podano w tłumaczeniu własnym; również dalsze tłumaczenia, jeśli nie oznaczono inaczej, 
pochodzą od autora niniejszej pracy. 
2 F. Cosandey, R. Descimon, L'Absolutisme en France. Histoire et historiographie, Seuil 2002, s. 
148. 
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koncepcjach absolutyzmu”3. „Kluczowy czynnik procesu politycznej zmiany”4. 

„Niezbędny pośrednik w sprawowaniu władzy królewskiej5”. Jak można 

wnioskować z tych cytatów, przypisywane intendentom znaczenie dla uformowania 

się struktury rządów nad Francją w XVII i XVIII wieku powołują badacze niemal 

jednogłośnie6.     

Na pytanie, dlaczego na teren podany badaniom wybrano we tej pracy 

Kanadę odpowiedzi są dwie. Po pierwsze Kanada wydaje się zaś dla zbadania roli 

intendentów terenem szczególnym. Prowincja o relatywnie krótkiej (z 

europejskiego punktu widzenia) historii, politycznie i społecznie dla króla Francji 

– w chwili przejmowania tam władzy – niemal tabula rasa, wydawała się idealna 

do skonstruowania tam administracji w sposób swobodny i wzorcowy dla reszty 

kraju. Tak też było zdaniem Alexisa de Tocqueville’a: 

 

Jeśli chcę dobrze poznać ducha administracji Ludwika XIV oraz wszystkie jej 

wady, powinienem pojechać do Kanady. Tu wszystkie niedostatki widać jak pod 

mikroskopem. W Kanadzie nie istniały te nieprzeliczone przeszkody, które fakty 

wcześniejsze, albo dawny stan społeczny przeciwstawiały, bądź otwarcie, bądź 

skrycie, swobodnemu rozwijaniu ducha rządów. Szlachty tu prawie nie było, a 

przynajmniej utraciła ona prawie całkowicie swoje korzenie. Kościół nie miał już 

tutaj swojej dominującej pozycji; tradycje feudalne zagubiły się albo zatarły; 

władza sądowa nie wyrastała ze starych instytucji i starych obyczajów. Władza 

centralna bez przeszkód mogła ulegać tu swoim naturalnym skłonnościom, 

kształtując wszystkie prawa w duchu, jaki ją ożywiał. W Kanadzie nie ma więc 

śladu instytucji municypalnych, żadnej pełnoprawnej siły zbiorowej, żadnej 

dozwolonej indywidualnej inicjatywy. Jest intendent, który ma pozycję 

dominującą, ale zgoła inną, niż jego koledzy mają we Francji; administracja 

 
3 N. Henshall, The Myth of Absolutism: Change and Continuity in Early Modern European 
Monarchy, Londyn 1992, s. 42. 
4 R. Bonney, Political Change in France Under Richelieu and Mazarin, 1624-1661, Oksford 1978, 
s. 442. 
5 G. Livet, "Royal Administration in a Frontier Province: the Intendancy of Alsace under Louis 
XIV", [w:] R. Hatton, [red.], Louis XIV and Absolutism, Columbus 1976, s. 177 
6 Część powołuje, by je podważyć, vide F. X. Emmanuelli, Un Mythe de l'absolutisme bourbonnien: 
l'Intendance, du milieu du 17e siècle à la fin du 18e siècle, Aix-en-Povence 1981. 
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wtrąca się do różnych spraw jeszcze bardziej niż w metropolii, ale tak samo chce 

wszystko załatwić z Paryża, mimo 1800 mil, jakie ją dzielą od tego miasta7.  

 

Pytania jakie postawił sobie autor niniejszej pracy – i na które podjął się w 

niej odpowiedzieć – dotyczą statusu intendenta Kanady: zakresu jego aktywności, 

różnic w zestawieniu z intendentami prowincji Francji metropolitalnej, wpływu 

odległości między Kanadą, a Francją na jego funkcjonowanie. Czy w istocie był to 

urzędnik o analogicznej roli, jak inni koledzy po fachu? Jak bardzo wpływał na jego 

działanie czynnik odseparowania (mierzony nie tylko odległością) od ośrodka 

decyzyjnego w metropolii? Jak ewoluowała jego władza nad powierzoną kolonią? 

Odpowiedzi na te pytania wymagają analizy roli samego intendenta 

prowincji jako takiego, a więc źródeł powstania tej funkcji, jej rozwoju i kształtu 

we Francji. Istotny jest przy tym dla tej pracy pewien model intendenta prowincji, 

który wyłania się z pism króla i ministrów organizujących ich działalność. W 

ramach owego modelu działania przeanalizowano również w niniejszej pracy 

aparat urzędniczy nadzorujący jego pracę: odpowiedzialnego za kolonie sekretarza 

stanu i urzędu wokół niego z czasem utworzonego.      

Dla poszukiwania odpowiedzi na pytanie o ukształtowanie funkcji 

intendenta i zakresu jego zadań za najodpowiedniejszy uznano w tej pracy okres 

zawierający się w latach 1663-1700. Data początkowa wydaje się łatwa do 

wyjaśnienia: to rok powołania pierwszego intendenta dla Kanady. Właściwe 

badanie ukształtowania władzy tego funkcjonariusza zacząć należy w tym zatem 

momencie – choć przedstawione zostaną również wcześniejsze ustrojowe 

„przymiarki” do jego powołania, które Ludwik XIV podjął po przejęciu sterów 

władzy we Francji. To zarazem data bliska chwili owego przejęcia władzy osobistej 

przez króla (1661); jednym z jego owoców było uczynienie z intendentów 

pierwszoplanowych emisariuszy władzy centralnej.  

Data końcowa wydaje się mniej oczywista. Rządy Króla-Słońce zamykają 

się datą późniejszą: rokiem 1715. Jednak z kilku powodów ostatni rok wieku XVII 

 
7 A. de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja, Warszawa 2005 (przeł. Hanna Szumańska-
Grossowa), s. 298. 
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wydaje się celniejszą cezurą dla zamknięcia okresu ukształtowania władzy 

intendentów w Kanadzie.  

Pierwsza z przyczyn, którą można określić jako zewnętrzną, to zmiana 

polityczna we Francji i w Nowej Francji w tym okresie. Początek XVIII wieku to 

czas wybuchu wielkiej wojny między Europejczykami (wojny o sukcesję 

hiszpańską), która toczyła się również na terenie amerykańskim. To zarazem czas 

zmiany polityki francuskiej i przyjęcia „nowej strategii” dla Ameryki Północnej8: 

porzucenia planu stworzeniu niewielkiej terytorialnie, ale silnej laurentyńskiej 

kolonii. W 1699 roku oficjalnie powołana została do życia kolonia Luizjany 

(administracyjnie przynależąca do Nowej Francji), a sąsiednie tereny hiszpańskie 

wkrótce przeszły w burbońskie ręce. Nowa rola Kanady polegać miała na 

stworzeniu bariery dla postępu kolonizacji angielskiej w Ameryce Północnej. Ta 

nowa rola miała też przełożenie na cele stawiane od tego czasu intendentom. Do 

tych zmian politycznych dodać należy zawarcie w 1701 roku wielkiego pokoju 

montrealskiego – kładącego kres sięgającym początku XVII wieku konfliktom 

między Francuzami i ich rdzennymi sprzymierzeńcami, a Irokezami. Zagrożenie 

irokeskie, do tej pory niemal nieustanne, do końca istnienia Nowej Francji nie 

powróciło.  

Warto wskazać, że również kanadyjskie opracowania historii Nowej Francji 

wskazują na czas zbliżony do 1700 jako rok szczególny, nie tylko ze względu na 

cyfry. W serii The Canadian Centenary Series – dziewiętnastotomowej historii 

Kanady wydanej z okazji stulecia państwowości kanadyjskiej, tom odpowiadający 

rządom Ludwika XIV zatytułowany jest Canada Under Louis XIV, 1663-1701. 

Okres historii Kanady łączony z tytułowym władcą jest zatem również zamknięty 

kilkanaście lat przed końcem jego władania Francją. Nie jest to jedyny przykład 

stosowania dla kanadyjskich dziejów cezury krążącej wokół 1700 roku9. 

Druga przyczyna wyznaczenia powyższej daty jako zamykającej okres 

badany w niniejszej pracy, ma wymiar wewnętrzny, tzn. leżący w obrębie ewolucji 

 
8 Tak nazywa tę nową politykę R.D. Francis, Origins: Canadian History to Confederation, Toronto 
1988, s. 106. 
9 Vide np. A. Vachon, Rêves d'empire. Le Canada avant 1700, Ottawa 1982. 
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ustroju samej Nowej Francji i roli intendentów. Okres tutaj analizowany to czas 

krystalizowania się ich uprawnień – zarówno w Kanadzie, jak i w samej Francji, w 

której kolejne tereny poddawano ich jurysdykcji. To czas ustrojowych 

eksperymentów i docierania się kompetencji poszczególnych instytucji władzy w 

kolonii. Okres ukształtowania tych prerogatyw – niezależnie od incydentalnych 

późniejszych modyfikacji – można uznać za zasadniczo dopełniony właśnie na 

przełomie wieków XVII i XVIII10.  

Nie jest też przypadkiem, że Marie-Eve Ouellet swe komparatystyczne 

opracowanie materii zadań intendentów Nowej Francji, Tours i Bretanii usytuowała 

w latach 1700-1750. Celem jej było porównanie instytucji już ukształtowanych, a 

za moment, od którego można o takich mówić, uznała ostatni rok XVII wieku.  

Zwróciła przy tym uwagę na fakt, że nie wydaje się właściwe zamykanie analizy 

procesów w okresach panowania czy sprawowania funkcji przez konkretne 

osoby11. Dostrzegła ona również – w szerszym, bo także francuskim kontekście – 

że początek wieku XVIII to czas ukonstytuowania się obiektywnie urzędu 

oderwanego od osoby (intendance raczej niż intendant), kwitując tym samym 

uformowanie granic obszarów władzy tych administratorów, jak i 

wystandaryzowanie zadań samego intendenta12.  

Osobnego wyjaśnienia wymaga użycie w tytule nazwy Kanada. W 

niniejszej pracy generalnie zamiennie używane są pojęcia: Kanada, kanadyjski i 

Nowa Francja, nowofrancuski – choć ściśle rzec biorąc używanie tej pierwszej 

nazwy, to przejaw użycia pars pro toto. Kanada, ściśle rozumiana, była częścią 

kolonii Nowej Francji położoną w dolinie Rzeki św. Wawrzyńca, jednak już w 

opisywanych w pracy czasach nazwą tą określano często całość kolonii13. 

 
10 Stwierdza to wprost C. Blais (C. Blais, G. Gallichan, F. Lemieux et al., Québec. Quatre siècles 
d'une capitale, Québec 2008, s. 62). 
11 E.-M. Ouellet, Le Métier d'intendant en France et en Nouvelle-France au XVIIIe siècle, Québec 
2018, s. 27. 
12 Op. cit., s. 14; podobnie W. Beik, Absolutism and Society in Seventeenth-Century France. State. 
Power and Provincial Aristocracy in Languedoc, Cambridge 1985, s. 99. 
13 Desygnat określenia Nowa Francja był zresztą również zmienny w czasie – nie tylko ze względu 
na zmiany granic poszczególnych terytoriów, np. poszerzenie o Luizjanę, formalnie podlegającą 
administracji nowofrancuskiej, ale też z uwagi na pewną umowność granic w kolonialnych 
warunkach i niejednolite postrzeganie tych granic w historiografii (szerzej o tym C. Desbarats i A. 
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Wskazanie w tytule Kanady koresponduje z faktem, że w dokumentach 

powołania intendentów nie pojawiła się nazwa Nowej Francji, lecz powołanie 

poszczególnych jej krain: Kanady, Akadii i Nowej Fundlandii oraz zbiorczo 

nazwanego terenu kolonii francuskich w Ameryce Północnej: France 

Septentrionale14. Akadia i Nowa Fundlandia z czasem zostały de facto wyjęte spod 

jurysdykcji intendentów rezydujących w Quebeku, zatem w toku dziejów Nowej 

Francji zakres terytorialny władzy jej intendenta faktycznie skurczył się do w 

sposób węższy rozumianej Kanady (tj. obszaru wzdłuż Rzeki św. Wawrzyńca wraz 

z tzw. Pays-d’en-Haut, tj. rejonem pokrywającym się mniej więcej z Krainą 

Wielkich Jezior). 

Jeśli chodzi o przedmiot badań, w części dotyczącej uformowania roli 

intendenta, narodzin tej funkcji, jej ewolucji, jak i usytuowania intendentów 

kolonialnych w sieci administracyjnej Ancien régime’u oparcie dla tej pracy 

stanowiły przede wszystkim opracowania obcojęzyczne tego tematu. Poziom 

zaawansowania badań nad sprawowaniem władzy za czasów Ludwika XIV wydaje 

się być w zupełności wystarczający, by nie było konieczne sięganie wprost do 

źródeł. Natomiast w przypadku omawiania wątku kolonialnego, kanadyjskiego, 

uwagę skoncentrowano już na dokumentach źródłowych, przede wszystkim 

dokumentach. Dla zbadania relacji między dworem, a intendentami, a więc i 

oczekiwań dworu wobec wysłanników do kolonii i tego jak im sprostali, 

pierwszoplanowym materiałem jest korespondencja między stronami. Jej 

zawartość, poruszane w niej zagadnienia i problemy, pokazują czym intendenci się 

zajmowali, jak wyglądało ich métier, jak to nazywa Eve-Marie Ouellet. Pozwala 

spojrzeć na narzędzia, którymi się posługiwali i kompetencje, które im 

przypisywano, polecając zająć się określonymi sprawami. Również owe narzędzia, 

przez które w tym wypadku rozumieć należy akty władcze intendenta, jego 

sprawcze działanie (ordonanse, orzeczenia, tworzone samodzielnie, bądź 

 
Greer, „Où est la Nouvelle-France?”, [w:] Revue d’histoire de l’Amérique française, nr 64 (3-4) / 
2011, s. 31–62. 
14 Wyjątkami w tym względzie są instrukcje pierwszej osoby nominowanej do pełnienia tej funkcji 
(Louisa Roberta de Fortela) i ostatniego intendenta w Kanadzie François Bigota. 
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kolegialnie) dają wgląd w omawianą sferę i były, w związku z tym, pomocne dla 

tej pracy.   

Analiza władzy tytułowego urzędnika w amerykańskiej kolonii Francji w 

XVII wieku to podstawowy przedmiot niniejszej rozprawy, ale niejedyny jej cel. 

Drugim ze wspomnianych wyżej powodów, dla których za przedmiot pracy 

wybrano Kanadę, jest chęć przybliżenia tematu w polskiej literaturze rzadko 

poruszanego. W tle rozważań historyczno-ustrojowych przedstawiona jest tutaj 

sama Nowa Francja, kolonia fascynująca, a polskiej historiografii niemal nieznana. 

Peryferyjna nie tylko geograficznie i w polskich rozważaniach o dziejach 

powszechnych czasów nowożytnych – praktycznie nieobecna, wydaje się tej 

obecności ze wszech miar warta.  

W tym miejscu podziękować chcę tym, którzy umożliwili mi 

przedstawienie tego tematu w formie rozprawy doktorskiej. Profesor Maciej 

Forycki zgodził się objąć patronatem tę pracę i wspierać mnie w jej tworzeniu. Jego 

cierpliwość, otwartość i wsparcie naukowe były dla mnie bezcenne. Muszę jednak 

podkreślić również fakt, że seminaria, spotkania i rozmowy z profesorem Foryckim 

były dla mnie nauką nie tylko w akademickim tego słowa znaczeniu. Jego 

niezachwiany optymizm i wiara w tę pracę pomagały mi wielokrotnie. 

Podziękowania skierować chcę też do wszystkich osób współtworzących moją 

macierzystą, jeśli mogę tak powiedzieć, jednostkę: Zakład historii nowożytnej do 

końca XVIII wieku na Wydziale historii UAM. Atmosfera wsparcia, docenienia, 

przyjazna aura i chęć pomocy były nieodmiennie wyczuwalne w moich relacjach z 

każdą z osób, z którymi w tym zakładzie się zetknąłem. Do jednej jeszcze osoby z 

tego zakładu skierować chcę osobne podziękowania. O stworzeniu pracy 

doktorskiej na temat Kanady marzyłem od blisko dziesięciu lat. Chwilą, w której 

ze sfery marzeń przeszło to w sferę planów (choć podówczas wciąż mglistych), był 

moment, w którym rozpocząłem pracę nad licencjatem pod kierunkiem profesora 

Igora Kraszewskiego. Za jego wsparcie wówczas i później, jego życzliwość i 

pomoc, jestem mu głęboko wdzięczny. Na koniec jedne jeszcze podziękowania. Jak 

wielu naukowców mających rodziny wie, stworzenie pracy naukowej wymaga 

wiele pracy od jednej osoby, ale oznacza zarazem wiele wyrzeczeń dla (co 
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najmniej) dwojga. Za miłość, zrozumienie, bezwarunkowe wsparcie i dzielenie 

wyrzeczeń dziękuję żonie, Magdzie.  

 

Plan pracy 
 

Wspomniano powyżej o rzadkiej obecności Nowej Francji w polskiej 

historiografii. Tematem francuskiej administracji kolonialnej w Kanadzie w 2 poł. 

XVII wieku w Polsce do tej pory nie zajmowano się szczegółowo, choć bywał 

wspominany w ramach szerszych ujęć historii Kanady. Skromny dorobek polskiej 

nauki, jeśli chodzi o tematykę nowofrancuską, przedstawiono w pierwszej 

kolejności w niniejszej pracy. Za tą częścią zreferowano z kolei historiografię obcą 

– przede wszystkim kanadyjską, ale również i francuską. Ta ostatnia, choć nie 

zajmuje się nazbyt obszernie kanadyjskimi tematami, jest bardzo ważna dla 

niniejszej pracy w kontekście historii ustroju Kanady: kraju, który był przecież 

podówczas, jako kolonia, częścią francuskiego królestwa. Stąd obszerne odwołania 

do literatury poświęconej administracji Francji w XVII wieku, rządom Ludwika 

XIV i jego ministrów oraz do dorobku historiografii – z której najważniejsza jest 

bezsprzecznie francuska – w przedmiocie urzędu intendenta. Część tę wieńczy 

opisanie podstawy źródłowej pracy. 

Mając na uwadze, że kontekst działania intendentów w Kanadzie może nie 

być szerzej znany, konieczne wydaje się wprowadzenie do dziejów francuskiej 

obecności w Ameryce do czasu pojawienia się w niej intendentów. Najpierw 

opisano wydarzenia polityczne prowadzących do utworzenia w miejsce luźno 

powiązanej z metropolią kolonii, prowincji królestwa: Nowej Francji. Następnie 

opisano ewolucję administracji tej kolonii przed 1663 rokiem. Zarysowanie tego tła 

wydaje się istotne dla zobrazowania gruntu na jaki intendenci trafili i powodów, dla 

których zostali w ogóle wysłani do Ameryki Północnej.  

Powyżej postawiono – i częściowo uzasadniono – tezę, że skoro cel pracy 

koncentruje się wokół zarządzania prowincją Francji przez Wersal15 w czasach 

 
15 Wersal, jako synekdocha, pojawia się tu, rzecz jasna, umownie. Przed przeprowadzką króla 
Ludwika XIV do tego pałacu (1682), należałoby raczej mówić o Paryżu czy Saint-Germain-en-Laye, 
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Ludwika XIV, to wybór intendenta jako postaci centralnej w tej pracy jest 

naturalnym i jedynym właściwym. Dalsze uzasadnienie tego stwierdzenia stanowić 

część opisująca funkcję intendenta prowincji jako taką. Ukazano w niej wydarzenia 

i okoliczności, które doprowadziły królów Francji do stworzenia powoływania 

intendentów. Historia ewoluowania zakresu zadań intendentów Francji, blisko 

stuletnia licząc do daty początkowej okresu, o którym traktuje niniejsza praca, 

pozwala lepiej zrozumieć czego oczekiwać mógł król planując wysłać jednego z 

nich do Kanady w 1663 roku.  

Dalej opisano pozycję intendentów w biurokratycznej machinie państwowej 

za czasów Ludwika XIV: ich zwierzchników, aparat urzędu odpowiadającego za 

kolonie, wreszcie tryb współpracy wysłannika z dworem. Niemniej ważne dla 

określenia tej pozycji i uprawnień związanych z funkcją intendenta jest zbadanie 

dokumentów będących źródłem jego umocowania, opisane w kolejnej części pracy.  

Za decyzją o wysłaniu intendenta do Ameryki nie poszło od razu, wbrew 

pozorom, jego pojawienie się tam. Od pierwszej nominacji minęły dwa lata zanim 

wreszcie na kanadyjskiej ziemi wylądował komisarz królewski we wspomnianej 

roli. Moment ten poprzedziło wysłanie do Kanady przez francuskie władze osób, 

które niejako przygotowały jego przybycie. Posłużyły jako wysłannicy 

„krótkoterminowi”, badający raczej kraj i jego sprawy, niż go reformujący. Tę 

grupę funkcjonariuszy określono zbiorczo „protointendentami”, co wynika z 

uznania ich pojawienia się za pewien etap w drodze do utworzenia funkcji 

właściwego intendenta dla Kanady. Przedstawienie ich roli i zadań obejmuje 

rozdział 7.  

Dalsza część pracy to przedstawienie kolejnych nowofrancuskich 

intendentów i ich zadań: zarówno w teorii (dokumenty powołania, instrukcje), jak 

i w praktyce (konkretne stawiane im zadania i ich realizacja). Owa prezentacja 

konkretnych postaci i ich wybranych sfer działania rozpisana jest na role, które 

powierzono intendentom w zakresie powierzonej im władzy: role sędziego, 

 
jako miejscach w miarę regularnego przebywania króla. Choć praca niniejsza pokazuje, że Ludwik 
XIV korespondował (nominalnie) z intendentami Kanady również z innych miejsc, w których 
przebywał, w tym z obozów wojskowych. 
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ekonomisty zarządzającego budżetem, nadzorcy porządku publicznego, partnera w 

relacjach z Kościołem, itd. Opisowi temu towarzyszy wskazanie kolejnych 

adaptacji ustrojowych, które w toku omawianego okresu miały miejsce i 

kształtowały tytułowy zakres władzy intendentów. Wskazane są zatem decyzje 

króla i ministrów odpowiedzialnych za kolonie, które korygowały w kolejnych 

latach uprawnienia władz kolonii, doprowadzając do ukształtowania na koniec 

XVII wieku urzędu w postaci już, co do zasady, ustabilizowanej.  Osobną część 

poświęcono relacjom wysłanników z Francji z kolonistami. Relacje te bez 

wątpienia mogły być czynnikiem przy ocenie praktyki działania intendenta na 

miejscu. 

Zakończenie pracy to ukazanie władzy intendenta w Kanadzie przez 

pryzmat sygnalizowanego w tytule absolutyzmu władzy królewskiej we Francji 

Ludwika XIV. Nie są to dywagacje na temat istoty absolutyzmu w Kanadzie jako 

takiej, a raczej próba ustalenia efektywności królewskiego zarządzania Nową 

Francją w tych czasach. Czy faktycznie było to władztwo bezpośrednie króla? Czy 

rola intendenta, zgodnie z założeniem, umożliwiła efektywnie władzę tam 

sprawować? Jak ta władza wyglądał i jakie czynniki musiała przezwyciężać, 

ewentualnie jakim ulec? Próbą odpowiedzi na to pytanie jest konkluzja pracy.  
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1. Literatura tematu 
 
1.1 Historiografia dotycząca Nowej Francji

W 1962 roku w sierpniowo-wrześniowym wydaniu miesięcznika „Mówią 

wieki” ukazał się obszerny artykuł jednego z najbardziej znanych historyków 

polskich (mediewisty!) zatytułowany „Kanada. Od przyjazdu wikingów do 

wyjazdu arrasów wawelskich”1. Można powiedzieć, że Benedykt Zientara, bo o 

nim mowa, zapoczątkował tym samym polski rozdział współczesnej historiografii 

Kanady. Rozdział, który po nim zapisywany bywał jednak z rzadka2.  

Artykuł B. Zientary, choć jak na wydawnictwo tego typu obszerny, barwnie 

sformułowany i zaskakująco celnie syntetyzujący, był jednak opracowaniem 

popularnonaukowym. Tym niemniej jako wprowadzenie do historii Nowej Francji, 

której poświęcił autor sporo miejsca, broni się ona do dziś, mimo kilku nieścisłości 

czy interpretacji uzasadnionych epoką, w której go napisano.    

Dziełem obszerniejszym, choć wciąż skierowanym raczej do szerokiej 

publiczności niż naukowym, była o kilkanaście lat późniejsza „Historia Kanady” 

Henryka Zinsa3. Podobnie jak w przypadku prof. Zientary, praca ta nosi znamiona 

czasów, w których powstała i część jej stwierdzeń uznać trzeba za nieaktualne, bądź 

powierzchowne. Aktualniejszą i ugruntowaną wiedzę o Nowej Francji przyniosła 

inna synteza dziejów kanadyjskich: „Historia Kanady” Jana Grabowskiego4. 

Naukowiec ten, przed podjęciem obecnie zajmujących go badań, specjalizował się 

w dziejach Nowej Francji właśnie. Poświęcił jej też dużo miejsca we wspomnianej 

pracy. Jest ona obecnie, mimo popularnonaukowego charakteru i nieco skrótowego 

(siłą rzeczy) potraktowania tematu, jedynym dostępnym polskojęzycznym 

opracowaniem, które można określić jako aktualne i całościowo przedstawiające 

dzieje tej kolonii francuskiej w Ameryce Północnej. 

 
1 Mówią wieki, nr 8-9/1962, s. 1. 
2 Wątek kanadyjskiej kolonii Francji pojawia się notabene w podobnym czasie u innego luminarza 
polskiej historiografii: S. Grzybowskiego – i to również w popularnonaukowej odsłonie (Tomahawki 
i muszkiety: z dziejów Ameryki Północnej XV-XVIII w., Warszawa 1965). 
3 H. Zins, Historia Kanady, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975. 
4 J. Grabowski, Historia Kanady, Warszawa 2001. 
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Poza powyższymi wskazać należy kilka jeszcze prac, które w jakiś sposób 

odnoszą się do historii Kanady w XVII wieku. „Kanada” Anny i Piotra Wróblów5 

skupia się na dziejach najnowszych, zawiera jednak wprowadzenie traktujące m.in. 

o Nowej Francji. M. Kijowska-Trembecka przedstawia tę tematykę znacznie 

szerzej i w ramach pracy o naukowym charakterze6. Powołuje relatywnie nowe 

badania i podaje szereg cennych informacji o Nowej Francji. Jednak temat historii 

tej kolonii pozostaje na marginesie głównego nurtu pracy tej krakowskiej badaczki, 

a sama praca momentami zdradza niehistoryczną proweniencję i nie stanowi raczej 

punktu odniesienia dla badań ściśle historycznych, poprzestając na referowaniu 

ustalonych w historiografii kanadyjskiej interpretacji.  

Do szerokiego kręgu czytelników, zwłaszcza tych zainteresowanych 

batalistyką, skierowana jest książka Jarosława Wojtczaka Quebec 17597. Warto o 

niej wspomnieć, bowiem zawiera dość obszerne wprowadzenie do wydarzeń 

poprzedzających wojnę siedmioletnią. Jest to wprowadzenie również cenne i 

bogate faktograficznie, choć można mu przypisać większość wad wyżej 

wymienionych prac (powierzchowność i ogólność). Tematykę łączącą się również 

w pewnej mierze z przedmiotem niniejszej pracy prezentuje opracowanie Izabeli 

Rusinowej poświęcone Indianom kanadyjskim8.  

Poza powyższymi pracami tematyka nowofrancuska, z historycznego 

punktu widzenia, podejmowana jest raczej z rzadka i niszowo. Jednym z 

najnowszych przykładów – i to poznańskim, jest opracowanie dotyczące jezuitów 

w Nowej Francji9.  

Wspomnieć też warto o krótkiej pracy, która nie jest związana ściśle z 

Kanadą, ale z koloniami francuskimi nieco bardziej na południe: Antylami10. Anna 

Klimaszewska przedstawia w niej kulisy powstania obowiązującego we 

 
5 A. Wróbel I P. Wróbel, Kanada, Warszawa 2000. 
6 M. Kijewska-Trembecka, Québec i Québecois: ideologie dążeń niepodległościowych, Kraków 
2007. 
7 J. Wojtczak, Québec 1759, Warszawa, 2000. Być może dowodem na lukę w wydawnictwach tego 
typu jest fakt, że w 2021 roku pojawiło się na rynku drugie wydanie tej książki. 
8 I. Rusinowa, Z dziejów Indian kanadyjskich, Warszawa, 2003. 
9 P. Piasecki, “The First Evangelization of Indigenous Peoples of New France: The Radical Way to 
Martyrdom of Jesuit Missionaries”, [w:] Poznańskie Studia Teologiczne, nr 36 (2020), s. 167–178. 
10 A. Klimaszewska, M. Mosakowski, "Code noir". U źródeł ordonansu Ludwika XIV w sprawie 
niewolników, Gdańsk 2013. 
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francuskich Indiach Zachodnich ordonansu w sprawie niewolników (tzw. Code 

noir). Tematyka pozornie nie jest do końca zbieżna z przedmiotem niniejszej pracy, 

tym niemniej sporo miejsca poświęca ta autorka pracy administratorów 

kolonialnych na Antylach: gubernatora i intendenta, opisując ich relacje. Fakt 

podjęcia wątku administracji kolonii łączy wspomniane opracowanie dosyć mocno 

z wywodem o kolonii kanadyjskiej11. A dodać do tego trzeba, że A. Klimaszewska 

omawia w swej książce źródła z tej samej kolekcji z francuskiego Archiwum 

zamorskiego, (Archives Nationales d'Outre-Mer), co źródła do tematu niniejszej 

pracy, tzw. Fonds de colonies. Wykazują one zatem pewne cechy wspólne z 

analizowanymi przez niżej podpisanego dokumentami i z tego względu 

spostrzeżenia tej autorki uznać trzeba za cenne.    

Podsumowując wątek dorobku naukowców polskich w temacie Nowej 

Francji, można powiedzieć, że dysponujemy w języku ojczystym materiałem do 

wprowadzenia w to zagadnienie, jednak żadne z przywołanych dzieł nie wykracza 

zasobem informacji poza obcojęzyczne opracowania przywołane poniżej w tej 

pracy, dlatego polski dorobek cytowany jest w niej z rzadka.   

Kanadyjska historiografia, oferuje oczywiście o wiele więcej. Począwszy 

od szeregu opracowań ogólnych, zawierających często ważne szczegółowe 

ustalenia albo co najmniej porządkujące dane zagadnienie jako całość, aż po 

monografie poszczególnych tematów i niszowe badania dotyczące Nowej Francji.  

Do tych pierwszych (opracowań ogólnych) zaliczyć należy Histoire de 

l’Amérique Française Cécile Vidal i Gilles’a Havarda. Krytyczne podejście do 

ustaleń poprzedników, bogata faktografia i podstawa źródłowa pracy, czynią ją 

punktem odniesienia dla innych opracowań ogólnych w temacie kolonizacji 

francuskiej w Ameryce. Podobna, choć nieco krótsza, przystępniejsza i odrobinę 

starsza jest książka Jacquesa Mathieu, również godna polecenia jako ogólne 

opracowanie12. Podobny charakter ma Histoire populaire du Québec. Des origines 

 
11 Punktem wspólnym jest też postać owego karaibskiego intendenta, Jeana-Baptiste’a Patouleta. 
Przed objęciem posady na Antylach pracował on przez parę lat w Kanadzie wspierając jej 
intendentów – o czym szerzej poniżej w pracy. 
12 J. Mathieu, La Nouvelle-France. France en Amérique du Nord XVIe-XVIIe siècle, Québec 1994. 
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à 1791 Jacquesa Lacoursière’a13. Z prac Marcela Trudela, autora niezliczonej ilości 

prac na temat francuskiej Kanady (doczekał się w prasie kanadyjskiej przezwiska: 

„Monsieur Nouvelle-France”14), najbardziej związany z tematem pracy jest czwarty 

tom jego serii pt. Histoire de la Nouvelle-France, zatytułowany La seigneurie de la 

Compagnie des Indes occidentales, 1663-1674, w której niezwykle szczegółowo 

opisuje Nową Francję w okresie zwierzchnictwa Kompanii Indii Zachodnich. To 

synteza wszechstronna. Dotyczy nie tylko dziejów politycznych, ale i 

społeczeństwa, gospodarki, kultury, itd. Angielskojęzyczny odpowiednik (jeśli 

chodzi o okres aktywności i przedmiot zainteresowań) Marcela Trudela, William. 

J. Eccles, to również badacz mający na koncie wiele prac o obecności Francji w 

Ameryce. Niewątpliwie prace jego są istotne w zakresie w jakim porządkują wiedzę 

o sprawowaniu władzy w Nowej Francji15, jak i jej dziejach pod rządami Ludwika 

XIV16. Nie można też zapominać, że jest on autorem biografii jednego z 

intendentów omawianych w niniejszej pracy, Jeana Bocharta de Champigny’ego. 

Nie doczekała się ona co prawda druku, a powstała na wczesnym etapie jego kariery 

akademickiej, w latach pięćdziesiątych. Nie zmienia to jednak jej wartości, płynącej 

ze zbadania dość szczegółowo podstawy źródłowej dotyczącej rządów tego 

intendenta17.  

Jeśli chodzi o temat administracji kolonii nowofrancuskiej, to trudno 

doszukać się w aktualnej histografii kanadyjskiej kompleksowych opracowań na 

ten temat. Jak ubolewa Christian Blais, historia polityczna (a w tym historia 

instytucji), stała się w Kanadzie w XXI wieku niemodna i niepraktykowana18. Co 

prawda (jak stwierdza Blais), wielcy kanadyjscy historycy XX wieku, nie odwrócili 

się zupełnie od historii politycznej, mimo gremialnego podjęcia idei szkoły 

 
13 J. Lacoursière, Histoire populaire du Québec. Des origines à 1791, Sillery 1995. 
14 Vide Y. Grisé, „ Les mémoires de « Monsieur Nouvelle-France » [Review of Mémoires d’un autre 
siècle de Marcel Trudel, Montréal, Boréal, 1987, 315 p., 22,95$.], [w:] Lettres québécoises, (49), 
60–63. 
15 J. W. Eccles, The government of New France, Ottawa 1981. 
16 Idem, Canada under Louis XIV, Toronto 1964. 
17 Idem, Jean Bochart de Champigny. Intendant of New France, 1686-1702 (złożona jako praca 
magisterska na Uniwersytecie McGilla w 1951 r., niepubl. 
18 C. Blais, „Regard historiographique: les chantiers d’histoire politique du Québec, 1608-1791”,  
[w:] Bulletin d'histoire politique, nr 16 (3)/ 2008, s. 211–225. O rozważaniach na temat idei państwa, 
władzy państwowej i jej praktycznym zastosowaniu w kanadyjskiej kolonii pisze również C. 
Desbarats: "La question de l'État en Nouvelle-France", [w:] P. Joutard, T. Wien [red.], Mémoires de 
Nouvelle-France. De France en Nouvelle-France, Rennes 2005, s. 187-198. 
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Annales, ale stała się ona dla nich mniej istotnym tłem, egzystując w cieniu historii 

socjoekonomicznej, czy historii kultury. Dzisiaj tematy polityczne czy 

administracyjne są przez historyków w Kanadzie podejmowane relatywnie rzadko.  

  Jako punkt odniesienia w tych tematach można potraktować w pewnej 

mierze dorobek mającego początki jeszcze w XIX wieku etapu tradycyjnego, 

„heroicznego” dziejopisarstwa kanadyjskiego. Reprezentują go takie postacie, jak 

François-Xavier Garneau (1809-1866), Francis Parkman (1823-1893), Thomas 

Chapais (1858-1946) czy Benjamin Sulte (1841-1923). Choć ich prace są 

obszernymi i opartymi o szczegółowe badania źródeł dziełami, to jednak 

naznaczone są podejściem charakterystycznym dla ich epoki i nie spełniają 

standardów dzisiejszej historiografii.  

Trzeba jednak wspomnieć o paru pracach z zakresu historii instytucji 

władzy w Kanadzie francuskiej wydanych w pierwszej połowie wieku XX, które 

pozostają do dziś istotne. To przede wszystkim L’administration de la Nouvelle-

France Gustave’a Lanctôta19, a także dwie prace nt. Rady suwerennej w Nowej 

Francji: The sovereign council of New France Raymonda DuBois Cahalla i Conseil 

Souverain de la Nouvelle-France, Jeana Delalande’a20.   

Jeśli chodzi o opracowanie zagadnienia politycznego i ustrojowego statusu 

intendentów Nowej Francji, to do tej pory dla XVII wieku takowe nie powstało. Co 

prawda istnieje książka J. C. Dubégo zatytułowana Les Intendants de la Nouvelle-

France21, jednak jest to opracowanie typowo prozopograficzne. Ma dużą wartość 

jako studium ludzi: jednostek pełniących funkcję intendenta w Nowej Francji, ich 

pochodzenia, majątku, paranteli, życia umysłowego, religijności, itp. Autor w tym 

zakresie przeprowadził bardzo cenne badania we Francji (łącznie z badaniem ksiąg 

parafialnych, lokalnych archiwów, itp.). Jednak Jean-Claude Dubé nie porusza w 

ogóle kwestii politycznych czy instytucjonalnych i nie bada umocowania i władzy 

intendentów. 

 
19 G. Lanctôt, L’administration de la Nouvelle-France, Montreal 1929, wznowienie: Montreal 1971. 
20 R. DuBois Cahall, The sovereign council of New France, Nowy Jork 1915; J. Delalande, Conseil 
Souverain de la Nouvelle-France, Québec 1927. 
21 J. C. Dubé, Les Intendants de la Nouvelle-France, Montreal 1984. 
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Istnieje jedna książka kanadyjskiej proweniencji, która wpisuje się 

częściowo w nurt niniejszej pracy. Chodzi o Le Métier d'intendant en France et en 

Nouvelle-France au XVIIIe siècle, której autorką jest Marie-Eve Ouellet22. Istotą 

jej pracy jest porównanie sposobu działania intendentów Nowej Francji w 

zestawieniu z ich odpowiednikami w généralités Tours i Bretanii. Nieprzypadkowo 

mowa o sposobie działania, bowiem Ouellet skupia się na narzędziach, 

instrumentach prawnych dostępnych intendentowi do wykonywania jego zadań. 

Pod tym kątem jest to praca niezwykle wartościowa, analizująca drobiazgowo typy, 

konstrukcje i sposoby wydawania ordonansów, decyzji, raportów z kolonii, itd. 

Konstruuje ona wizerunek intendenta głównie przez pryzmat jego roli w 

sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Intendent jest w jej wydaniu urzędnikiem, 

którego imperium zasadza się na rozsądzaniu spraw. Co jednak istotne, jej praca 

dotyczy wyłącznie XVIII wieku.  

Inną ważną, jeśli chodzi o historię intendentów – lecz nie tylko kanadyjskich 

– pozycją, jest Les intendants de Louis XIV23. Annette Smedley-Weill przedstawia 

w niej zakres obowiązków intendentów francuskich za czasów „Króla-Słońce”. Jest 

to wyliczenie syntetyczne, traktujące szeroko o całej grupie intendentów prowincji 

Francji. W kontekście niniejszej pracy podkreślenia wymagają pewne ograniczenia 

jej pracy. Po pierwsze, Smedley-Weill skupia się na okresie 1678-1689, bowiem 

korespondencja z tego okresu jest podstawą źródłową jej pracy. Po drugie, pomija 

zupełnie intendentów nowofrancuskich24. Podobnie zresztą uczynił już autor 

analogicznej pracy, wcześniejszej o niemal dziewięćdziesiąt lat i mającej już 

obecnie wartość w dużej mierze historyczną: Charles Godard25.      

 
22 E. M. Ouellet, op.cit. 
23 A. Smedley-Weill, Les intendants de Louis XIV, Paryż 1995. 
24 Autorka nie wyjaśnia tego pominięcia wprost, można jednak domyślać się, że powodem jest 
właśnie zakres źródłowy pracy. Wspomniane wyżej dzieło stanowi pokłosie badań A. Smedley-
Weill nad korespondencją intendentów z ich przełożonym: Kontrolerem generalnym finansów w 
latach 1677-1689. Intendenci Nowej Francji, choć mieli status tożsamy z ich metropolitalnymi 
kolegami, podlegali sekretarzowi stanu odpowiedzianemu za marynarkę i kolonie (przy czym nie 
należy ich mylić z intendants de la marine, również podległymi temu ministrowi, ale wykonującymi 
zupełnie inne zadania – szerzej o zwierzchnikach intendentów w rozdziale 5. tej pracy). Z tego 
zapewne względu Kanada nie znalazła się w orbicie badań paryskiej badaczki. 
25 C. Godard, Les pouvoirs des intendants sous Louis XIV particulièrement dans les pays d'élections 
de 1661 à 1715, Paryż 1904. 
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Jeszcze jedna grupa opracowań historycznych ma dla niniejszego wywodu 

znaczenie. Chodzi o dzieła dotyczące administracji Francji w ogóle w omawianych 

czasach. Na pierwszy plan wysuwają się tutaj syntezy Rolanda Mousniera26 i 

Bernarda Barbiche’a27. Nieoceniony jest też posiadający format słownikowy, ale 

aktualny, fachowo i wyczerpująco opracowany pod redakcją L. Bély’ego 

Dictionnaire de l'Ancien régime28. Z kolei badania nad intendentami francuskimi 

przed Anette Smedley-Weill prowadził również François-Xavier Emmanuelli – 

skupiając się bardziej, podobnie jak E. M Oeuellet dla Kanady, na XVIII wieku29.    

Nie sposób w tym krótkim podsumowaniu literatury zawrzeć wszystkiego. 

W opracowaniu poszczególnych dziedzin kompetencji intendenta pomocne były 

dokonania specjalistów w zakresie poszczególnych dziedzin życia kolonii. Same 

relacje z Kościołem, czy poszczególnymi grupami duchownych, sprawy indiańskie, 

czy handlu futrami, doczekały się obszernej bibliografii. Pozycje wykorzystane w 

niniejszej pracy podsumowano w zestawieniu bibliografii na końcu.  

 

1.2 Źródła 
 

Podstawą źródłową niniejszej pracy są przede wszystkim dokumenty 

dwojakiego rodzaju: ściśle rozumiana korespondencja (listy, raporty, wyjaśnienia) 

między władzami kolonialnymi w Nowej Francji i ich zwierzchnikami w 

metropolii: królem i ministrami odpowiedzialnymi za sprawy kolonii oraz 

dokumenty urzędowe: zarówno wydawane przez króla i jego radę (powołania, 

instrukcje, decyzje, edykty, etc.), jak i przez samych urzędników kolonialnych 

(przede wszystkim ordonanse).  

Jeśli chodzi o transatlantycką korespondencję, jej zachowane oryginały i 

odpisy złożone są obecnie we wspomnianym francuskim archiwum narodowym 

 
26 R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, 1598-1789 t. 1-2, Paryż 
1974–1980 (w wersji angielskiej wydane w Chicago w latach 1979-1984 jako The Institutions of 
France Under the Absolute Monarchy, 1598-1789). 
27 B. Barbiche, Les institutions de la monarchie française à l'époque modernę, Paryż 2000. 
28 L. Bély [red.], Dictionnaire de l'Ancien régime, Paryż 2010. 
29 F. X. Emmanuelli, Un Mythe de l'absolutisme bourbonnien: l'Intendance, du milieu du 17e siècle 
à la fin du 18e siècle, Aix-en-Povence 1981; ibid.: Etat et pouvoirs dans la France des XVIe-XVIIIe 
siècles: La métamorphose inachevée, Paryż 1992. 
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przechowującym dokumenty dotyczące spraw „zamorskich”: Archives nationales 

d'outre-mer w Aix-en-Provence (ANOM)30. Dla niniejszej pracy znaczenie mają 

przede wszystkim dokumenty przechowywane w seriach B (Correspondance au 

départ. 1663-1815) i C (Correspondance à l'arrivée. 1610-1815), które grupują, 

zgodnie z nazwami, odpowiednio, materiały wysyłane do kolonii i z nich 

przychodzące31. Trzeba dodać, że mowa tutaj o korespondencji w szerokim 

znaczeniu tego słowa, bowiem nie są to wyłącznie listy, ale też załączane do nich 

dokumenty różnego rodzaju: decyzje, ordonanse, protokoły, spisy, projekty 

dokumentów, etc. Z serii B okres omawiany w tej pracy obejmują tomy 1-22. Z 

kolei w serii C Kanadzie poświęcona jest część oznaczona symbolem C11A.    

Uzupełnieniem powyższych jest tzw. kolekcja Moreau de Saint- Méry: zbiór 

kompilowany w ostatnich latach ancien régime’u i w czasach rewolucji przez 

Médérika Louisa Élie Moreau de Saint-Méry’ego, urodzonego na Martynice 

prawnika, pisarza i amatora historii kolonii francuskich w Ameryce. Zbiór ten 

zawiera szereg dokumentów związanych z Nową Francją. Są to zarówno 

manuskrypty skopiowane przez samego kompilatora z udostępnionych mu 

oryginałów, jak i oryginały dokumentów, które udało mu się nabyć. Kolekcja 

częściowo powiela informacje zawarte w przywołanych wyżej zbiorach, ale są w 

niej też zawarte niedostępne w nich materiały. Kolekcja Moreau de Saint-Méry jest 

również złożona w ANOM i jest oznaczona symbolem F3. 

Ponieważ praca niniejsza powstawała w okresie utrudnień w podróżowaniu 

i dostępie do zasobów archiwalnych – zwłaszcza zagranicznych – analiza 

opisanych wyżej źródeł oparta była na materiale dostępnym online. Nie oznacza to 

jednak, iż analiza ta jest mocno okrojona, bowiem dostęp do serii dokumentów 

dotyczących historii Nowej Francji został w znacznej mierze zdigitalizowany. 

Projekt nouvelle-france.org uruchomiony w kooperacji między Direction des 

Archives de France, Library and Archives Canada (LAC) oraz Bibliothèque et 

 
30 Stan archiwów francuskich w tym kontekście przedstawia E. Taillemite: "Les archives anciennes 
des Colonies françaises aux Archives nationales", [w:] La Gazette des archives, nr 46, r. 1964. s. 93-
116. 
31 Dla kolekcji z serii B powstał inwentarz analityczny autorstwa E. Taillemite’a: Inventaire 
analytique de la correspondance générale avec les colonies. Départ. Série B, (déposée aux Archives 
nationales), Paryż 1959. 
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Archives nationales du Québec (BANQ) umożliwia dostęp do zdjęć dokumentów 

z serii B i C11A; strona www.canadiana.ca prezentuje zmikrofilmowane 

kanadyjskie odpisy dokumentów, które są bazą źródłową tej pracy.  

Spora część źródeł związanych z historią Nowej Francji została również 

edytowana i wydana drukiem. Ordonanse pierwszych sześciu intendentów Nowej 

Francji, które dotrwały do naszych czasów, zostały zebrane, zredagowane i wydane 

przez Pierre’a-Georgesa Roy32. Trzeba przy tym podkreślić, że jest to zbiór 

przetrzebiony i niepełny – spora część dokumentów wydanych przez intendentów 

zginęła bezpowrotnie, co trzeba w tym miejscu zastrzec. Mając jednak na uwadze, 

że zbiór ten zawiera w dwóch tomach blisko 300 ordonansów przypadających na 

okres omówiony w tej pracy, można mówić o próbce dość reprezentatywnej. Jak 

można się domyślić, edycja źródeł jest charakterystyczna dla epoki, w której zbiór 

powstał: w dokumentach część elementów tworzących ordonans pominięto, albo 

skrócono skupiając się na merytorycznej treści.  

Jeszcze w XIX wieku opublikowano kilka pozycji podobnie 

zatytułowanych, ale kompilujących częściowo różne co do zakresu zbiory 

dokumentów urzędowych wydanych w związku z Nową Francją33. W zbiorach tych 

odnaleźć można m.in. dokumenty powołań kanadyjskich intendentów, jak i 

formalne decyzje królewskie dotyczące ustroju administracji nowofrancuskiej.  

Warto wspomnieć jeszcze o dwóch istotnych edycjach źródeł wydanych 

drukiem. Jedna z nich zawiera transkrypcję protokołów obrad Rady Suwerennej 

Nowej Francji34. To źródło ważne z uwagi na pozycję ustrojową tej rady, której 

członkiem był intendent, w strukturze władzy kolonii. W protokołach tych odbicie 

 
32 P. G. Roy [red.], Inventaire des ordonnances des intendants de la Nouvelle-France [1705-1760] 
conservees aux Archives provinciales de Quebec, Québec 1919. 
33 Są to Édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d'État du roi concernant le 
Canada, t. 2: Ordonnances des intendants et arrêts portant règlement du Conseil supérieur de 
Québec, avec les commissions des gouverneurs et intendants, Québec 1806, Édits, ordonnances 
royaux, déclarations et arrêts du Conseil d'État du roi concernant le Canada: (1627-1756), t. 1, 
Québec 1854, Commissions des gouverneurs et intendants du Canada et des différents officiers civils 
et de justice, Quebec 1854 oraz Édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d'État 
du roi concernant le Canada, t. 3: Complément des ordonnances et jugements des gouverneurs et 
intendants du Canada, précédé des commissions des dits gouverneurs et intendants et des différents 
officiers civils et de justice, Québec 1856 
34 P. J. O. Chauveau [red.], Jugements et délibérations du Conseil souverain de la Nouvelle-France, 
t. 1-4, Québec 1885-1888. 
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znajduje wiele spraw istotnych dla ustroju prowincji, a zwłaszcza relacje między 

poszczególnymi reprezentantami władz ówczesnej Kanady.  

Druga to wydawane co roku w latach 1920-1975 tzw. raporty archiwistów 

prowincji Quebeku (Rapport de l'Archiviste de la Province de Québec, RAPQ). 

Raporty te są w istocie kilkusetstronicowymi edycjami serii źródeł, czy 

pojedynczych dokumentów z historii Quebeku. Nie brakuje w nich źródeł 

nowofrancuskich, z których najcenniejsze (choć niejedyne cenne) dla tej pracy jest 

wydanie raportu z lat 1930-1931 zawierające kompilację listów wymienianych 

między intendentem Jeanem Talonem, a dworem francuskim.   

Poza źródłami ściśle powiązanymi ze sprawowaniem władzy wykorzystano 

również w niniejszej pracy dokumenty innego typu. Sporą część z nich stanowią 

źródła o proweniencji kościelnej. Tu na pierwszy plan wysuwają się relacje 

jezuickie35. Obraz kolonii oczami osoby konsekrowanej, choć tworzony w celach 

prywatnych, daje zbiór listów zwierzchniczki urszulanek quebeckich: św. s. Marii 

od Wcielenia (Marii Guyart)36.   

Warto dodać, że większość edycji źródłowych w dziedzinie historii Nowej 

Francji, które są istotne dla niniejszej pracy, datuje się na wiek XIX i wczesny wiek 

XX. Współczesnych edycji takich źródeł jest niewiele. Wyjątki to m.in. zbiór 

korespondencji gubernatora Nowej Francji w latach 1682-1685, Josepha-Antoine’a 

le Febvre de La Barre’a, z dworem wersalskim37, czy wąskie co do zakresu 

wydawnictwa zredagowanego w latach sześćdziesiątych przez Louise Dechêne 

zbioru listów Vaubana38. Już w XXI wieku pojawiła się tematycznie ciekawa, ale 

niespełniającej kryterium naukowej edycji źródłowej kompilacja dokumentów 

urzędowych z czasów Nowej Francji przygotowana przez P. Fourniera39. W 

ostatnim czasie pojawiła się cenna, ale niestety dotycząca XVIII wieku edycja 

źródeł, które wyszły spod ręki nowofrancuskiego intendenta: Antoine’a-Denisa 

 
35 R.G. Thwaites, [red.], The Jesuit Relations and Allied Documents, Cleveland 1896-1901. 
36 R. F. Richaudeau [red.], Lettres de la révérende mère Marie de l'Incarnation, t. 1-2, Tournai 1876. 
37 P. Dubé, La Nouvelle-France sous Joseph-Antoine Le Febvre de La Barre, 1682-1685 : lettres, 
mémoires, instructions et ordonnances, Sillery 1993. 
38 L. Dechêne [red.], La correspondance de Vauban relative au Canada, Québec 1968. 
39 P. Fournier, La Nouvelle-France au fil des édits, Québec 2011. 
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Raudota40. Niezmienną popularnością cieszą się też edycje pism Samuela de 

Champlaina wydawane w różnych zestawach i seriach41.  

Zaznaczyć trzeba wyraźnie, że źródła do omawianego okresu istnienia 

Nowej Francji siłą rzeczy przedstawiają fragmentarycznie rzeczywistość. Eve-

Marie Ouellet odnotowuje, że nie wzięła pod uwagę analizy działania intendentów 

przed 1700 rokiem właśnie m.in. z racji braku pewności, że dysponuje kompletem 

dokumentów: ordonansów intendentów (a wiadomo, że część z nich nie zachowała 

się do naszych czasów z powodu ich rozproszenia, czy gwałtownych zdarzeń – w 

tym kilkukrotnych pożarów pałacu intendenta).  W ocenie autora niniejszej pracy 

nie jest to jednak przeszkoda dla sformułowania tez na poziomie ogólności, jaki 

przyjęto w niniejszej pracy. Dysponujemy wystarczającym korpusem źródeł by 

formułować wnioski co do zadań intendenta i praktyki wykonywania ich przez 

niego na miejscu.  

  

 
40 A. D. Raudot, Relations par lettres de l'Amérique septentrionale [red. P. Berthiaume], Montreal 
2018. 
41 W samych nowych wydaniach grupujących jego dzieła można wybierać między edycją E. 
Thierry’ego (dwutomowe Les œuvres complètes de Champlain, Sillery 2019) i zbiorem M. 
d’Avignona (Récits de voyages en Nouvelle-France, 1603-1632, Québec 2018). 



2. Francja w Ameryce do 1663 roku 
 
 

Wprowadzenie w 1663 roku w Nowej Francji administracji „dwugłowej”1 

(gubernator i intendent) oraz upodobnienie tej kolonii do europejskich prowincji 

francuskiego królestwa, poprzedził okres odkrywania i stopniowego zasiedlania 

przyszłej Kanady. Siłą rzeczy, wymagało to również zorganizowania form władzy 

nad terenem, który odkrywcy obejmowali w imieniu króla Francji. Mając na 

uwadze, że od „odkrycia” kontynentalnej Kanady do 1663 roku minęło około stu 

trzydziestu lat, można stwierdzić, że kolonia dosyć długo pozostawała w stanie 

niejako przejściowym. Jednak ten okres eksplorowania i osadzania się Francuzów 

w Kanadzie nadaje kontekst późniejszym wydarzeniom w kolonii. W tym czasie 

objawiają się mechanizmy sprawowania władzy, uwarunkowania i współzależności 

charakteryzujące Nową Francję również później. Ponieważ pozostaje to także 

nieznany szerzej w polskiej historiografii fragment dziejów powszechnych, wydaje 

się celowym przedstawienie działań francuskich w Ameryce do 1663 roku.     

 

2.1 Odkrycie i kolonizacja Ameryki przez Francuzów 
 

Za symboliczny początek kolonialnego wyścigu państw europejskich 

zwykło się uważać rok 1492. I był to niewątpliwie rok przełomowy, jednak 

początek aktywności Europejczyków ukierunkowanej na dzisiejszą Amerykę 

Północną datuje się na czasy o wiele wcześniejsze.  

Starożytnych wypraw za Atlantyk, niezależnie od istniejących poszlak, nie 

da się dziś jednoznacznie udowodnić2. Można jednak z całkowitą pewnością 

stwierdzić, że około roku tysięcznego przedstawiciele co najmniej jednego z ludów 

europejskich założyli osady w Ameryce. Potwierdzeniem tego są efekty wykopalisk 

 
1 To określenie (administration bicéphale) jest często używane we francuskiej historiografii w 
odniesieniu do opisywanego tandemu urzędników (vide G. Havard, c. Vidal, Histoire de l’Amérique 
française, Paryż 2003, s. 104). L. Dechêne używa go na określenie dwuwładzy komisarzy króla i 
sądów suwerennych, to jednak wyjątek (L. Dechêne, Le peuple…, s. 222). 
2 O poszlakach wskazujących na możliwość przybycia do Ameryki Fenicjan pisze M. Mahn-Lot 
powołując m.in. antyczne relacje o (domniemanym) napotkaniu przez nich Morza Sargasowego, czy 
podobieństwa obróbki metali w starożytnej Fenicji i tej praktykowanej przez meksykańskich Indian 
(M. Mahn-Lot, La Découverte de l'Amérique, Paryż 2014, s. 11-13).  
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w miejscu znanym jako L'Anse aux Meadows (Nowa Fundlandia). Odkryto tam w 

latach sześćdziesiątych XX wieku ślady osady, bez wątpienia wikińskiej, 

funkcjonującej przez kilka-kilkanaście lat na przełomie X-XI wieku, założonej z 

zamiarem stałego pobytu. Istnienie takiej osady podejrzewali naukowcy jeszcze 

przed jej odkryciem w oparciu o teksty sag opisujących zasiedlenie terenu zwanego 

Vinlandią przez Wikingów z nieodległej Grenlandii3.     

Poczet „odkrywców” Ameryki poprzedzić trzeba również wskazaniem na 

grupy Europejczyków, które nie potrafiły, a nawet często nie chciały ujawniać faktu 

odnalezienia nowego lądu. Część badaczy uważa, że okolice Zatoki św. Wawrzyńca 

w średniowieczu (XIV w.), odwiedzali baskijscy rybacy, strzegący sekretu 

położenia swoich łowisk4. Wspomina się także o bretońskich rybakach szukających 

tam dorszy i wielorybów5.   

 Krzysztofa Kolumba poprzedzają inni jeszcze odkrywcy, znani z nazwiska, 

ale z nieudokumentowanymi przekonująco dokonaniami. Szczególnie ciekawe 

wydają się domniemane wyprawy Jeana Cousina, żeglarza z Dieppe, który miał 

dopłynąć do ujścia Amazonki w 1488 roku. W składzie jego załogi był m.in. Martín 

Alonso Pinzón, późniejszy towarzysz Kolumba w rejsie z 1492 r., co pozwalało 

niektórym sugerować, że Kolumb płynął śladami Cousina6. Notabene, w 1490 roku 

 
3 Ponoć z Grenlandii latem widać szczyty gór znajdujących się na Ziemi Baffina (tak podaje M. 
Mahn-Lot, op. cit., s. 15), na której, jak niedawno doniesiono, również odnaleziono pozostałości 
wikińskiej osady (https://www. nationalgeographic.com/news/2012/10/121019-viking-outpost-
second-new-canada-science-sutherland/; dostęp: 10 VII 2020 r.). Choć odkrycie L'Anse aux 
Meadows zaowocowało kolejnymi informacjami o osiedlach wikińskich w Ameryce, część z nich 
została naukowo zweryfikowana i zanegowana (vide protokół z wykopalisk w Point Rosee, Nowa 
Fundlandia, Kanada: Peney, Gerrard; Parcak, Sarah; Mumford, Greg, Point Rosee, Codroy Valley, 
NL (ClBu-07) 2016 Test Excavations Archaeological Investigation Permit nr 16.26, 
https://web.archive.org/web/20180620074156/http:// vocm.com/wp-
content/uploads/2018/05/PENNEY-2017-Point-Rosee-Codroy-Valley-NL-Test-Excavation-
Report.pdf; [dostęp 10 VII 2020 r.]. 
4 N. Landry, „Les Basques dans le golfe du Saint-Laurent se racontent”, [w :] Acadiensis, XXXVII, 
nr. 2 (lato/ jesień 2008), s. 118. 
5 M. Trudel, The Beginnings of New France, Toronto 1973, s. 1; J. Meyer, J. Tarrade, A. Rey-
Goldzeiguer et al., Histoire de la France coloniale. Des origines à 1914, Paryż 1991, s. 57. 
6 Vide P. Pluchon, Histoire de la colonisation française. Le premier empire colonial, des origines à 
la Restauration, Paryż 1991, s. 41; M. Wintroub, A savage mirror: power, identity, and knowledge 
in early modern France, Stanford 2006, s. 21. Odnotowano, iż Pinzón, kapitan Pinty, „doradzał” 
Kolumbowi, co miałoby sugerować wiedzę tego drugiego o istnieniu „odkrytego” później przez 
genueńczyka lądu. 
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Bartłomiej Kolumb szukał patronatu francuskiego nad wyprawą w poszukiwaniu 

zachodniej drogi do Indii; spotkał się z odmową regentki Anny de Beaujeu7. 

 Za pierwszy udokumentowany udział poddanych króla Francji w 

eksploracji Ameryki uznaje się rejs Binota Paumiera de Gonneville’a z Honfleur, 

którego statek, L’Espoir, w styczniu 1504 r. znalazł się u brzegów Brazylii8. Nie 

pociągnęło to za sobą kolonizacji tego lądu przez Francuzów, ale dało skutek w 

postaci ożywionych kontaktów kupieckich z rdzennymi mieszkańcami, od których 

nabywano drzewo brezylki (pau-brasil), do tej pory sprowadzane z Azji, a 

popularne w Europie jako źródło czerwonego barwnika. Mniej więcej na ten okres 

przypadają również wyprawy francuskie w okolice dzisiejszej Kanady (Jean Denys 

z Honfleur, 1506 r., Thomas Aubert z Dieppe, 1508 r.; obaj eksplorowali 

prawdopodobnie okolice Nowej Fundlandii i Labradoru, czyli tereny wcześniej 

symbolicznie wzięte we władanie króla Anglii przez Giovanniego Caboto9). 

 Wyprawa Gonneville’a i eskapady kolejnych kupców francuskich, 

rywalizujących na terenie Brazylii z formalnymi panami tej kolonii – 

Portugalczykami – były prywatnymi inicjatywami. Do tej pory francuski suweren 

nie angażował się bezpośrednio w tego typu przedsięwzięcia. Zmieniło się to w 

latach dwudziestych XVI wieku, kiedy Francja, spóźniona o blisko trzydzieści lat 

wobec krajów iberyjskich, przystąpiła oficjalnie do kolonialnego wyścigu. 

Początkiem był królewski patronat nad inicjatywą, na której czele stanął 

zamieszkujący Lyon florentczyk – Giovanni da Verrazzano. Wyprawa, początkowo 

planowana na cztery jednostki, ostatecznie odbyła się na tylko jednym statku 

(Dauphine). Dziś jej efekty możemy ocenić jako imponujące w kontekście 

poszerzenia ówczesnej wiedzy geograficznej. Verrazzano udało się przepłynąć 

wzdłuż wybrzeża Ameryki Północnej: od dzisiejszej Karoliny Północnej, aż do 

Nowej Fundlandii. Owocem tej żeglugi było przerysowanie linii wybrzeża na 

mapę, na której poszczególne jego punkty oznaczono nazwami nadanymi przez 

 
7 G. Havard, C. Vidal, op.cit., s. 20. 
8 L. Peronne-Moisés, Le voyage de Gonneville (1503-1505) & La découverte de la Normandie par 
les Indiens du Brésil, Paryż 1995, s. 13-30. Relacja Gonneville’a bywała podważana, co również 
opisuje L. Peronne-Moisés („Le voyage de Gonneville a-t-il vraiment eu lieu?” [w:] Colloque 
International “Voyageurs et images du Brésil“, MSH-Paryż, 10 XII 2003 r., wersja elektroniczna: 
http://editions-villegagnons.com/GONNEVILLE.pdf [dostęp: 10 II 2017]). 
9 W. J. Eccles, The French in North America, 1500-1783, Markham 1998, s. 2. 
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Włocha na francuskiej służbie10. Jednak mimo wartościowej eksploracji i 

kartograficznego jej substratu, podówczas podróż tę uznano za porażkę. 

Europejskie potęgi szukały drogi do Azji, a Verrazzano znalazł tylko ogromną 

lądową przeszkodę na tej drodze.  

Jego wyprawa pozostawiła jeden trwały i istotny ślad. To florentczyk 

pierwszy użył łacińskiego odpowiednika określenia „Nowa Francja” („Nova 

Gallia”; choć zamiennie używał na ten sam teren nazwy „Francesca” – na cześć 

francuskiego króla Franciszka I). Niemal wszystkie inne nazwy, które nadał 

Verrazzano na swych mapach poszczególnym obiektom w Ameryce uległy wkrótce 

zapomnieniu11. 

 Kolejna francuska próba dopłynięcia do Azji via Ameryka nastąpiła blisko 

dziesięć lat później. Tym razem przywódcą wyprawy został żeglarz z Saint-Malo, 

współtowarzysz Verrazzano, bywający wcześniej również w Brazylii i – zapewne 

– u brzegów Nowej Fundlandii: Jacques Cartier12. To właśnie on oficjalnie 

rozpoczął kolonialny etap historii Francji dokonując 24 lipca 1534 roku ceremonii 

objęcia w posiadanie króla Francji wybrzeża dzisiejszej Kanady (stało się w to w 

miejscu dzisiejszego Penouille Point, Quebec). Od chwili wzniesienia tam krzyża 

z trzema liliami i napisem Vive le Roy de France datować można formalne, według 

ówczesnych praw, zwierzchnictwo francuskie nad Kanadą13.  

Wyprawy Cartiera miały za cel z jednej strony odnalezienie drogi do Chin, 

z drugiej, przywiezienie z Nowego Świata bogactw równych tym, które zwieźli do 

swego kraju z obu Ameryk Hiszpanie. Podróż pierwsza, odbyta między kwietniem 

a wrześniem 1534 roku, przyniosła plon w postaci wspomnianego formalnego 

objęcia władzą króla Francji terenu Kanady, rozeznania wybrzeży otaczających 

Zatokę św. Wawrzyńca i pierwszych kontaktów z Indianami, tzw. Irokezami znad 

 
10 Szczególnie pamiętany jest fakt, że Verrazzano był pierwszym Europejczykiem, który przybył i 
oznaczył na mapie miejsce, w którym dziś jest Nowy Jork (nazwał je „Angoulême”). Jego imię nosi 
jeden ze znanych nowojorskich mostów (Verrazano Bridge), a w przybrzeżnym parku, Battery Park, 
wnosi się pomnik na jego cześć. 
11 M. Trudel, Histoire de la Nouvelle-France I, Les vaines tentatives (1526-1603), Montreal 1963. 
12 M. Trudel, „Cartier, Jacques (1491-1557)”, [hasło w:] Dictionary of Canadian Biography, t. 1, 
Toronto/ Montreal 2003, http://www.biographi.ca/en/bio/cartier_jacques_1491_1557_1E.html; 
[dostęp: 10 VII 2020 r.]. 
13 J. Cartier, Voyages au Canada suivi du voyage de Roberval, Montreal 2000, s. 48. 
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Rzeki św. Wawrzyńca14 (dwóch z nich Cartier porwał i wywiózł do Francji). Choć 

nie przywiózł złota ani nie odnalazł drogi do Azji, opowieści porwanych Indian o 

wodnym szlaku na zachód i wielkim królestwie pełnym bogactw tam leżącym 

(„królestwo Saguenay”) stanowiły wystarczającą zachętę do podjęcia następnej 

podróży w te same okolice.  

Podczas drugiej wyprawy (maj 1535 – lipiec 1536) Cartier wpłynął na rzekę 

św. Wawrzyńca i dotarł do osady indiańskiej o nazwie Stadacona położonej w 

pobliżu dzisiejszego miasta Quebec, a następnie do Hochelagi (domniemany teren 

dzisiejszego Montrealu). Była to pierwsza dla Francuzów okazja do przekonania 

się jak trudne warunki panują w Kanadzie zimą. Wówczas również doszło do 

pojawienia się i powiązania nazwy „Kanada” z terenem, który odwiedził Cartier15.  

Szlak do Chin znów nie został odkryty, podobnie jak upragnione bogactwa, 

ale opis królestwa Saguenay, „w którym mieszkają ludzie biali jak Francuzi odziani 

w powłóczyste szaty”16 wydawał wciąż dawać nadzieję na odnalezienie drogi do 

Azji. Tereny między Stadaconą, a Hochelagą, uznał Cartier za dogodne do 

zasiedlenia. Niestety, podczas wyprawy między przybyszami i tubylcami zrodziły 

się niesnaski. Rdzenni mieszkańcy chcieli zatrzymać u siebie Francuzów (i 

monopol na handel z nimi); ci zaś woleli udać się do dalej leżących osad innych 

plemion. Ostatecznie załoga Cartiera pod osłoną nocy odpłynęła na zachód. 

Wracając później przez Stadaconę porwała kolejnych dziesięciu Indian do Francji.  

 Następna wyprawa z udziałem Cartiera zaplanowana została na rok 1540. 

Choć wstępne ustalenia przewidywały, że kapitan z Saint-Malo ponownie stanie na 

czele, w styczniu 1541 roku król przekazał uprawnienia do zorganizowania 

wyprawy i przywileje na użytkowanie terenu Kanady swemu dworzaninowi 

(protestantowi!); był nim Jean-François de la Rocque sieur de Roberval. Cartier 

 
14 Irokezi znad rzeki Św. Wawrzyńca to grupa plemion zamieszkujących dolinę tej rzeki w chwili, 
gdy pojawił się tam Cartier. Z niewyjaśnionych do dziś przyczyn plemiona te zniknęły z tego terenu 
przed powrotem Francuzów w 1603 roku w okolice późniejszego Quebeku (vide B.G. Trigger, The 
Children of Aataenstic: A History of the Huron People to 1660, Montreal 1976, s. 214 i nast.; M. 
Ratelle, Étude sur la présence des Mohawks au Québec méridional, Quebec 1991, s. 3-4). W chwili 
zakładania Quebeku (1608) był to teren niezamieszkały.   
15 Stało się to wskutek nieporozumienia. Indiańscy przewodnicy kierowali Cartiera do leżącej dalej 
nad rzeką osady nazywając ją „kanata”, co w ich języku oznacza wioskę. Francuz przekonany, że to 
nazwa własna, ochrzcił cały teren Kanadą.  
16 Ibid. 
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został jedynie jego podwładnym: nawigatorem i doradcą. Tym razem 

przedsięwzięcie miało za cel nie eksplorację, a efektywną kolonizację: osiedlenie 

grupy Francuzów w Ameryce na stałe. Dla zrealizowania tego celu Roberavalowi 

przekazano dwa istotne uprawnienia: do dysponowania ziemiami w Ameryce, 

nadawania ich na zasadzie senioratu według własnego uznania oraz do prowadzenia 

handlu amerykańskimi towarami na wyłączność. Faktu, że istotnie tym razem 

celem było osiedlenie, dowodzi liczba kolonistów, która miała dochodzić do 1500 

osób17. Zgromadzono też zapasy broni, amunicji i żywność na dwa lata. 

Niestety, mimo imponujących przygotowań przedsięwzięcie okazało się 

porażką. Najpierw, z powodu opóźnień w transporcie zaopatrzenia, Cartier z 

częścią statków wypłynął przed Robervalem, który pozostał doglądać uzupełnienia 

niezbędnych zapasów. Nie doczekawszy się przywódcy wyprawy u brzegów 

Ameryki, Cartier podjął decyzję o samodzielnym prowadzeniu dalszych działań. 

Dopłynął ponownie w rejon Stadacony i nawiązawszy ponowne relacje z 

Indianami, założył nieopodal ich osiedla fort dla francuskich osadników: 

Charlesbourg-Royal. Z czasem stosunki tubylców z Francuzami pogorszyły się. 

Niejasny los porwanych wcześniej pobratymców (Cartier nie był w stanie 

wytłumaczyć przekonująco, dlaczego z nim nie przypłynęli; w istocie wszyscy poza 

jedną dziewczynką rychło po przybyciu do Francji zmarli z chorób) i ewidentne 

niezręczności w postepowaniu z Irokezami, zaowocowały rosnącą wrogością. 

Francuzi zniechęcili miejscowych do próby zdobycia swej osady przez salwę z 

armat, ale stale nękani i narażeni na śmierć przy każdym wyjściu poza teren fortu, 

zostali w końcu zmuszeni do opuszczenia Charlesbourg-Royal w czerwcu 1542 

roku. Niebawem spotkali u brzegów Nowej Fundlandii Robervala, który z rocznym 

opóźnieniem przybył do Ameryki. Zamiast poprowadzić jego wyprawę na teren 

przyszłej kolonii, Cartier pod osłoną nocy uciekł do Francji. Miał nadzieję, że jego 

niesubordynację pokryje fakt, iż znalazł – w swym mniemaniu – szlachetne 

kamienie i złoto ukryte w skałach, których próbki wiózł do kraju. Okazało się, że 

były to bezwartościowe minerały: piryt i kwarc połyskujące w kamieniach18. 

 
17 M. Trudel, The Beginnings…, s. 41. C. Vidal i G. Havard szacują ją na 300 osób (op.cit., s. 27). 
18 We Francji stało się wówczas popularne powiedzenie "Faux comme un diamant du 
Canada" (“Fałszywy jak kanadyjski diament”). Powiedzenie, jak i jego źródło, są zresztą żywe do 
dziś i obecne także w kanadyjskiej kulturze (vide artykuł J. F. Nadeau „Le plan mort”, Le Devoir, 
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Pozbawiony części zasobów i przewodnika Roberval kontynuował mimo wszystko 

podróż. Dotarł na opuszczone dopiero co przez Cartiera miejsce i założył tam znów 

osadę, tym razem ochrzczoną France-Roy. Choć jemu miejscowi Irokezi okazali 

więcej względności, Francuzów zaatakowali inni wrogowie: surowa zima i 

szkorbut. Zdziesiątkowani, zniechęceni niesprzyjającym klimatem i brakiem 

perspektyw na odnalezienie drogi do Azji, czy choćby na zyskowny handel z 

miejscowymi, latem postanowili zwinąć kolonię. We wrześniu 1543 roku Roberval 

i towarzysze byli znów we Francji.  

Niepowodzenie to na jakiś czas wstrzymało patronat królewski nad 

wyprawami do Kanady. Francuzi szukali jednak innych sprzyjających miejsc na 

usadzenie się w Nowym Świecie. W połowie XVI wieku z inicjatywy admirała de 

Coligny, wspierającego francuskich protestantów, niejaki Nicolas Durand de 

Villegaignon, postać barwna i nietuzinkowa, poprowadził łączoną, hugenocko-

katolicką ekspedycję, mającą za cel założenie kolonii francuskiej w Brazylii, tzw. 

Francji Antarktycznej. Szczytne założenia były takie, że na dzikim, odległym od 

europejskich konfliktów kontynencie, Francuzi dwóch konfesji będą prowadzić 

zgodne, chrześcijańskie życie. Jednak w założonej w Zatoce Guanabara osadzie – 

Fort Coligny (leżącej, notabene, na wyspie wchodzącej w skład dzisiejszej 

metropolii Rio de Janeiro) nie udało się utrzymać pokojowej atmosfery. Jeszcze w 

1557 roku Villegaignon pisał do samego Kalwina, którego znał osobiście, z prośbą 

o przysłanie kalwińskich duchownych, których w kolonii brakowało. Wkrótce wdał 

się z protestantami w dysputy na tematy teologiczne, które rychło skończyły się tak, 

jak kończono je często w Europie: fizyczną eliminacją oponentów. Przywódca 

kolonistów opowiedział się po stronie katolickiej i kazał utopić odmawiających 

konwersji hugenotów. Miary złego dopełniło opuszczenie wcześniej wyspy przez 

inną, ważną kategorię osadników. W przybyłej z Francji grupie byli mianowicie 

tzw. truchements – Francuzi, którzy odwiedzali wcześniej Brazylię, znali 

miejscowe zwyczaje, język autochtonów (tupi) i służyli kolonistom za 

przewodników, tłumaczy oraz zapewniali dobre relacji z otaczającymi ich 

rdzennymi mieszkańcami. Kiedy jednak okazało się, że tłumacze nie tylko „dzikie” 

 
19 września 2019 r.; https://www. ledevoir.com/opinion/chroniques/562672/le-plan-mort; dostęp 14 
VIII 2020 r.). 
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zwyczaje znają, ale i praktykują, Villegaignon wyrzucił ich, jako gorszycieli, z Fort 

Coligny. Utrudniło to jeszcze bardziej sytuację osadników, bowiem osłabieni 

wewnętrznymi tarciami, osadzeni na wyspie, która jak się okazało nie zapewniała 

dobrych warunków do przetrwania, musieli oni stawić czoła wrogości 

podburzonych przez truchements Indian Tupi. Villegaignon wybrał się do Francji 

po wsparcie, by ratować kolonię. Pod jego nieobecność, w 1560 roku, Fort Coligny 

zdobyli Portugalczycy, kończąc tym samym na dobre projekt Villegaignona. Mimo 

powtarzanych jeszcze do XVII wieku prób, Francuzi w Brazylii nie zdołali założyć 

kolonii19. 

Kolejna próba została podjęta w innym zakątku Ameryki. W 1562 roku 

żołnierz i korsarz Jean Ribault oraz szlachcic René de Goulaine de Laudonnière 

pokierowali (znów pod patronatem Coligny’ego) przedsięwzięciem, które tym 

razem obejmowało udział wyłącznie protestantów, a za cel miało osiedlenie sią na 

„Florydzie”20. Fakt, że załoga wyprawy składała się głównie z nienawykłych do 

pracy na roli, czy w rzemiośle żołnierzy (zwolnionych ze służby po wojnach 

włoskich), sprawił, że wkrótce po osiedleniu Francuzi zaczęli przymierać głodem. 

Po opuszczeniu kolonii przez Ribaulta zbuntowali się i postanowili samowolnie 

wrócić do Francji. Z racji nieprzygotowania do żeglugi i niewystarczającego 

wyekwipowania do Europy dotarły tylko niedobitki kolonistów z 1562 roku. W 

kolejnym roku Coligny znów zorganizował grupę trzystu kolonistów, którzy 

założyli na Florydzie jeszcze jedną osadę: Fort Caroline. I tym razem błędy w 

relacjach z rdzennymi mieszkańcami i wewnętrzne spory zaprzepaściły szanse na 

powodzenie wyprawy. Zaangażowanie w konflikty między Indianami, brutalność, 

nielojalność wobec sojuszników, wreszcie bunty wewnętrzne w kolonii, 

doprowadziły niemal do jej ewakuacji. W krytycznej chwili, w sierpniu 1565 roku, 

na Florydę dotarło jednak wsparcie ze strony Coligny’ego w postaci blisko 

sześciuset kolonistów: rzemieślników i rolników wraz rodzinami. Wydawało się, 

 
19 P. Jarnoux, „La France équinoxiale: les dernières velléités de colonisation française au Brésil. 
(1612-1615)”, [w:] Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, r. 1991, t. 98, nr 3, s. 288-289. 
20 Użycie cudzysłowu nie jest tu przypadkowe. Podówczas pojęcie „Floryda” rozciągało się na 
znaczną część wschodniego wybrzeża północnoamerykańskiego; od dzisiejszego stanu Floryda 
niemal po tereny Kanady (vide C. A. Julien, Les Voyages de découverte et les premiers 
établissements: XVe-XVIe siècles, Paryż 1948, s. 222). Osadnictwo francuskie, o którym tutaj mowa, 
obejmowało w istocie głównie dzisiejszą Karolinę Południową. 
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że wreszcie osiągnięto warunki do rozwoju kolonii i pozostania w Ameryce na 

dłużej.  

Nadzieja nie trwała długo. Hiszpanie, nominalnie władający w swoim 

mniemaniu Florydą – choć jej nie zasiedlali – zdecydowali się na usunięcie 

intruzów, których obecność uwłaczała majestatowi króla Hiszpanii, tym bardziej że 

byli heretykami. Pedro Menéndez de Avilés, dowodzący hiszpańską ekspedycją, 

zaskoczył Francuzów we wrześniu 1565 roku. Zdobył ich osiedla, a wszystkich, 

których złapał, kazał ściąć. Owa „amerykańska noc św. Bartłomieja”21 została parę 

lat później pomszczona, ale wyprawa odwetowa Dominique’a de Gourguesa, choć 

poprzedzona odnowieniem aliansu z miejscowymi plemionami (Timucua), 

zakończyła się wraz z dokonaniem vendetty: zdobyciem hiszpańskich fortów i 

powieszeniem ich załóg (1568). Prób osadnictwa na Florydzie nie ponowiono.    

W tej sytuacji kierunkiem kolonizacji, który wydawał się bezpieczny, 

pozostała Kanada. Niepodejmowanie prób osadzenia się na jej terenie nie oznaczało 

zupełnego jej porzucenia. Przez cały niemal XVI wiek, a po wyprawach Cartiera 

zwłaszcza, wybrzeża Nowej Fundlandii i Labradoru odwiedzali francuscy rybacy. 

Sposób połowu i przygotowania do transportu dorsza – głównego celu ich wypraw 

– wymagał często dłuższego pozostawania na wybrzeżu. Budowano tam 

prowizoryczne osady, kontaktowano się z Indianami, okazjonalnie prowadzono 

handel wymienny22. Tymczasem w 1578 roku francuska polityka znowu objęła 

Kanadę. Henryk III wydał kolejny przywilej (monopol na handel) Troilusowi de La 

Roche-Mesgouez. Nadano mu tytuł wicekróla i obdarzono uprawnieniami do 

nadawania ziemi w lenno – podobnie jak wcześniej Robervalowi. Był to początek 

okresu, w którym liderzy wypraw i beneficjenci „wyłącznych” przywilejów 

zmieniali się bardzo szybko, nie zmieniając jednak przy tym oblicza francuskiej 

kolonizacji. Początkowe wyprawy la Roche’a były kompletnie nieudane; pierwszy 

statek został zdobyty w drodze przez Anglików, drugi utonął nieopodal 

macierzystego portu. Następnie uprawnienia od króla na terenie Kanady udało się 

 
21 Tak nazywają masakrę G. Havard, C. Vidal, op.cit. s. 34. 
22 Tę pozostającą niejako poza oficjalnym obiegiem aktywność ekonomiczną Francuzów w 
Ameryce w XVI wieku opisał ostatnio, wzbogacając opracowanie o nieużywane wcześniej źródła, 
L. Turgeon (Une histoire de la Nouvelle-France: Français et Amérindiens au XVIe siècle, Paryż 
2019). 
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zdobyć Jacquesowi Noëlowi – siostrzeńcowi Cartiera. Próbował on swoich sił w 

Północnej Ameryce w latach 1585-1588; bezskutecznie. W 1598 roku na scenę 

powrócił de la Roche i przeprowadził próbę osadzenia kolonistów na, nie wiedzieć 

czemu, wyjątkowo niesprzyjającym, piaszczystym terenie (tzw. Île de Sable). 

Kilkuletni pobyt osadników zakończył się ich ewakuacją w 1603 roku. Tymczasem 

w 1599 roku król wydał identyczny przywilej (monopol i uprawnienia) na podobnie 

określony teren Pierre’owi Chauvinowi de Tonnetuit. Wskutek protestów de la 

Roche’a rozdzielono ich strefy wpływów. Po śmierci Chauvina (1602) jego 

przywilej nadano Aymarowi de Chastes, a po jego z kolei śmierci (1603) – monopol 

trafił w ręce Pierre’a du Gua de Montsa. On i jego rozsławiony później przez 

kanadyjską historiografię towarzysz: Samuel de Champlain, rozpoczęli kolejną 

epokę w kolonizacji Kanady.    

 Kartograf, eksplorator i sprawny administrator, Champlain, był prawą ręką 

du Montsa i w jego imieniu działał na terenie kolonii pod nieobecność przywódcy. 

Najpierw próbowano sił w Akadii (wybrzeże atlantyckie na terenie dzisiejszej 

Nowej Szkocji, Nowego Brunszwiku i północno-wschodniego skrawka 

dzisiejszych Stanów Zjednoczonych). Założona tam osada, Port-Royal, stała się 

pierwszym prawdziwym ośrodkiem kolonizacji francuskiej na terenie Kanady, 

zamieszkanym przez wiele kolejnych lat bez przerwy. Co prawda chwilowe 

problemy, w tym przejściowe uchylenie monopolu królewskiego dla de Montsa w 

1607 roku, zahamowały nieco rozwój kolonii, ale po przywróceniu uprawnień 

kompanii swego patrona Champlain otrzymał nowe zadanie: założenia nowej, 

dogodniejszej osady w głębi kontynentu. Wybrał miejsce, które – jak dziś wiemy – 

leżało w pobliżu Stadacony, a zarazem wcześniejszych fortów Cartiera i Robervala.  

Jednak po osadach: indiańskich i francuskich, nie było już tam śladu. Założenie 

przez Champlaina miasta Quebec w lipcu 1608 roku było zarazem pierwszą 

europejską lokacją miejską w Ameryce Północnej. 

Trwała osada była postępem w porównaniu z brakiem stałej obecności w 

ogóle, ale rola ówczesnego Quebeku nie wykraczała jeszcze poza rodzaj faktorii; 

miejsca wymiany dóbr z okolicznymi Indianami (wówczas już dominującą rolę w 

handlu odgrywały skórki bobrowe, poszukiwane na europejskich rynkach jako 

surowiec do produkcji kapeluszy).  
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Przełom przyszedł w 1627 roku, kiedy wegetującą kolonią zainteresował się 

kardynał Richelieu, pierwszy minister Ludwika XIII23. Szukając wzmocnienia 

Francji przez eksploatację kolonii postanowił odebrać przyznawane do tej pory 

poszczególnym prywatnym spółkom uprawnienia i tytularne zwierzchnictwa. 

Powołał on do życia zupełnie nową organizację: Kompanię Nowej Francji 

(popularnie nazywaną Kompanią Stu Wspólników, 1627). Jego nazwisko otwierało 

listę jej akcjonariuszy, a znajdowało się na niej, poza nazwiskami dworzan i notabli 

zmotywowanych przez kardynała, również nazwisko Samuela de Champlain. 

Został on pierwszym faktycznym gubernatorem kolonii sprawującym zarząd 

Kanadą w imieniu Kompanii Stu Wspólników.  

Po raz kolejny jednak, mimo wyasygnowania znacznych środków i 

wysłania do Quebeku dobrze wyposażonej, licznej grupy osadników, 

przedsięwzięcie nie powiodło się. Tym razem na drodze stanęli konkurenci 

kolonialni Francji: Anglicy, którzy dzięki współpracy z hugenockimi 

przeciwnikami kardynała powzięli wiadomość o wypłynięciu floty, zastawili na nią 

pułapkę u brzegów Ameryki i przejęli statki (1628). Druga wyprawa z Francji: rok 

później, zakończyła się podobnie. W jej następstwie bracia Kirke, stojący na czele 

angielskich korsarzy, opanowali Quebec biorąc do niewoli Champlaina.  

Kolonia, wraz ze zdewastowanym przez Anglików Quebekiem, wróciła do 

Francji dzięki jej powodzeniom wojennym w Europie, na mocy pokoju w Saint-

Germain-en-Laye (1632), ale kompania Stu Wspólników była już wydrenowana z 

kapitału i znajdowała się na skraju bankructwa. Kardynał Richelieu, zaangażowany 

teraz bardziej w konflikty europejskie, stracił zainteresowanie Kanadą i mimo prób 

ożywienia osadnictwa w Akadii (Isaac de Razilly, 1632-1635), francuska kolonia 

w Ameryce Północnej znów popadła w stagnację. Miarą upadku był fakt, że w 1645 

roku Kompania Nowej Francji zgodziła się na dzierżawę swego monopolu na 

handel futrami na rzecz spółki quebeckich kupców, tzw. Communauté des 

Habitants24 za symboliczną niemal opłatę tysiąca liwrów rocznie. W praktyce 

 
23 Do uprawnień Richelieu należało między innymi zwierzchnictwo nad francuską marynarką. 
Wiadomo też, że jego ojciec i brat byli wcześniej zaangażowani w eksplorację Ameryk (vide G. 
Havard, C. Vidal, op.cit. s. 54).  
24 M. Kijewska-Trembecka posługuje się spolszczoną nazwą: Wspólnota Mieszkańców (Québec i 
Québécois. Ideologie dążeń niepodległościowych, Kraków 2007, s. 39). Z uwagi narzucające się 
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oznaczało to brak zainteresowania metropolii amerykańską kolonią. Taki stan trwał 

do wczesnych lat sześćdziesiątych XVII wieku, kiedy Ludwik XIV wspierany przez 

Jeana-Baptiste Colberta zabrał się za zmianę oblicza kolonii.  

 

Il. 1. Relation de Canada: relacja z wydarzeń w quebeckiej kolonii pod władzą Samuela de 

Champlaina opublikowana w 1633 roku w Le Mercure françois (nr XIX). Zbiegiem okoliczności 

tuż nad nią fragment interesującej, z dziennikarskiego punktu widzenia, relacji z wydarzeń w Polsce 

(źródło: mercurefrancois.ehess.fr – Cliché © Cécile Soudan).   

 
współczesne konotacje tej wersji oraz kwalifikowane w kanadyjskich realiach znaczenie pojęcia 
habitants, tutaj pozostajemy przy nazwie oryginalnej. 
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2.2 Podsumowanie      
 

Losy francuskiej kolonizacji w Ameryce przed skupieniem się na Kanadzie 

i wprowadzeniem w niej reform Króla-Słońce są dobrym tłem (czy wręcz 

kontrastem) dla tego co nastąpiło później. Litania nazwisk i nazw kolejnych 

eksploratorów, koncesjonariuszy, beneficjentów monopoli i osadników, daje obraz 

niestabilności francuskiego władztwa nad przyszłą amerykańską kolonią i słabość 

zarządzania nią do roku 1663. Na takim to gruncie Ludwik XIV i Colbert budowali 

nową strukturę administracyjną na tym terenie.  

Warto jednak zwrócić uwagę na jedną jeszcze prawidłowość, która 

objawiała się w sposób widoczny do czasów Ludwika XIV, ale i później: 

bezpośrednia i prosta zależność stanu kolonii od aktualnego trendu polityki Francji. 

Ta zależność może wydawać się naturalna, ale pokazuje, że czynnikiem 

powodzenia kolonizacji francuskiej był niemal zawsze patronat króla, czy jego 

najbliższego otoczenia. Nawet jeśli w roli inicjatorów występowały konkretne, 

czasem nawet niezwiązane ściśle z dworem jednostki, bez realnego wsparcia 

władzy centralnej kolonia francuska wegetowała. 

Przykładem są już wyprawy Giovanniego da Verrazzano. Tuż po pierwszej 

jego wyprawie Franciszek I trafił pod Pawią do niewoli; nie było już możliwości 

sponsorowania przez niego kolejnej eskapady florentczyka. Podobnie jest z 

wyprawami Cartiera i misją Robervala; okres między nimi (1536-1538), to czas 

walk z cesarstwem Karola V, które wstrzymują króla Francji od angażowania się w 

sprawy kolonizacji od razu po drugiej wyprawie żeglarza z Saint-Malo25. Osiedla 

w Brazylii i na Florydzie to idea powiązana z kolei bezpośrednio z postępem 

reformacji i konfliktem wewnętrznym we Francji oraz próbą scalenia Francuzów 

rożnych konfesji pod sztandarem wojny z Hiszpanią. W tym wypadku inspiracja 

wyszła z najbliższego otoczenia króla (admirał de Coligny). Można powiedzieć, że 

wydarzenia i ich kolonialne konsekwencje w tym okresie następują niemal z dnia 

na dzień. Ribault płynący na Florydę w lutym 1562 roku – jeszcze w okresie pokoju, 

po Cateau-Cambrésis (1559) i przyjęciu ugodowej postawy wobec protestantów – 

unika masakry w Wassy (1 marca 1562 r.). Druga wyprawa na Florydę i powstanie 

 
25 W. J. Eccles, op.cit., s. 2, 6-8. 
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Fort Caroline to czas po edykcie z Amboise (1563), kiedy znów hugenoci wracają 

częściowo do łask26… Sam wybór Florydy wynikał z chęci rzucenia wyzwania 

aktualnemu przeciwnikowi Francji na arenie europejskiej: Filipowi II, królowi 

Hiszpanii, który uważał ją, jak wspomniano, za swoje terytorium. 

Kiedy francuskie królestwo podniosło się z chaosu wojny domowej, odżyła 

kolonizacyjna idea. Końcówka XVI i początek XVII wieku to podjęcie inicjatyw, 

które wspierał Henryk IV (od niego przywileje otrzymali Troilus de La Roche-

Mesgouez, Pierre Chauvin de Tonnetuit, Aymar de Chastes i Pierre du Gua de 

Monts). Za rządów pierwszego Burbona na tronie Francji mają miejsce narodziny 

stałej kolonii. Symboliczną datą jest rok 1608 i założenie Quebeku przez Samuela 

de Champlain27. Kolejne ożywienie przypadło na czas rządów de facto Szarej 

Eminencji. Spiritus movens założenia organizacji, która pozostanie kolejnym 

symbolem kanadyjskiej kolonizacji (Kompanii Stu Wspólników) był sam kardynał 

Richelieu. Jednak jego wsparcie minęło wraz z zaangażowaniem się Francji w 

wojnę trzydziestoletnią. Okresy małoletności Ludwika XIV, regencja, Frondy – to 

wszystko przypada również na czas stagnacji Nowej Francji. Odmienia ją dopiero 

– znów – wola suwerena, który postanawia zadbać o pozycję Francji w Ameryce.     

 

 

  

 
26 M. Trudel, Histoire de la Nouvelle-France I…, s. 72. 
27 Okres rządów Henryka IV É. Thierry określił czasem otwarcia się Francji na Amerykę i jej ludność 
rdzenną. Choć nadawanie przez tego króla monopoli handlowych w zamian za opiekę nad kolonią 
wynikać mogło w istocie z niechęci do sięgania do własnej szkatuły by dotować kolonistów (E. 
Thierry, La France de Henri IV en Amérique du nord: de la création de l'Acadie à la fondation de 
Québec, Paryż 2008, s. 460-461). D. H. Fischer z kolei wskazuje na niezwykle bliską współpracę 
Henryka IV z Champlainem. Posuwa się wręcz do tezy, że Champlain był jednym z jego nieślubnych 
potomków (D. H. Fischer, Champlain's Dream: The European Founding of North America, Nowy 
Jork 2008, s. 45). 



3. Administracja Nowej Francji do 1663 roku 
 
 

Celem zobrazowania zmiany, jaką było w sferze administracji, 

wprowadzenie i ukształtowanie funkcji intendenta, konieczne jest prześledzenie 

form sprawowania władzy w Nowej Francji przed reformami Króla-Słońce. 

 

3.1 Władza francuska nad Kanadą do 1627 roku 
 

Za pierwszy dokument określający kompetencje do zarządzania kolonią 

francuską w Ameryce uznaje się wspomniany patent dla sieur de Robervala. Były 

to uprawnienia niezwykle szerokie i czyniły go niemal samodzielnym władcą na 

tym terenie1. Mógł wydawać prawa wiążące na terenie kolonii i sprawować 

samodzielnie wymiar sprawiedliwości – z prawem karania śmiercią włącznie. Miał 

prawo prowadzenia wojen i zawierania pokoju. Niemal identyczne uprawnienia 

otrzymał kilkadziesiąt lat później kolejny z pionierów kolonizacji: de La Roche-

Mesgouez. Do jego uprawnień, quasi-królewskich (et come nous mesme le ferons 

et faire pourrions sy en nostre personne y etions pisał król o jego kompetencjach na 

terenie kolonii2), dodano oficjalną tytulaturę wicekróla Nowej Francji.  

Kliku dalszych koncesjonariuszy otrzymało analogiczne uprawnienia. 

Nieco dokładniej wymieniono zakres kompetencji Pierre’a du Gua de Monts. 

Henryk IV przewidział dla niego władzę nad kolonią „na ziemi i morzu”3, do 

wypowiadania i prowadzenia wojen, zawierania pokoju, do powoływania 

urzędników i sędziów, do nadawania ziemi w kolonii i do stanowienia prawa, 

wydawania ordonansów – w miarę możliwości na wzór prawa, które obowiązywało 

we Francji. Swoje uprawnienia De Monts, rezydujący od pewnego momentu we 

Francji, delegował na rzecz Samuela de Champlain i wiadomo, że z uprawnień tych 

 
1 Jeden z historyków nazwał je „absolutnymi” avant la lettre (G. Lanctot, op.cit., s. 8). 
2 Tak jak my sami zrobilibyśmy i moglibyśmy zrobić, gdybyśmy byli tam we własnej osobie („Lettres 
patentes accordez a François de la Roque sieur de Roberval” [w:] Collection de manuscrits relatifs 
a l'histoire de la Novelle France t. 1, Québec 1883, s. 35). 
3 De Monts otrzymał od admirała de Montmorency osobne uprawnienie do działania na morzu i jest 
to o tyle istotne, że bez niego władza de Montsa, jako reprezentanta suwerena francuskiego wobec 
obcych statków, mogłaby nie być respektowana (vide J. Y. Grenon, „Les actes juridiques fondateurs 
de la Nouvelle-France de 1603 à 1612”, Histoire Québec, t. 14, nr 1, 2008, s. 12). 
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Champlain korzystał, m. in. biorąc udział w wojnie między plemionami 

indiańskimi, czy skazując na śmierć kolonistę-buntownika, Jeana Duvala.    

Kolejni koncesjonariusze: Karol Burbon-Condé, hrabia Soissons, Henryk II 

książę de Condé, Henryk II de Montmorency i Henryk de Lévis, książę Ventadour 

obdarzeni zostali przywilejami analogicznymi do poprzednika (dwóm ostatnim 

przydano honorowy tytuł wicekróla). Nie pojawili się oni jednak nigdy na terenie 

Nowej Francji4, a część swych uprawnień delegowali na rzecz pozostającego wciąż 

na miejscu Samuela de Champlain. Za hrabiego Soissons lwia część uprawnień 

Champlaina z czasów de Montsa pozostała nietknięta, lecz nieco ograniczono 

uprawnienie do karania – odtąd podejrzani o przestępstwa mieli być sądzeni w 

Normandii5. Champlain miał ich aresztować i odsyłać. Dalej idącej zmianie uległa 

sytuacja za czasów wicekrólowania Kondeusza, który – podobnie jak kolejni 

beneficjenci przywilejów – oddał w ręce prywatnej spółki monopol na handel i 

powiązane z nim swoje uprawnienia. Doprowadziło to do sytuacji, w której 

oficjalnie głową kolonii, reprezentantem jej suwerena i przywódcą w razie wojny 

pozostawał lieutenant, zastępca wicekróla (Champlain), utracił on jednak 

bezpośrednią władzę nad reprezentantami spółki w Nowej Francji i dzielił w tym 

okresie uprawnienia sądownicze z reprezentantami jej udziałowców na miejscu.   

 

  

 
4 Żaden z tych wysoko urodzonych koncesjonariuszy nie udał się nigdy do kolonii. Funkcję swą 
traktowali prestiżowo i czerpali z niej zyski pośrednio - przez udzielanie licencji na faktyczne 
eksploatowanie terenu. Ponadto zwierzchnictwo nad kolonią łączyli często z innymi urzędami 
królestwa, czy zasiadaniem w Radzie Królewskiej, co skłaniało ich do wyznaczania zastępców, 
takich jak Champlain (lieutenant-général; vide Michel Antoine, “Genèse de l'institution des 
intendants”, [w:] Journal des savants, 1982, nr 3-4. s. 288). Przypuszczać należy również, że 
przeprawa morska, długa i niebezpieczna, jak i ówczesny, pionierski charakter kolonii sprawiały, że 
persona pokroju wicekróla – nieraz księcia krwi – nie widziała powodu, by na podróż do Kanady 
się zdecydować. 
5 Tak interpretuje te uprawnienia G. Lanctôt (op.cit. s.19). Literalnie jednak źródło – dokument 
wydany Champlainowi przez hrabiego, mówi o odsyłaniu tych, którzy bez zgody króla będą 
prowadzić handel na terenach pozostających pod władzą francuskiego suwerena. O innych 
występkach w tym kontekście nie ma mowy wprost (vide „Commission de Commandantde la 
Nouvelle France par Mr. le Comte de Soissons, Lieutenant Général au ditpays, en faveur du Sieur 
de Champlain”, [w:] Ordonnances des Intendants Et Arrêts Portant Règlements du Conseil 
Supérieur de Québec, Avec les Commissions des Gouverneurs Et Intendants t. 2, Quebec 1806, s. 
11-12).   
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3.2 Nowa Francja pod zarządem Kompanii Stu Wspólników 
 

Można powiedzieć, że zasadnicza historia administracji kolonii rozpoczyna 

się z utworzeniem Kompanii Nowej Francji (Kompanii Stu Wspólników)6. 

Kardynał Richelieu, przed powołaniem tej spółki, zlikwidował urząd wicekróla i 

odebrał przywileje poprzednim kompaniom korzystającym z tych terenów. 

Nowopowstała spółka przyjęła następujące reguły obierania władz kolonii: 

wspólnicy przedstawiali kardynałowi (jako zwierzchnikowi kolonii w ramach 

władz centralnych Francji) trzech kandydatów. Z nich kardynał wybierał jednego i 

przedstawiał wybór do zatwierdzenia królowi. Odstępstwem od tej zasady był już 

wybór pierwszego zastępcy kardynała w kolonii – wciąż Samuela de Champlain, 

który nie otrzymał potwierdzenia królewskiego i był w zasadzie gubernatorem 

zastępczym. Bez przeszkód jednak sprawował urząd, aż do wyboru pierwszego, 

oficjalnie i w pełni legalnie już wskazanego lieutenant- général: Charlesa Jacquesa 

Huault de Montmagny’ego (1635). Władza gubernatora była na terenie Kanady 

wciąż bardzo szeroka. Zarządzanie kolonią, zwierzchnictwo wojskowe, wdrażanie 

prawa francuskiego na terenie Nowej Francji, były po jego stronie. Miał prawo 

wydawania wyroków w ostatniej instancji, choć w sprawach wysokiej wagi miał 

przybierać sobie jako współsędziów miejscowych notabli. Jednak poza 

gubernatorem oficjalną funkcję administracyjną pełniła jedna tylko osoba – 

sekretarz sądowy. Poza gubernatorem były również sprawy finansowe: do ich 

załatwienia spółka delegowała osobnego urzędnika. Następnie, w 1635 roku 

utworzono urząd gubernatora Trois-Rivières, drugiej po Quebeku osady w kolonii, 

a w 1642 pojawił się osobny gubernator dla Montrealu.  

Z czasem niejako obok gubernatora pojawiły się w kolonii nowe instytucje 

władzy. W 1647 roku – wkrótce po przejęciu monopolu handlowego przez 

Communauté des Habitants – utworzono ciało kolegialne posiadające określone 

kompetencje: tzw. radę Quebecu (Conseil de Quebec). Zasiedli w niej gubernator, 

przełożony jezuitów na terenie Nowej Francji i gubernator Montrealu. Rok później 

do rady dodano kolejnych członków: dawnych gubernatorów, o ile przebywali w 

 
6 Dość powiedzieć, że w ogólnych publikacjach, część historyków od tego punktu rozpoczyna 
właściwy opis instytucji władzy Nowej Francji (vide: W. J. Eccles, The Government of New France, 
Ottawa 1965; A. Vachon, L'administration de la Nouvelle-France: 1627-1760, Montreal 1970). 
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Kanadzie i dwóch członków dokooptowano przez resztę grona – w porozumieniu z 

syndykami (reprezentantami mieszkańców); gubernatorzy lokalni mogli dołączyć, 

jeśli przebywali akurat w Quebeku. Do zadań rady należały: administrowanie 

finansami kolonii (w miejsce urzędnika kompanii), nadzór nad handlem, kwestie 

porządku publicznego oraz wskazywanie drobniejszych urzędników (nadzorcy 

magazynów, dowódcy floty kolonii i notariusza). Choć kompetencje gubernator 

dzielił teraz z grupą doradców, to jednak pozostała mu rola pierwszej osoby w 

kolonii; miał prawo weta co do decyzji rady Quebeku i pozostawał odpowiedzialny 

za jej losy. Zaś w roku 1649 na jego rzecz Kompania Stu Wspólników scedowała 

prawo do nadawania ziem w kolonii.  

Tym niemniej organizacja kolonii, wraz z jej rozrostem, ewoluowała. W 

1651 roku pojawiła się nowa instytucja: stałe sądy (sénéchaussées) – powołane do 

rozpatrywania spraw cywilnych i karnych. Sądy takie utworzono w Quebeku, 

Trois-Rivières i Montrealu. Odwołania od ich orzeczeń rozpatrywał gubernator7.  

Niezwykle ciekawa zmiana w urzędowaniu władz kolonii miała miejsce w 

1657 roku. Zmieniono wówczas skład rady; odtąd jej członkami poza gubernatorem 

generalnym i wyznaczonym przez kompanię urzędnikiem, wchodzić mieli czterej 

członkowie wybierani w „powszechnych wyborach” (!) na dwuletnie kadencje. 

„Powszechne wybory” na terenie podległym władcy, uznawanemu za absolutnego, 

instytucji władzy, wzbudził niemało dyskusji, a często wręcz entuzjazm historyków 

kanadyjskich8. Mimo podnoszonych często ograniczonych kompetencji rady 

 
7 Warto dodać, że były to sądy o charakterze senioralnym. Prowadziły one sprawy w imieniu władcy 
senioralnego na tym terenie, tj. w Quebeku i Trois-Rivières: Kompanii Stu Wspólników, w 
Montrealu: Société de Notre-Dame de Montréal. Dwa pierwsze sénéchaussées rozpatrywały 
również odwołania od orzeczeń sądownictwa senioralnego niższego szczebla – sądów „wasali” 
Kompanii (tak podaje A. Vachon, L'administration…, s. 22). P. Girard, J. Phillips, R. B. Brown, 
wskazują, że sénéchaussées były sądami królewskimi czuwającymi nad senioralnym wymiarem 
sprawiedliwości. Wydaje się jednak, że nie należy tego rozpatrywać jako narzucenie nadzoru nad 
sądami kompanii, skoro król oddał kwestie sądownictwa na terenie Nowej Francji w jej ręce – a 
gubernator pozostawał ostatnią instancją (vide: A History of Law in Canada, Volume One: 
Beginnings to 1866, Toronto 2018, s. 95. Szerzej z kolei o sądownictwie senioralnym Nowej Francji: 
J.A. Dickinson, „La justice seigneuriale en Nouvelle-France: le cas de Notre-Dame-des-Anges”, 
[w:] Revue d'histoire de l'Amérique française, t. 28, nr 3, 1974, s. 323-346). 
8 Entuzjastą był Gustave Lanctot, który dostrzegał w radzie Quebeku z tych czasów pierwszy 
kanadyjski parlament (vide „Un parlement colonial au temps de Louis XIV (1647- 1663)”, [w:] 
Revue d'histoire des colonies, t. 42, nr 148/ 149, r. 1955, s. 277-290). Z kolei zapał ten studził Yves 
Zoltvany wskazując na wspomniane ograniczenia i brak politycznej roli rady (The government of 
New France: Royal, clerical, or class rule?, Scarborough 1971, s. 2). 
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(nadzorowanie działań kompanii osadników, gubernatorskie prawo weta) i 

relatywnie krótkiej historii tej instytucji pozostaje faktem, że z nadania 

królewskiego przez kilka lat istniała obdarzona określonymi kompetencjami, a 

komponowana w drodze wyboru mieszkańców instytucja, jeśli nawet nie 

polityczna, to działająca na powierzonym jej wąskim odcinku administracji 

publicznej.       

Wreszcie w 1659 roku doszło do ograniczenia funkcji sądowniczych 

samego gubernatora. Na mocy decyzji króla apelacje od wyroków sądów niższej 

instancji (lokalnych trybunałów) miały być odtąd rozpatrywane nie przez 

gubernatora, a przez paryski parlament – z wyjątkiem spraw małej wagi i tych, które 

musiały być załatwione bez zwłoki. Tym niemniej decyzja ta stanowiła wyraźne już 

odejście od gubernatorskiego „jedynowładztwa” i pozbawiła głowę kolonii 

zwierzchności nad wymiarem sprawiedliwości w Nowej Francji.  

 

3.3 Podsumowanie  
 

     Charakteryzując pierwszy okres funkcjonowania administracji 

nowofrancuskiej powiedzieć można, że była ona wówczas adekwatna do 

warunków, jakie w kolonii panowały: do jej rozmiarów i potencjału. Pionierskie 

wyprawy Cartiera, czy Robervala, jak i próby de la Roche’a, nie były związane z 

trwałym osadnictwem, ani organizacją kolonizowanego terenu w sposób 

wymagający rozbudowanych struktur. Naturalnym i efektywnym rozwiązaniem 

mogło się wydawać to, że wódz wyprawy, czy jego bezpośredni zwierzchnik, ma 

władzę całkowitą i jednoosobową nad przyszłą kolonią.  

Również pierwsze osady Champlaina, liczące kilkadziesiąt osób mogły 

podlegać władzy sprawowanej w praktyce przez jedną osobę. Dopiero wzrost 

liczby kolonistów i zwiększona aktywność Francuzów wymogły utworzenie 

kolejnych instytucji i urzędów w Nowej Francji9. Rozwój życia gospodarczego 

 
9 Dane związane z ludnością Nowej Francji znaleźć można, poza opracowaniami historycznymi, 
również w danych oficjalnego urzędu statystycznego Kanady: https://www150.statcan.gc.ca/n1/ 
pub/ 98-187-x/ 4064812-fra.htm [dostęp: 7.09.2020 r.]. Zgodnie z tymi danymi w 1608 roku w 
Quebeku pod wodzą Champlaina było 28 osób. Z kolei w roku 1641 miało być ich według 
Statistique Canada, około 240, a w 1663 roku: 2500. Warto dodać, że dane urzędu podane są na 
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(ożywienie przyniosło na pewno przejęcie handlu futrami przez mieszkańców 

kolonii) przyniósł nowe wyzwania i konieczność radzenia sobie z nowymi 

problemami10. Nie jest też przypadkiem szczególny rozwój instytucji w latach 

czterdziestych i pięćdziesiątych, kiedy ludność Kanady zaczęła wzrastać skokowo. 

Nie zmienia to jednak faktu, że niemal do końca okresu, jaki powyżej opisano, 

odpowiedzialność za całokształt zarządzania kolonią i możliwości jej kształtowania 

leżały w rękach gubernatora.   

Kierunek zmian podjętych pod koniec lat pięćdziesiątych – okrojenie 

gubernatorskich uprawnień – zapowiadał już wprowadzenie administracji, w której 

kompetencje głowy kolonii zostaną podzielone: między niego, a drugą, z dwóch już 

odtąd „głów” administracji: intendenta.     

 

  

 
podstawie źródeł historycznych, które są wskazane. Trzeba jednak dodać, że są to obliczenia nie do 
końca wiarygodne, opierające się na subiektywnych relacjach. Próbę dokładniejszego odtworzenia 
ludności Nowej Francji, przy użyciu szerszego zestawu danych, podjął Marcel Trudel. Jego ustalenia 
nieraz odbiegają znacznie od danych urzędu, np. na rok 1641 wskazuje on liczbę ok. 500 kolonistów, 
zaś dla 1663 roku jego dokładne wyliczenia dały wynik 3035 osób (vide M. Trudel, Initiation à la 
Nouvelle-France, Toronto 1968, s. 143; La population du Canada en 1663, Montreal 1973, s.11).   
10 Wiadomo na przykład, że utworzenie Rady Quebeku (1647) było reakcją na przejęcie kontroli nad 
handlem futrami przez rodzinę i otoczenie Pierre’a Legardeura de Repentigny, kierującego wówczas 
Communauté des Habitants. Konieczna stała się zatem zewnętrzna kontrola jego działań, która 
ucieleśnienie znalazła w Conseil de Quebec (J. Hamelin, „Legardeur de Repentigny, Pierre”, [w:] 
Dictionnaire biographique du Canada, t.1 Toronto/ Montreal, 2003, http://www.biographi.ca/fr/bio/ 
legardeur_de_repentigny_pierre_1648_1F.html, [dostęp: 7 IX 2020 r.]).   



4.  Funkcja intendenta prowincji 
 

Analiza ukształtowania zadań intendenta Kanady nie może dojść do skutku 

bez odniesienia się do zagadnienia funkcji intendenta prowincji jako „narzędzia” 

sprawowania władzy w ogóle – w perspektywie jej powstania i ukształtowania we 

Francji. Opisanie tej kategorii urzędników1 króla ma również ten walor, że 

uzasadnia dobitnie wybór tego właśnie funkcjonariusza jako przedmiotu analizy w 

kolonialnym (w tym wypadku) kontekście i w zestawieniu z pytaniem o absolutyzm 

władzy króla.    

Rola intendenta prowincji w historii Francji oceniana była w dziejach 

historiografii wielokrotnie i jest przedmiotem dyskusji do dziś. Jak stwierdza 

François-Xavier Emmanuelli, ocena intendentów przez Francuzów zmieniała się z 

czasem.  Rychło po ustąpieniu ze sceny politycznej Francji (w czasach rewolucji 

francuskiej), uznani zostali za głównych wrogów ludu, później zostali 

zrehabilitowani, a w wieku XX stali się postaciami wręcz przecenianymi przez 

historyków2. 

Byli niewątpliwie najważniejszymi de facto przedstawicielami francuskiego 

króla w wielu prowincjach królestwa. Stawiano ich w jednym rzędzie z 

dariuszowymi „oczami i uszami króla”, missīs dominicīs Karola Wielkiego, 

przedstawiano jako ancien regime’owy prototyp napoleońskiego prefekta 

prowincji3. Niezależnie od oceny zasadności tych porównań, dają one pojęcie o roli 

 
1 Zastrzec trzeba, że w świetle roli intendentów mówienie o urzędzie może być uznane za 
dyskusyjne. Ściśle rzecz biorąc, należałoby mówić raczej o funkcji albo instytucji intendenta, nie 
był to bowiem „urząd” (office) w ówczesnym rozumieniu. Można określić go mianem wysłannika, 
albo też (wobec francuskiego zamiennika: commissaire départi) komisarza. W świetle pewnych 
utrwalonych, a nieadekwatnych konotacji drugiego pojęcia, nie jest ono tutaj używane. Tym 
niemniej w niniejszej pracy pojawia się, z wyrażonym tu zastrzeżeniem pewnej umowności, słowo 
„urzędnik”. 
2 F.-X. Emmanuelli, Etat et pouvoirs dans la France des XVIe-XVIIIe siècles: la métamorphose 
inachevée, Paryż 1992, s. 70. O losie intendentów w dobie rewolucji, kiedy to proklamowano ich 
wrogami ludu, pisze A. Cohen: “Les procès des anciens intendants durant la Révolution”, [w:] 
Annales historiques de la Révolution française, nr 356/2009, s. 29-56. 
3 F. Béchard, De l'administration de la France ou essai sur les abus de la centralisation, t. 1, Paryż 
1845, s. 318; C. Brossault, Les intendants de Franche-Comté, 1674-1790; Paryż 1999 s. 19; G. 
Hanotaux, Origines de l'institution des intendants des provinces, d'après les documents inédits, 
Paryż 1884, s. 3; T. Sarmant, M. Stoll, Régner et gouverner : Louis XIV et ses ministers, Paryż 2010, 
s. 344; C. Lecomte, “De l'intendant au préfet: rupture ou continuité?” [w:] B. Mercuzot, C. Lecomte, 
E. Géraud [red.], La loi du 28 pluviose An VIII deux cents ans après: survivance ou pérennité?, 
Paryż 2000, s. 11-26, G. Livet, op.cit.   
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i specyfice intendentów. Specyfice, która zasadza się na dwóch głównie 

elementach: skierowaniu do sprawowania władzy na terenach oddalonych od 

centralnego ośrodka władzy i wykonywaniu jej nie w ramach tradycyjnego, 

dożywotniego urzędu, a w ramach specyficznej, bezpośredniej relacji z suwerenem 

na podstawie przekazania osobistych uprawnień, które w każdym momencie mogą 

być cofnięte.   

Stwierdzić też trzeba od razu rzecz oczywistą: ponieważ właściwa historia 

intendentów rozpoczęła się w połowie wieku XVI i trwała do czasu Rewolucji, to 

instytucja ta musiała ewoluować i kształtować się odmiennie w różnych stadiach 

swego trwania. Tym niemniej nawet uwzględniając to założenie, dyskusje 

historyków dotyczące właściwych ram ich działania (czasowych, przedmiotowych, 

terytorialnych), są wciąż żywe i w dyskusjach tych padają często rozbieżne zdania 

co do kwestii podstawowych. To również uznać należy za pewien czynnik ewolucji 

w ocenie roli intendenta – tym razem już czynnik współczesny.  

 Poniżej przedstawiono pokrótce rozwój wydarzeń, który doprowadził 

ewolucję omawianej funkcji do postaci jaką miała ona w chwili powołania 

intendenta dla Kanady.  

 

4.1 Powstanie funkcji intendenta 
 

Punktem odniesienia dla analizy początków funkcji intendenta jest do dziś 

w historiografii francuskiej dzieło Gabriela Hanotaux, Origine de l'institution des 

intendants des provinces (1884). Doszukiwał się on wyraźnie początków 

omawianej funkcji w tzw. chevauchées (inspekcjach) przeprowadzanych przez 

maîtres des requêtes, urzędników delegowanych z dworu do wykonania 

określonego zadania na danym terenie (prowincji) kraju4. Pierwszych właściwych 

 
4 Ściślej: maîtres des requêtes de l'hôtel du Roi; byli oni urzędnikami dworu królewskiego 
powiązanymi z kancelarią króla. Ich uprawnienia związane były przede wszystkim z sądownictwem, 
a ich istnienie datuje się od czasów Ludwika Świętego. Pierwsze chevauchées odnotowano z kolei 
w czasach Karola VIII; zaś uregulowano je, jako okresowe, regularne inspekcje, w 1553 roku 
edyktem z Compiègne, przy czym nie miały one bezpośredniego związku z działalnością 
sądowniczą, a raczej z nadzorem i zbadaniem stanu określonych spraw na danym terenie (vide 
„Maîtres des requêtes de l'hôtel du Roi” [w:] Dictionnaire de l'Ancien régime, L. Bély [red.], Paryż 
2010, s. 785; A. Smedley-Weill, Les intendants de Louis XIV, Paryż 1995, s. 27). 



48 
 

intendentów widział zaś w wysłannikach, których zadania mniej więcej pokrywały 

się z zadaniami późniejszych, intendentów prowincji i odnosiły się do konkretnej, 

wskazanej im części królestwa. Ustalenia Hanotaux stały się jednak przedmiotem 

obszernej dyskusji i krytyki, bazującej na fakcie, że nie da się wykazać 

instytucjonalnej ciągłości (o ile można to tak nazwać, mając na uwadze ulotne 

kategorie instytucjonalności w czasach wczesnonowożytnych) między maîtres des 

requêtes i wskazanymi przez niego wysłannikami, a intendentami prowincji z epoki 

rozkwitu tej instytucji. Ponadto zarzucono jego argumentacji zbyt łatwe i 

nieuzasadnione utożsamienie zadań osób, którym powierzono partykularne 

kompetencje i które to osoby określano w instrukcjach, jako commissaire, czy 

nawet intendant5, z późniejszymi intendentami prowincji sensu stricto, podczas, 

gdy ci pierwsi byli faktycznie wysłannikami o innych uprawnieniach i zadaniach6. 

Nawet jednak, jeśli nie można mówić o ścisłym następstwie między funkcjami 

wskazanymi przez Hanotaux, wydaje się on dobrze oddawać specyfikę 

funkcjonowania intendentów jako „wysłanników” (commissaire), a nie stricte 

urzędników (officiers), co jest rozróżnieniem istotnym dla uświadomienia ich 

wyjątkowej roli. 

Współcześnie za początek i właściwe źródło instytucji intendenta prowincji 

uznaje się praktykę króla Francji Henryka II. Polegała ona na kierowaniu do 

prowincji królestwa zastępujących jego osobę na danym terenie gubernatorów 

(lieutenant-général), w towarzystwie wskazanych przez króla ludzi, wywodzących 

się z grupy wykształconych urzędników. Mieli oni wspierać gubernatorów, 

przeważnie pochodzących z wyższych warstw arystokracji, w sprawach 

 
5 Etymologia tego pojęcia jest łacińska: intendens, intendentis – nadzorujący. 
6 Zwłaszcza w kontekście niniejszej pracy podać można jako przykład, że G. Hanotaux w 
dołączonym do tego dzieła spisie intendentów, wskazał również intendenta dla Nowej Francji: Jeana 
de Lauzona podając jako datę jego powołania rok 1631. Jest to niewątpliwie pomyłka. Lauzon był 
faktycznie gubernatorem na terenie Nowej Francji w latach 1651-1656, a wcześniej intendentem 
prowincji, ale kontynentalnej Francji: Prowansji, Gujenny i Delfinatu. Można powiedzieć, że w 
kontekście Kanady również powierzono mu funkcję z tytułem intendant, ale chodziło o rolę 
intendenta (nadzorcy) z ramienia Kompanii Stu Wspólników, nie zaś królewskiego intendenta na 
terenie kolonii (G. Hanotaux, op.cit., s. 175; J. Monet, „Lasuon, Jean de”, [w:] Dictionnaire 
biographique du Canada, t. 1, Montreal, Toronto, 2003 http://www.biographi.ca/fr/bio/lauson_jean 
_de_1666_1F.html, [dostęp: 7 X 2020]). Krytykę ustaleń G. Hanotaux przeprowadził między innymi 
w E. Esmonin (“Observations critiques sur le livre de M. Hanotaux: „Origine de l'institution des 
intendants des provinces”, [w:] Études sur la France des XVIIe et XVIIIe siècles, Paryż 1964, s. 12-
15). 
 



49 
 

administracyjnych i prawnych. Co ciekawe w kontekście późniejszych animozji 

między tymi grupami, początkowo gubernatorzy byli radzi tej pomocy, bowiem 

sprawy prawne i finansowe, powierzane przydanym im doradcom, nie były domeną 

wysokiej szlachty, nawykłej raczej do wojaczki. Intendenci byli zatem dla nich 

nieocenioną pomocą, król zaś przy okazji zyskiwał niezależnych obserwatorów 

działań swoich reprezentantów7. Tytulatura tych funkcjonariuszy nie była 

jednorodna, nazywano ich w instrukcjach intendants, surintendants, 

superintendants, albo président, czy capitaine dodając w różnych konstelacjach 

dookreślenia: de justice, lub de finance.  

Rola wysłanników tego typu zyskała nowe znaczenie w okresie wojen 

religijnych, kiedy okazało się konieczne wzmocnienie egzekucji postanowień 

edyktów pacyfikacyjnych (Amboise – 1563, Saint-Germain – 1570, Poitiers – 

1577). Ponieważ lokalne instytucje wykazywały tendencje do sabotowania 

postanowień tych edyktów, sięgnięto znów do wykształconych w dziedzinie prawa 

urzędników (członków parlamentów, lub sądów niższego szczebla). Zaczęto 

wysyłać ich do wskazanych prowincji celem czuwania nad przestrzeganiem 

wykonywania wydanych aktów prawnych. Kolejnym krokiem było wysyłanie tego 

typu intendentów dla nadzorowania wykonywania także edyktów innych niż 

związane z wojnami religijnymi (doczekali się oni osobnego określenia: 

commiassaire de l'édit8). Wskutek tego w czasach ostatnich Walezjuszów możliwe 

było współistnienie na danym terenie dwojakiego typu wysłanników: intendentów-

doradców gubernatora i wyżej wspomnianych „komisarzy edyktowych”.  

Praktykę wysyłania osobnych, niezależnych od gubernatora, intendentów, 

kontynuował Henryk IV Burbon. Tym, co w jego czasach wpłynęło na rozwój 

instytucji, było powierzenie intendentom w szczególności spraw finansowych. Za 

 
7 M. Antoine, “Genèse de l'institution des intendants”, [w:] Journal des savants, r. 1982, nr 3-4. s. 
291. 
8 Op.cit., s. 295. Ciekawie, ale i krytycznie w kontekście powyższych rozważań wypowiadają się o 
nich R. Calani J. Foa, „Paradoxes sur le commissaire. L'exécution de la politique religieuse de 
Charles IX (1560-1574)”, [w:] Histoire, économie & société, nr 2008/2 (r. 27), s. 3-19. Jérémie Foa 
w innym artykule cytuje in extenso document powołania commiassaire de l'édit – przypominający 
już omawiane poniżej szczegółowo powołania intendentów (vide: J. Foa, „Justifier l’extraordinaire: 
les lettres de commission pour l’application de l’édit d’Amboise (1563)”, [w :] Castagnet, 
Véronique, Christin, Olivier, Ghermani, Naima (red.), Les Affrontements religieux en Europe: du 
début du xvie au milieu du xviie siècle, Villeneuve d'Ascq 2008, s. 205-216. 
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symbol i ważną kompetencję, jaką wówczas uzyskali, uznaje się prawo do 

nadzorowania procesu ustalania wymiaru podatku (taille). Wciąż powierzano im 

również nadzór na wykonywaniem edyktów, a szczególną formę przybrał nadzór 

nad wdrożeniem edyktu z Nantes (1598), który powierzano wysłannikom 

działającym w parach: katolikowi i protestantowi. Henryk IV częściej również 

korzystał z maîtres des requêtes i członków Rady Stanu (Conseil d'État). Podobnie, 

i to w coraz szerszym zakresie, czynił jego następca. Ludwik XIII zaczął dodawać 

do zadań „komisarzy edyktowych” również kompetencje w zakresie sądownictwa 

(intendants de justice; od roku 1621 zaczęło pojawiać się w dokumentach 

określenie intendants de justice et police). Wciąż jednak nie byli oni stale obecnie 

na wyznaczonym terenie9.   

 

4.2 Intendenci prowincji za Ludwika XIII i małoletniości Ludwika XIV 
 

Kardynał Richelieu nie należał do zwolenników instytucji intendenta; za 

lepsze rozwiązanie uważał kierowanie do prowincji wysłanników o bardziej 

ograniczonych kompetencjach. Tym niemniej po roku 1630, w następstwie 

niepokojów wewnętrznych i przystąpienia Francji do wojny trzydziestoletniej i 

związanego z tym wysiłku finansowego państwa, znów konieczne okazało się 

wysłanie do okręgów podatkowych królestwa niezależnych od lokalnych układów 

komisarzy, dla nadzorowania prawidłowości poboru podatków i zapewnienia 

spokoju we wzburzonych nowymi obciążeniami regionach. Intendenci trafili 

podówczas do każdego zakątka królestwa; ustalono zasadę wysyłania jednego 

intendenta do każdej prowincji (sensu stricto) w pays d'états, i do każdego okręgu 

(généralité) w pays d'élection.  

Od 1642 roku datuje się powierzenie im wykonywania zadania ściśle 

finansowego, już nie tylko nadzorowania lokalnych urzędników, ale wręcz ich 

zastąpienia. Intendenci dostali zadanie wyznaczenia samodzielnie wymiaru taille; 

otrzymali również analogiczne kompetencje w zakresie innych podatków. Istotnym 

 
9 W latach 1610-1630 intendenci tacy byli obecni równocześnie w maksymalnie ośmiu różnych 
prowincjach z dwudziestu, które Francja podówczas liczyła. Wyjątkami były Lyon i Langwedocja, 
gdzie intendentów utrzymywano nieprzerwanie od lat sześćdziesiątych XVI wieku. 
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novum było to, że z roli nadzorców i sędziów weszli w rolę wykonawców 

konkretnych administracyjnych zadań. Poza tym mieli prawo sądzenia 

stwierdzonych w tej sferze nadużyć.  

Narzucenie prowincjom nowego, obcego i obdarzonego szeroką władzą 

komisarza zaczęło szybko doskwierać lokalnym elitom. Intendenci egzekwujący 

konsekwentnie obciążenia podatkowe uosabiali bezduszny królewski fiskalizm i 

okrojenie kompetencji miejscowych notabli10. Kiedy nadarzyła się okazja do buntu 

(Fronda), to właśnie w funkcję intendentów uderzono. W lipcu 1648 roku, 

kapitulując de facto przed frondystami, Mazarin i regentka Anna Austriaczka, 

zgodzili się na wycofanie intendentów z większości prowincji i ograniczenie ich 

uprawnień.  

Nie oznaczało to jednak zerwania z dotychczasową praktyką. To taktyczne 

ustępstwo władzy centralnej spowodowało, że w otoczeniu regentki przypomniano 

sobie o dawno już niestosowanych chevauchées. W mocy pozostawał formalnie 

edykt z Compiègne z 1553 roku nakazujący ich przeprowadzanie, nie było więc 

konieczne wydawanie osobnych commissions dla wysłanników (co łamałoby 

formalnie zobowiązanie z 1648 r.). Do dyspozycji pozostawali kompetentni 

urzędnicy: używani wcześniej do misji w roli intendentów maîtres des requêtes. 

Przywracając te inspekcje dwór w praktyce kierował do prowincji 

„zakamuflowanych” intendentów i zachował wpływ na wykonywanie władzy na 

terenach odległych od stolicy11. A kiedy w 1653 roku kryzys władzy zakończył się, 

powrócono jawnie do wysyłania do poszczególnych okręgów intendentów z 

uprawnieniami analogicznymi do wcześniejszych12. Jedyną różnicę stanowiło to, 

 
10 Mowa o lokalnych urzędnikach finansowych, trésoriers, élus i receveurs des finances (vide V. R. 
Gruder, The Royal Provincial Intendants: A Governing Elite in Eighteenth-Century France, Nowy 
Jork 1968, s. 5-7). To m.in. ich działania oceniali, również w roli sędziów, intendenci. 
11 Nie uszło to uwadze poddanych, którym przyszło przyjmować te inspekcje. R. Mousnier podaje, 
że w 1650 roku do Montauban przybył maître des requêtes o nazwisku Moran. Lokalni urzędnicy 
odmówili jednak respektowania jego kompetencji powołując się na fakt, że dokumenty je opisujące 
„zbytnio przypominają uprawnienia intendentów” (R. Mousnier, The Institutions of France Under 
the Absolute Monarchy, 1598-1789: The Organs of State and Society (t. 2), Chicago 1984, s. 516). 
12 Czyniono ot jednak z pewną ostrożnością, czego dowodzi znów R. Mousnier, opisując zachowany 
w archiwach brudnopis instrukcji z 1654 roku dla jednego z intendentów, w którym skreślono słowa 
„intendent sprawiedliwości, administracji i finansów w tej prowincji” i zastąpiono je słowami 
odnoszącymi tę funkcję jedynie do armii stacjonującej w tej prowincji, choć faktycznie zadania 
odpowiadały raczej pierwotnej wersji tekstu (op.cit., s. 518). 
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że w pays d'états zachowano tytuł intendenta, zaś w pays d'élection jego tytuł 

brzmiał commissaires départis pour l'exécution des ordres du roi13. 

U progu panowania Ludwika XIV instytucja była niemal ukształtowana, 

jeśli chodzi o tryb powołania i – mniej więcej – zakres zadań, jednak pewne 

późniejsze zmiany należy odnotować. Pierwszą było przejście uprawnień do 

powołania intendentów i nadzoru nad nimi z rąk kanclerza do rąk zwierzchnika 

instytucji finansowych królestwa, którym został podówczas Generalny kontroler 

finansów, czyli Jean-Baptiste Colbert. Druga, to poszerzenie kompetencji 

intendentów o sprawy religii; intendenci stali się narzędziem walki Ludwika z 

protestantami. Trzecia wreszcie, to powierzenie intendentom w pewnym zakresie 

nadzoru nad finansami miast w 1662 roku14. 

 

4.3 Podległość intendentów kolonii. Intendenci sui generis 
 

Jak wyżej wspomniano, intendenci prowincji, co do zasady podlegali 

Generalnemu kontrolerowi finansów. Jednakże ci z nich, których kierowano do 

kolonii, mimo tożsamości zakresu powołania i kompetencji, podporządkowani byli 

sekretarzowi stanu ds. marynarki (secrétaire d'État de la Marine)15. Odrębność ta 

 
13 Pojęcia intendant i commissaire départi używane są często przez historyków francuskich jako 
synonimy. W XVIII wieku faktycznie używano wobec intendentów obu określeń, tym niemniej ich 
źródło i pierwotne znaczenia są odrębne (vide np. C. Blanquie, J. Cornette, Les institutions de la 
France des Bourbons (1589-1789), Paryż 2003, s. 186). 
14 Momentem końcowym powyższego szkicu z dziejów intendentów jest chwila powołania 
intendenta dla Nowej Francji, dodać jednak trzeba, że do tego momentu, choć instytucja osiągnęła 
niemal swój docelowy kształt, to intendenci nie byli jeszcze obecni, jako stali wysłannicy, w każdej 
części królestwa. Dla Prowansji powołano go w 1671 roku, dla Béarn – w 1682, a dla Bretanii, 
dopiero w 1689 roku. 
15 Zasygnalizować trzeba w tym miejscu, że w pracy niniejszej wobec zwierzchników intendentów 
Nowej Francji jest używane zwykle określenie „minister”, nie odnosi się ono jednak do określonej 
„teki”. Na czele departamentów: działów administracji, stali w ówczesnej Francji sekretarze stanu. 
Ranga ministra istniała, nie była jednak w czasach Ludwika XIV związana z określonym resortem, 
lecz nadawana osobom zasiadającym w Conseil d'en haut. Było to najściślejsze grono 
współpracowników króla, a wejść do niego można było tylko przez uzyskanie zaproszenia na 
posiedzenie. Nie było powołań do tej rady czy stanowisk związanych automatycznie z zasiadaniem 
w niej. Tym niemniej do rady zapraszano zwykle właśnie osoby, które zarządzały również 
określonymi departamentami. I tak też jest w omawianym w pracy przypadku. Wszyscy sekretarze 
stanu ds. marynarki wspominani w niniejszej pracy byli również ministrami (członkami Conseil d'en 
haut). To określenie było również z reguły używane wobec przełożonego intendentów również w 
omawianej epoce (w Kanadzie mówiono o nim le ministre; vide G. Frégault, Le XVIIIe siècle 
canadien. Études, Montreal 1968, s. 165). Także w źródłach zwykle używane jest pojęcie „minister” 
i takie też określenie pojawia się w tej pracy. 
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była w istocie przez większość omawianego w tej pracy okresu tylko nominalna, 

bowiem pierwszy sekretarz stanu ds. marynarki: Colbert, był równocześnie 

Generalnym kontrolerem finansów (1669-1683), podobnie jak Louis Phélypeaux 

de Pontchartrain (1689-1699)16. 

Podkreślenia wymaga na koniec fakt, że powyższa analiza – jak i niniejsza 

praca – poświęcone są intendentom, których w skrócie określa się intendentami 

prowincji, a precyzyjniej: intendentami sprawiedliwości, porządku publicznego i 

finansów. Poza nimi w latach Ancien Regime’u działali również inni 

funkcjonariusze, w określeniu których pojawia się słowo „intendent”. Posiadali oni 

partykularne kompetencje i jako grupy urzędnicze pojawili się i ewoluowali 

niezależnie niemal od intendentów prowincji.  

Pierwsza z nich to intendenci armii (intendants d’armée)17. Jak wskazuje 

nazwa, byli to urzędnicy przydzielani do oddziałów wojska i zajmujący się jego 

zaopatrzeniem, sprawami finansów i porządku w obrębie armii, nad którą czuwali 

(zgodnie, notabene, ze współczesną konotacją słów: intendent, intendentura). 

Podlegali sekretarzowi stanu ds. wojny. Za czasów Ludwika XIV kompetencje 

części intendentów armii powierzano intendentom przygranicznych prowincji, w 

których dane jednostki miały swoje bazy18.  

Druga grupa, to intendenci finansów (intendants des finances). Fakt, że 

zajmowali się finansami nie oznacza, że wkraczali na pole intendants de justice, 

police et finances, bowiem w tym wypadku mowa o urzędnikach centralnych, nie 

zaś wysyłanych do prowincji19.   

Trzecia istotna z punktu widzenia niniejszej pracy grupa tego typu, to 

intendenci marynarki. Byli to urzędnicy osadzeni w portach morskich Francji i 

odpowiedzialni za sprawy funkcjonowania tychże portów, arsenałów marynarki, 

przygotowanie, zaopatrzenie i uzbrojenie okrętów króla, zaciąg załóg, fortyfikacje 

 
16 Wyjątkiem są czasy, gdy rolę Głównego kontrolera finansów pełnił Claude Le Peletier de 
Morfontaine (1683-1689), a rolę sekretarza stanu ds. marynarki i kolonii syn Jeana-Baptiste’a 
Colberta: Jean-Baptiste Antoine Colbert markiz de Seignelay. 
17 L. Bély, op.cit., s. 671. 
18 T. Sarmant, M. Stoll, Regner…, s. 208. 
19 L. Bély, op.cit., s. 673. 
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portowe, porządek w porcie i wokół niego20. Jak z tego wynika zakres ich zadań 

był ograniczony faktycznie do spraw marynarki, jednak wiele ich łączyło z 

intendentami Nowej Francji. Po pierwsze, ich zwierzchnikiem był sekretarz stanu 

odpowiedzialny za sprawy marynarki, szefujący również intendentom kolonii21. Po 

drugie, ich zadania powiązane były mocno z zadaniami kanadyjskich wysłanników 

króla. To intendenci portów czuwali nad ekwipowaniem i wysyłaniem statków do 

kolonii, realizowali zamówienia kolonijnych administratorów na niezbędne towary, 

a sami z drugiej strony zaineresowani byli pozyskiwaniem z kolonii tego co 

potrzebne było marynarce: przede wszystkim surowców do budowy statków.  

Wreszcie elementem wspólnym są kariery poszczególnych intendentów, w 

których nie brakuje przykładów przechodzenia z jednej grupy do drugiej. Jean-

Baptiste Patoulet, pełniący przez jakiś czas de facto rolę intendenta w Kanadzie, a 

później formalnie już, intendenta francuskich Antyli, został w 1683 roku 

intendentem marynarki w Dunkierce. Jean Bochart de Champigny po zakończeniu 

służby w Kanadzie (1702) został intendentem Hawru, podobnie zresztą jak Michel 

Bégon de la Picardière, intendent Nowej Francji w latach 1713-1726 (imiennik 

ojca, intendenta marynarki w Rochefort, a wcześniej na Antylach)22.  

 

4.5 Podsumowanie 
 

Reasumując to krótkie wprowadzenie do dziejów intendentów prowincji 

powiedzieć można, że jedna cecha stanowiąca o wyjątkowości ich funkcji, 

charakteryzowała ich przez cały okres rozwoju intendance. Od początku byli oni 

ludźmi od specjalnych poruczeń wysłanymi do miejsc odległych od dworu. Z 

czasem stali się nie tylko nadzorcami, ale też wykonawcami i sędziami. Wszędzie 

 
20 Szerzej o ich roli: A. Dmowska, Marynarka wojenna Francji w XVII wieku: Colbert i francuskie 
Dominium Maris / La marine de guerre en France au XVIIe siècle: Colbert et le Dominium Maris 
français, Warszawa 2011, s. 81-83. 
21 Mimo podobieństwa ich uprawnień do innych intendentów prowincji, nie podlegali oni 
Generalnemu kontrolerowi finansów, sprawy kolonii uważano bowiem za związane z marynarką.  
22 Poza intendentami armii i marynarki L. Bély odnotowuje jeszcze intendentów handlu (L. Bély, 
op.cit., s. 675). Ta funkcja pojawiła się dopiero w XVIII wieku. 
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zadania ich odnosiły się do sądownictwa i finansów, rozszerzając się z czasem o 

zadania związane z porządkiem publicznym (police23).  

Rządy Ludwika XIV, u progu których rozpoczyna się historia intendentów 

dla Kanady, były nie tyle ukoronowaniem, co etapem rozwoju instytucji. Jak się 

powszechnie uważa, dopiero w XVIII wieku mamy do czynienia z kompetencjami 

ustabilizowanymi na czas. Istotne jest jednak, że to w czasie rządów tego króla 

intendenci trafili do każdej prowincji, z misją nieograniczoną do konkretnego 

zadania i w ramach wyznaczonej kadencji – nieprzerwaną. Intendenta odwołanego, 

przeniesionego albo zmarłego zastępował (co do zasady) nowy, zaś machina 

urzędnicza z wolna wokół niego się tworząca – pracowała bez przerwy.  

 

  

 
23 Zakres pojęcia police objaśnia szerzej M. Boulet-Sautel („Police et administration en France à la 
fin de l'Ancien Régime. Observations terminologiques”, [w:] W. Paravicini i K. Ferdinand Werner 
(red.), Histoire comparée de l'administration (IVe-XVIIIe siècles). Actes du XIVe colloque historique 
franco-allemand, Tours, 27 mars-ler avril 1977, organisé en collaboration avec le Centre d'Études 
Supérieures de la Renaissance par l'Institut Historique Allemand de Paris, Monachium 1980, s. 47-
51. 



5. Intendenci Nowej Francji w machinie biurokratycznej Ludwika XIV 
 

Specyfika intendentów kanadyjskich nie wynikała wyłącznie z ich oddalenia od 

Francji. Ich umocowanie w aparacie urzędniczym odróżniało ich od innych intendentów 

prowincji królestwa. Również tryb pracy, a zwłaszcza częstotliwość kontaktu z 

przełożonymi i realnego oddziaływania, były specyficzne. W tym wypadku oddalenie 

grało niebagatelną rolę.  

5.5 Zwierzchnicy intendentów Nowej Francji. Secrétaires d’État à la Marine 
 

Jak wspomniano zwierzchnikiem intendentów w kolonii byli sekretarze stanu 

odpowiedzialni za sprawy marynarki. I tak w istocie było – ściśle rzecz ujmując co do 

nomenklatury – od roku 1669. Wcześniej sprawa była nieco bardziej zagmatwana. 

Kompetencje w tematach związanych z flotą i koloniami były u progu panowania 

Ludwika XIV rozproszone między sekretarza stanu do spraw zagranicznych (secrétaire 

d’État des Affaires étrangères; zarządzał flotą Ponantu operującą na Kanale La Manche i 

Atlantyku, pod ten teren podpadała również Ameryka Północna), sekretarza stanu do 

spraw wojny (secrétaire d’État à la Guerre; flota Lewantu, czyli śródziemnomorska) i 

wielkiego mistrza żeglugi (właśc. Grand maître, chef et surintendant général de la 

navigation et commerce de France). Wiadomo, że faktycznie już od 1661, po upadku 

Nicolasa Fouqueta, który również wkraczał swymi kompetencjami na sprawy zamorskie, 

to Colbert miał decydujący głos w tematach, który dotyczyły kolonii. Formalnie 

występował w tych sprawach Hugues de Lionne, ówczesny sekretarz stanu do spraw 

zagranicznych, jednak wiadomo, że król zalecił mu stosować się do zaleceń Colberta w 

obszarze marynarki1.  

W lutym 1669 roku Colbert uzyskał stanowisko sekretarza stanu Domu 

Królewskiego (secrétaire d’État à la Maison du Roi), a bez mała miesiąc później do tego 

departamentu dołączono resort marynarki, w którego gestii znalazły się sprawy flot 

Ponantu, Lewantu, portów, handlu zamorskiego i kolonii. Po nim, w 1683 roku przejął tę 

 
1 J. Ulbert, „Les bureaux du secrétariat d’État de la Marine sous Louis XIV (1669-1715)”, [w:] J. Ulbert, 
S. Llinares (red.), La liasse et la plume. Les bureaux du secrétariat d’État de la Marine (1669-1792), 
Rennes 2017, s. 17. Notabene, dobrym przykładem wspomnianego kierownictwa Colberta „z drugiego 
rzędu” jest instrukcja powierzona Jeanowi Talonowi, podpisana przez de Lionne’a, ale przygotowana przez 
Colberta.  
A. Dmowska opisuje procedurę wydawania zarządzeń, która przewidywała obieg pism między Colbertem, 
królem i de Lionne’em. Procedura ta czyniła w istocie z tego ostatniego jedynie pośrednika, mimo to jego 
osoby nie pomijano w obiegu dokumentów (A. Dmowska, op.cit. s. 28). 
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„tekę” jego syn: Jean-Baptiste Antoine Colbert, markiz de Seignelay. Po jego z kolei 

śmierci stery marynarki i kolonii przejął klan Pontchartainów: Louis Phélypeaux de 

Pontchartrain (1690-1699) i Jérôme Phélypeaux de Pontchartrain (1699-1715). Nazwiska 

tych właśnie ludzi widniały na instrukcjach, powołaniach i listach do intendentów Nowej 

Francji. Od 1669 roku można zatem mówić o jednolitym kierownictwie sprawami Nowej 

Francji na poziomie ministerialnym i wiązać decyzje zapadające w jej sprawach z 

każdorazowym sekretarzem stanu do spraw marynarki.     

Również dla samych canadiens każdy kolejny minister był inicjatorem i „twarzą” 

działań metropolii wobec laurentyńskiej kolonii. Opisujący na początku XVIII wieku 

rządy ministra w kontekście Kanady François-Madeleine-Fortuné Ruette D’Auteuil, 

wpływowy mieszkaniec Quebeku, stwierdził : [le ministre] exerce cette autorité absolue 

sur ce malheureux pays et s’y est formé insensiblement une monarchie despotique où il 

trouve d’amples moyens d’enrichir tous ses parents aux dépens du Roi et du public2. 

Zasadne jest jednak pytanie, czy w istocie to Colbertowie i Pontchartrainowie osobiście 

zajmowali się sprawami kolonii i czy to ich idee były wdrażane w Kanadzie? Nie zawsze 

tak było.  

Pierwszy z ministrów marynarki, niestrudzony Colbert senior, trzymał sprawy w 

swoich rękach dosyć mocno. Za jego rządów niewiele pozostawiano uznaniu i decyzji 

podległych mu ludzi. Sam czytał, w miarę możliwości, korespondencję przychodzącą z 

kolonii, relacjonował jej treść królowi i wraz z nim (jeśli było to konieczne) podejmował 

decyzje. Niechętnie delegował zadania, a jeśli to robił, to raczej w kwestiach czysto 

technicznych. Lubił zresztą sprawy związane z marynarką i koloniami i uważał je za 

ważne. Jego osobiste zaangażowanie i przekonanie co do wagi kolonii zaowocowało 

reformami za czasów intendenta Jeana Talona i kilkuletnią prosperitą dla Nowej Francji3.   

Kolejni ministrowie, od Colberta juniora poczynając, w coraz mniejszym stopniu 

zajmowali się osobiście pracą nad dokumentami z kolonii. Wzrosła rola sekretarzy 

 
2 [Minister] sprawuje tę władze w sposób absolutny nad tym nieszczęsnym krajem i utworzył w nim sobie 
monarchię despotyczną, w której znajduje wiele sposobów na wzbogacenie siebie i swoich krewnych…. (F. 
M. F. Ruette d’Auteil, „Mémoire de l'état présent du Canada (1712)”, RAPQ 1922-1923, s. 50). 
3 Jego stosunek do pracy w sprawach marynarki oddaje jedna z porad dla syna – przyszłego następcy w roli 
zwierzchnika kolonialnych urzędników. W 1671 roku pisał Colbert senior: Comme la marine est 
assurément la plus importante et la plus belle partie de mon département, il faut aussy donner plus de soins, 
plus de temps et plus d'application pour la bien conduire (Ponieważ marynarka jest bez wątpienia 
najważniejszą i najpiękniejszą częścią moich zadań, trzeba tym bardziej o nią dbać, poświęcać jej więcej 
czas i więcej starań, aby dobrze nią kierować. (P. Clément [red.], Lettres, instructions et mémoires …t. III, 
cz. 2, Paryż 1856, s. 61).   
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ministra (commis), a także ich liczba (w 1669 roku Colbert dysponował trzema commis; 

kiedy urząd przejął Seignelay, było ich dziesięciu). Coraz większe kompetencje 

powierzać zaczęto od czasów tego ostatniego sekretarzom będącym faktycznie 

wiceministrami do spraw kolonii (formalnie ich funkcja i pierwszeństwo między 

sekretarzami ministra nie były jeszcze podówczas zdefiniowane)4. Pierwszym z nich z 

nich był François d’Usson de Bonrepaus5 za czasów Seignelay, później Joseph de 

Latouche – za czasów Pontchartrainów. Wiadomo, że Bonrepaus zajmował się nie tylko 

opracowaniem dokumentacji z kolonii, ale też miał szerokie uprawnienia w zakresie 

spraw finansowych; weryfikował sprawozdania finansowe intendentów. Towarzyszył 

nawet Seignelay przed królem i wyręczał go, w razie potrzeby, w raportowaniu władcy 

spraw marynarki i kolonii.  

Wraz z rozrostem urzędu ministra przybywało biur, między które rozdzielano 

kompetencje w sprawach kolonii. Na czele tych biur stali premiers commis, którzy 

również uzyskali, w zakresie swych kompetencji, głos w sprawach Nowej Francji. 

Predestynowanym do koordynowania spraw kanadyjskich był szef biura Ponantu: 

wspomniany de Latouche, ale w sprawach finansów uzupełniał jego rolę szef biura 

funduszy marynarki: Michel Bégon de Montfermeil, z kolei w sprawach handlu instrukcje 

intendentom kolonii mógł wydawać szef biura do spraw tegoż: Jean-Baptiste de Lagny6.  

 

5.2 Korespondencja z Nową Francją 
 

Ponieważ praca niniejsza oparta jest na źródłach będących owocami pracy 

ministrów kolonii i ich urzędników warto przyjrzeć się bliżej w jaki sposób pisma te 

powstawały. Pozwoli to zweryfikować jak informacje z Kanady docierały do formalnych 

decydentów w jej sprawach – i jaki mogło to mieć wpływ na ich decyzje. 

 
4 T. Sarmant, M. Stoll, Regner…, s. 290. 
5 Jego brat przyrodni, Jean Louis d’Usson de Bonnac również zaangażowany był w sprawy zagraniczne w 
służbie francuskiej. Powierzono mu m.in. misję przy królu Stanisławie Leszczyńskim w latach 1707-1709. 
6 Tak podaje J. Ulber, przy czym trzeba przyznać, że podany przez niego podział spraw między biura wydaje 
się nieco niejasny. W wartkim tekście (op. cit. s. 20-24), jak i w tabeli (op.cit., s. 25) podaje, że do biura 
Ponantu należało „zarządzanie Kanadą” (la gestion du Canada), zaś Lagny według niego przyjmował 
coroczne raporty intendentów z kolonii i formułował instrukcje dla nich – co w istocie można uważać, za 
element zarządzania. Notabene wpływ Lagny’ego na decyzje dotyczące Kanady wyjaśniałby pewną 
kwestię. Był on zaprzyjaźniony z hrabią Louisem de Buade de Frontenakiem, kontrowersyjnym 
gubernatorem Nowej Francji, który choć wielokrotnie narażał się królowi i ministrowi, pełnił funkcje 
kanadyjskiego gubernatora dwukrotnie. Pobłażliwość dworu mogła w tej sytuacji wynikać z pośrednictwa 
Lagny’ego w załatwianiu kanadyjskich spraw. 
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Formalne podstawy działania intendentów: powołania i instrukcje wręczane 

wysłannikom króla jeszcze we Francji, przed wyruszeniem w podróż do kolonii, 

omówiono szczegółowo w dalszej części pracy. Regularna współpraca między 

rezydującym już na miejscu intendentem, a dworem, opierała się na korespondencji 

przesyłanej przez Atlantyk. Korespondencja ta miała swój rytm i pewne cechy 

specyficzne zależne od strony, która z intendentem korespondowała.  

Jeśli chodzi o korespondentów commissaire départi: przeważnie byli nimi król 

albo minister. Ten pierwszy wypowiadał się co roku w formie tzw. Mémoire du roi: 

generalnych zaleceń podpisanych imieniem króla. Było one w założeniu odpowiedzią na 

coroczne raporty adresowane również do króla przez intendenta. Zawierały odpowiedzi 

na przesłane w raportach kwestie i kierunkowe decyzje w sprawach, w których o 

rozstrzygnięcie się zwrócono. Pisma te wydają się często sztampowe i mało wnoszące. 

Często powtarzały one zalecenia z lat poprzednich, a decyzje rzadko komunikowane były 

kategorycznie i wprost, maskując je nieraz za mglistymi formułami i sprzecznymi 

sugestiami. Ich formalną wagę i doniosłość korespondencji z suwerenem podkreślało 

użycie osoby trzeciej – zarówno w odniesieniu do adresata, jak i nadawcy. 

Mniej formalne były listy towarzyszące Mémoires du roi podpisane przez 

ministra. Stanowiły one doprecyzowanie kwestii zarysowanych ogólnie w listach króla, 

czasem były odpowiedzią na wiadomości adresowane przez intendenta wprost do 

ministra. W odpowiedzi zwracał się on do swego podwładnego wprost, zaś zalecenia były 

formułowane raczej jako uprzejme porady i subtelne wskazówki. Wyraźna krytyka i 

kategoryczne – choć wciąż pełne kurtuazji – uwagi secrétaire d’état (a takowe pojawiały 

się czasem w listach do Kanady) były wyraźnym znakiem jego zniecierpliwienia.    

Ze strony intendenta regułą było przygotowywanie co roku raportu z wykonanych 

w danym okresie zadań. Każdej jesieni sporządzał on obszerną relację ze zdarzeń w 

kolonii, zaawansowania prac, które mu zlecono – często dzieląc je na kilka osobnych 

pism zgodnie z podejmowanymi tematami7. W czasach intendenta Jeana Bocharta de 

Champigny’ego wdrożono praktykę sporządzania tych generalnych rocznych raportów 

wspólnie przez gubernatora i intendenta. Zostało to przez intendenta odebrane jako 

uciążliwość i prosił on króla o zmianę tej praktyki. Spotkała go jednak odmowa 

 
7 Colbert od lat 70. XVII wieku doradzał intendentom sporządzanie raportów na poszczególne tematy 
osobno („jeden list, jeden temat”; vide: E.M. Ouellet, op.cit., s. 98, 103). 
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uzasadniona faktem, że lepiej będzie, jeśli kolonialni urzędnicy ustalą wspólnie fakty, 

które zrelacjonują i z których opisem się zgadzają, zbyt często bowiem wcześniej król 

otrzymywał od nich osobne raporty, w których te same zdarzenia przedstawiano zupełnie 

inaczej8. 

Poza stałymi raportami pisywał też intendent do ministra osobno w sprawach 

bieżących, jeśli zaszła taka potrzeba. Nie była to jednak, z przyczyn, które niżej szerzej 

opisano, częsta i bieżąca korespondencja. Zwykle raporty i inne listy z kolonii, 

niezależnie od chwili sporządzenia i tematu, trafiały na dwór w tym samym czasie.     

 

5.3 Opracowanie listów z Nowej Francji 
 

Opisana wyżej wymiana korespondencji dokonywała się między wspomnianymi 

trzema stronami: królem, ministrem i podległym urzędnikiem (w tym wypadku 

intendentem). To jednak tylko formalna strona sprawy.  

W praktyce wszystkie listy z Nowej Francji adresowane na dwór trafiały najpierw 

w ręce urzędników podległych ministrom: sekretarzy (commis). Ponieważ listy te były 

często nadzwyczaj długie9, a czas ministra cenny, sekretarze tworzyli rodzaj wyciągu 

(extrait), podsumowania ich treści, skracając kilkadziesiąt stron do kilkunastu. 

Podsumowania te sporządzano osobno dla ministra (nazywane zwyczajowo feuilles au 

miinistre) i dla króla (odpowiednio: feuilles au roi). Z czasem poza sekretarzami do 

sporządzenia wyciągu z listów zatrudniano okazjonalnie osoby spoza „resortu”, ale 

mające przydatne kompetencje. Wiadomo, że za czasów Pontchartrainów zadanie 

podsumowania korespondencji z Kanady i opatrzenia jej swymi komentarzami i radami 

powierzano… dawnemu intendentowi Nowej Francji, a podówczas administratorowi 

 
8 Narzekania Champigny’ego na brak możliwości swobodnego komunikowania problemów we wspólnych 
listach z gubernatorem Frontenakiem przedstawia np. list tego intendenta do ministra z 27 października 
1698 roku (ANOM, kol. C11A, t. 16, k. 136). 
9 Problemy wywołane przez gubernatora Frontenaka w obradach Rady Suwerennej intendent Duchesneau 
opisał na 77 stronach (List intendenta Duchesenau do ministra Colberta (10 listopada 1679), ANOM, kol. 
C11A t. 5, k. 32-70). Z kolei tuż przed swoim odwołaniem, w listopadzie 1681 roku, wysłał do króla sześć 
osobnych raportów poświęconych odrębnym tematom – wszystkie z tą samą datą: 13 listopada 1681 roku 
(składają się na nie: ogólny raport roczny i szczegółowe relacje nt. konkretnych tematów: raport nt. 
problemów z coureurs de bois, raport na temat spraw indiańskich, przedstawienie problemów wymiaru 
sprawiedliwości, raport o dzierżawie praw z monopolu futrzarskiego i raport na temat handlu z Akadią). 
Liczą one łącznie 86 stron (vide ANOM, kol. C11A, t. 5, k. 287-323; ibid. t. 10, k. 177-181). 
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portu w Hawrze, Bochartowi de Champigny’emu. Podobną rolę pełnił na początku XVIII 

wieku dawny sekretarz intendenta Jacquesa Duchesneau, Denis Riverin.  

Na taki ekstrakt listów z kolonii, spisany zwykle na karcie ze sporym marginesem 

po lewej stronie, minister nanosił na tymże marginesie swoje uwagi w formie krótkich 

odniesień: od jednego słowa czy frazy (itp.: bon, mal, à considérer10), do maksymalnie 

kilku zdań11. Na podstawie tych krótkich uwag, wskazujących kierunek decyzji ministra 

czy sposób załatwienia danej sprawy, formułowana była odpowiedź do nadawcy – 

również przez commis. Odpowiedź rzecz jasna była odpowiednio dłuższa, ubrana w 

stosowne formy, zbudowana ze zdań złożonych i naznaczona charakterystyczną dla tych 

czasów kurtuazją.  

Trudno nie zauważyć, że taka forma przygotowania danych do decyzji dla króla 

czy ministra, mogła zniekształcać merytoryczną zawartość doniesień z kolonii. I 

faktycznie tak było. Porównanie extraits z listami in extenso ukazuje pewne mniej lub 

bardziej delikatne zmiany12. Jednym słowem, sekretarz sporządzający wyciąg mógł 

ułożyć go w pewnym stopniu w sposób z góry założony, ukrywając rzeczy niewygodne 

dla osób jemu bliskich bądź podkreślające niedoskonałości tych, którym był niechętny.  

 

 
10 Dobrze, źle, do rozważenia. 
11 Przykładem może być list pośrednio związany z intendentem, a adresowany do Colberta przez biskupa 
Quebeku Jeana-Baptiste’a de La Croix de Chevrières de Saint-Valliera (następcę Lavala).  Sekretarz streścił 
prośbę biskupa słowami: Demande si dans les Prônes le curé doit traiter le gouverneur et intendant de 
Monseigneur, et si dans les lettres que les ecclésiastiques leur écrivent, ils en doivent user ainsi (Pyta, czy 
w kazaniach proboszczowie mają określać gubernatora i intendenta tytułem « Monseigneur » i czy 
duchowni mają się tak do nich zwracać w listach.). Na marginesie tego akapitu Seignelay zanotował : Bon 
pour le gouverneur, non pour l'Intendant (Właściwe dla gubernatora. Nie dla intendenta.) (Extraits de 
lettres de Denonville, de Meulles et Mgr de Saint-Vallier avec commentaires dans la marge, ANOM, kol. 
C11A, t. 7, k. 77v. (przywołane również, choć z błędem, w: Nouvelle-France. Documents historiques. 
Correspondance échangée entre les autorités françaises et les gouverneurs et intendants, Québec 1893, s. 
227 („Notes du ministre” 12 listopada 1685). Na marginesie stwierdzić trzeba, że ten tryb pracy z 
dokumentami: podział strony na kolumny, w których kolejni autorzy nanosili swoje uwagi, był 
charakterystyczny dla administracyjnej praktyki we Francji i pojawiał się również w sprawach innego typu 
niż raporty z kolonii. Dostrzega ten specyficzny tryb pracy np. A. Klimaszewska, która szukając powodu 
takiego spisania założeń do Code noire przez intendenta i gubernatora, rozważa przyczynę ekonomiczną: 
brak papieru, tudzież dostrzega w tym wyraz burzliwych relacji (A. Klimaszewska, M. Mosakowski, 
op.cit., s. 51). Wydaje się jednak, że w istocie była to zwyczajna praktyka w tego typ sprawach urzędowych 
– nie tylko w ramach sekretariatu stanu ds. marynarki i kolonii.   
12 Vide F. H. Hammang, The Marquis de Vaudreuil New France at the beginning of the eighteenth century, 
Brugia 1938, s. 24. 
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Il. 2 – Przykład pracy nad korespondencją kanadyjską: wyciąg z listów kanadyjskich notabli z 

komentarzami ministra po lewej stronie („Extraits de lettres de Denonville, de Meulles et Mgr de Saint-

Vallier avec commentaires dans la marge”, ANOM, kol. C11A, t. 7, k. 69).  
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  Co więcej, choć formalnie commis nigdy nie pisali czegokolwiek we własnym 

imieniu, wiadomo, że zaczęli oni w pewnym momencie opracowywać na zlecenie patrona 

pisma kierowane do kolonii, a nawet inspirować ich treść13.     

Jak widać z powyższego, król ani minister zwykle nie mieli nawet przed oczami 

kierowanego do nich listu. Król nie widywał nawet odpowiedzi na pisma intendentów, na 

których widniał „jego” podpis, nie on go bowiem faktycznie składał14. Cała 

korespondencja, nośnik wykonywania władzy nad kolonią, przechodziła obustronnie 

przez filtr w postaci któregoś z sekretarzy ministra.  

 

5.4 Rytm korespondencji kanadyjskiej 
 

Podróż morska z atlantyckich portów Francji do Quebeku trwała średnio około 

dwóch miesięcy. Notowano, rzecz jasna, znaczne odchylenia od tej uśrednionej wartości. 

Obiecująca była premierowa przeprawa francuska do ziem dzisiejszej Kanady: Cartier w 

1534 r. dopłynął tam dzięki pomyślnym wiatrom w 20 dni! Na drugim końcu skali 

mierzącej czas przepłynięcia oceanu był Pierre Boucher, gubernator Trois-Rivières, który 

przeprawiał się przez Atlantyk w 1662 roku cztery miesiące. Za wynik średni uznać 

można przypadek z 1682 roku, kiedy statek, na którym do Nowej Francji w roli intendenta 

udawał się Jacques de Meulles, płynął 78 dni15. Z uwagi na układ prądów morskich 

nawigacja w kierunku Kanady zwykle trwała nieco dłużej niż droga powrotna tą trasą. 

Do tego doliczyć trzeba jeszcze drogę, którą pokonywali ludzie (i monarsze 

instrukcje) z Paryża, czy innych miejsc, do portów francuskich: parę tygodni, nie licząc 

oczekiwania na odpowiednią dla wypłynięcia statku pogodę. Podobnie, samo ujrzenie 

Ameryki, zwykle w postaci brzegów Nowej Fundlandii, nie oznaczało końca podróży, 

bowiem kolejną – i wcale nie łatwą – jej częścią, było dotarcie przez Zatokę św. 

Wawrzyńca, a następnie rzekę o tej nazwie, do samego Quebeku. Przykładowo, do 

wspomnianej podróży Frontenaka doliczyć trzeba trzy tygodnie podróży w górę rzeki.  

 
13 R. La Roque de Roquebrune, „La direction de la Nouvelle-France par le ministère de la Marine”, Revue 
d'histoire de l'Amérique française, nr 6 (4) r. 1953, s. 475, 483-484. 
14 Ludwik XIV zwykle nie podpisywał osobiście pism sporządzonych w sprawach urzędowych – nawet 
formalnie wydawanych przez niego. Podpisem króla opatrywali je sekretarze specjalnie przygotowani i 
wybrani pod kątem podobieństwa swego pisma do pisma królewskiego. Oficjalnie „podrabiającym” podpis 
króla urzędnikiem (secretaire de la main) w omawianym okresie był Toussaint Rose, markiz de Coye (R. 
Mousnier, op. cit., s. 240). 
15 List intendenta de Meullesa do ministra (6 października 1682), ANOM, kol. C11A, t. 6, k. 79. 
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Przypadkiem szczególnie długiej podróży jest próba dotarcia intendenta Jeana 

Talona na jego z kolei drugą kadencję w kolonii. Wypłynął on z La Rochelle 15 lipca 

1669 roku, ale jego statek trafił na burze i niekorzystne wiatry, z którymi walczył blisko 

trzy miesiące, by ostatecznie, po długim błądzeniu trafić do wybrzeży… Portugalii. 

Dalszą podróż do kolonii można było podjąć dopiero w roku kolejnym, wobec czego 

ostatecznie Talon wylądował w Quebeku 18 sierpnia 1670 roku16. Jako że jego powołanie 

nosi datę 10 maja 1669 roku, można powiedzieć, że od wydania decyzji o zmianie 

intendenta, do chwili podjęcia przez niego obowiązków w Nowej Francji, minęło ponad 

15 miesięcy. A z Talonem z pewnością płynęły też listy, instrukcje i inne deklaracje woli 

władz metropolii, których skutek w kolonii został odroczony przez wydłużoną podróż17.  

Do tego dochodziła kolejna trudność: brak możliwości żeglugi do Quebeku w 

miesiącach zimowych. Droga do miasta będącego sercem, ośrodkiem władzy i siedzibą 

intendenta, prowadziła przez rzekę, która mniej więcej od listopada do przełomu kwietnia 

i maja pozostawała skuta lodem i niedostępna dla statków. Żaden list z Francji do Kanady 

– i odwrotnie – nie miał szans na dotarcie w tym czasie do adresata18. Najbliższy dostępny 

zimą port leżał na terenie kolonii angielskich, a dostęp do niego z terenu Nowej Francji 

był utrudniony z powodu przeszkód naturalnych.  

Władza króla nie emanowała, w teorii, wyłącznie na teren stolicy prowincji. Jeśli 

rozkaz króla miał dotyczył eksponowanego posterunku francuskiego, to list czekała 

 
16 A. Vachon, “Talon…”. 
17 W 1657 roku okręt gubernatora Voyer d’Argenson dwukrotnie burza zaganiała do wybrzeży Irlandii. 
Zniechęcony hrabia zawrócił po drugim niepowodzeniu do Francji i dotarł do Quebeku dopiero w 1658 
roku (M. Trudel, op cit. s. 64). 
18 Jako ciekawy wyjątek od tej reguły podać można przypadek swoistego wyścigu po nominację 
gubernatorską po śmierci Frontenaka w 1698 roku. Ubiegający się o posadę Philippe Rigaud markiz de 
Vaudreuil i jego konkurent Louis-Hector de Callière, wysłali swoich ludzi trudniejszą droga lądową do 
kolonii angielskich na południu by z ich dostępnych zimą portów próbowali przedostać się do Francji. Jak 
się okazało, człowiek Callière’a wygrał wyścig do Wersalu tylko o parę godzin, to jednak wystarczyło, aby 
wiadomość o wakacie i prośba o przyznanie gubernatorstwa trafiła do François de Callièresa, brata Louisa-
Hectora. Jako sekretarz królewski zdążył on uzyskać aprobatę króla na kandydaturę brata, zanim u Ludwika 
XIV stawił się Pontchartrain, sekretarz odpowiedzialny za kolonię, z aplikacją Vaudreuila (Yves F. 
Zoltvany, „Callière, Louis-Hector de,” [w:] Dictionary of Canadian Biography, t. 2, Toronto, Montreal 
2003). Jako ciekawostkę podać można przy tej okazji cytowaną wyżej kronikę Dolliera de Cassona, której 
rozdziały odpowiadają kolejnym latom. Z tym, że rok liczony jest przez sulpicjanina od wypłynięcia 
ostatniego statku do Francji w danym roku, do analogicznego momentu w roku kolejnym – co autor uważa, 
za naturalny dla kolonii porządek i właściwy cykl wydarzeń w Nowej Francji (vide Dollier de Casson, 
op.cit.). Więcej o tej sezonowości korespondencji i wpływie tej okoliczności nie tylko na wymianę z 
metropolią, ale i życie społeczne Kanady, pisze Jane E. Harrison ("Adieu pour cette année: Seasonality and 
Time in New France”, [w:] Proceedings of the Meeting of the French Colonial Historical Society, t. 21 - 
Essays in French Colonial History (1997), s. 93-109). Szerzej i głównie w kontekście politycznym, ale o 
późniejszych czasach: Kenneth Banks, Chasing Empire Across the Sea: Communications and the State in 
the French Atlantic, 1713-1763, Montreal 2002. 
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dalsza podróż z Quebeku. Władzy intendenta podlegały przecież regiony wielkich jezior, 

czy Illinois (tzw. Pays-d’en-Haut, obszar znacznie większy historycznie niż dzisiejszy 

stan USA) z francuskimi fortami na tym terenie (itp. Michilimackinac na terenie 

dzisiejszego stanu Michigan w USA, Crèvecoeur w Illinois, czy inna efemeryczna, ale 

jednak podlegająca w teorii władzy kanadyjskiego intendenta z końca XVII wieku osada: 

Fort Saint Louis w obecnym Teksasie). Jeśli dodać, że statki do Antyli francuskich – z 

którymi intendenci Kanady utrzymywać mieli intensywne relacje – operować mogły z 

kolei tylko od listopada do maja (inaczej trafiały na sezon sztormowy), otrzymujemy 

szeroki obraz skomplikowanej i wydłużonej sieci komunikacyjnej kolonii.  

Dodatkowym utrudnieniem była konieczność przygotowania w krótkim 

„okienku” komunikacyjnym odpowiedzi na listy dworu. Okręty z Francji zaczynały 

zawijać do portu quebeckiego w lipcu. Jeśli intendent miał wykonać zalecenia króla i 

odpowiedzieć na wezwanie dworu w jakiejś sprawie, musiał się z zadaniem wyrobić do 

połowy października, względnie początku listopada19. A dodać trzeba jeszcze dwa 

czynniki utrudniające płynną komunikację w tym okresie. Pierwsza rzecz, to fakt, że 

zwyczajem w kolonii było, że na miesiące letnie gubernator i intendent udawali się do 

Montrealu. Tam przybywały w tym okresie poselstwa plemion indiańskich pragnące 

spotkać się z przedstawicielami władz francuskich. Tam również zwożono latem ładunki 

skór, które były przedmiotem handlu kolonii20. Drugi czynnik utrudniający potencjalnie 

pracę, to fakt, że również korespondencja prywatna dostosowana była do rytmu przybycia 

i wypłynięcia statków, przyjęto zatem, że aby dać kolonistom szansę na odpisanie na 

ostatnie przekazane danego lata listy, na parę dni czy tygodni przed wypłynięciem statku 

Rada Suwerenna i urzędnicy dostawali kilka wolnych dni: swoisty „urlop” na 

sporządzenie korespondencji.   

Dla porządku trzeba przyznać, że nominalnej władzy intendenta podlegały tereny, 

których problemy z zimą nie dotyczyły. Chodzi tu przede wszystkim o Akadię – a w 

 
19 J. Willis, „The Scales of Postal Communication in New France in Context”, [w:] Muriel Le Roux, 
Sébastien Richez [red.], Post Offices of Europe 18th – 21st Century. A Comparative History, Bruksela, 
Berno, Berlin, Frankfurt n. Menem, Nowy Jork, Oxford, Wiedeń, 2014, s. 147-148. 
20 W Montrealu urządzano coroczne uroczyste spotkania z przedstawicielami plemion przybywającymi z 
towarem na wymianę. Tam odbywały się futrzane „jarmarki” dla całej kolonii. Od lat osiemdziesiątych 
XVII kontakt z indiańskimi kontrahentami przejmować zaczęły wysunięte forty francuskie, leżące bliżej 
osad rdzennej ludności. Do Montrealu wciąż jednak spływały nabywane skóry i tam koncentrował się 
dalszy nimi obrót (D. Delâge, „La traite des pelletries aux XVIIe et XVIIIe siècles”, Les Cahiers des dix 
(70) 2016, s. 356, 362; L. Dechêne, Habitants and merchants in seventeenth-century Montreal, Montreal 
1992, s. 10). 
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późniejszym okresie Luizjanę (której z uwagi na ramy czasowe ta praca, co do zasady, 

nie obejmuje). Ta pierwsza była relatywnie często przedmiotem korespondencji 

intendentów z dworem, choć jej marginalne względem Quebeku położenie nie ułatwiało 

włączenie tej krainy w tryby kolonialnego imperium. Podróż Jacquesa de Meullesa do 

Akadii w 1686 roku, z której zostawił on obszerną i barwną relację21, była raczej 

ewenementem. Władza quebeckich urzędników doznawała faktycznie w Akadii 

ograniczeń. Zwyczajem stało się z czasem niezależne komunikowanie się gubernatorów 

akadyjskich z władzami w metropolii również w sprawach teoretycznie pozostających w 

gestii nowofrancuskiego commissaire départi.  

 

5.5 Podsumowanie  
 

Odległość zatem, niebezpieczeństwo (pogoda, niekorzystne wiatry, albo brak 

wiatrów w ogóle, problemy z nawigacją, wrogie okręty, choroby itp.) i surowa zima, 

składały się zatem na wydłużenie drogi jakichkolwiek impulsów władzy „absolutnego 

króla” do jego kanadyjskiej kolonii. Co prawda pojawiały się głosy wśród historyków, że 

takie oddalenie niekoniecznie należy postrzegać jako nietypowe, bowiem utrudnienia w 

podróży napotykali także poddani Ludwika XIV we Francji22. Jednak wydaje się to 

stanowisko odosobnione i wątpliwe, skoro Thierry Sarmant i Mathieu Stoll stwierdzili, 

iż Ludwik XIV otrzymywał pocztę z armii nad Renem w ciągu 5 dni, z Włoch w ciągu 8 

dni, a z Katalonii – dwóch tygodni. Anette Smedley-Weill podała, że uśredniona liczba 

listów otrzymywanych przez Colberta od intendentów z prowincji francuskich (Nowej 

Francji nie brała pod uwagę), to 1,8 listu na miesiąc – a minister oczekiwał co najmniej 

jednego tygodniowo (!). Eve-Marie Ouellet z kolei wskazała, że dla Bretanii i Turenii 

horyzont oczekiwania na wymianę poczty między Generalnym kontrolerem finansów, a 

intendentem, to kilka tygodni23.   

 
21 Relacja zawiera barwne opisy podróży indiańskimi canoe z wynajętymi wioślarzami przez dzikie tereny 
tej krainy. Sąsiadują one jednak z bardzo celnymi uwagami dotyczącymi polityki francuskiej wobec Akadii 
i jej mieszkańców. Vide: Relation du voyage de Jacques de Meulles à l'Acadie, Dalhousie University 
Archives, MS-6-22/ 2.6; L. Brault, „Relation du Voyage de l’intendant Jacques de Meulles fait en Acadie 
entre le 11 octobre 1685 et le 6 juillet 1686”, [w:] Revue d'histoire de l'Amérique française, 2(3) 1948, s. 
432–439; J. Dawson, “De Meulles’s Journey in Acadie”, Historic Nova Scotia, 
https://historicnovascotia.ca/items/show/206, [dostęp: 2 maja 2020 r.]; G. Boileau, „La tournée canadienne 
de l’intendant Jacques de Meulles”, [w:] Histoire Québec, t. 10, nr 3 (2005), s. 7-10. 
22 Tak np. podaje W.J. Eccles (The government of New France, Ottawa, 1981, s. 6). 
23 A. Smedley-Weill, op.cit., s. 96; E. M. Ouellet, op.cit., s. 76. 
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Czy te problemy z komunikacją mogły mieć znaczenie inne niż tylko opóźnienie 

pewnych procesów i decyzji? Czy wpływały na istotę tychże i czy, wreszcie, 

zniekształcały obraz wykonywania – z opóźnieniem, ale jednak – woli Wersalu? Z 

pewnością mogło tak być – i bywało, jak dowiedzie dalsza część pracy. Najlepszym zaś 

komentarzem dla praktyki sprawowania władzy intendenta w tym kontekście jest list 

gubernatora Philippe’a Rigaud markiza de Vaudreuil do ministra Jérôme’a Phélypeaux 

de Pontchartraina z 1713 roku, w którym komentuje on aktywność nowoprzybyłego 

intendenta Nowej Francji, Michela Bégona:  

Musi się on jeszcze wielu rzeczy tutaj nauczyć. Po jakimś czasie zrozumie, że jest duża 

różnica między Rochefort, a Quebekiem. W Rochefort otrzymuje się Pańskie listy co 

osiem dni, a tu raz na rok, co oznacza, że często coś zaczyna się i kończy, zanim zdążymy 

Pana o tym powiadomić24.   

Notabene niemal identyczne wnioski – ale w zupełnie innym kontekście – 

zaprezentował w liście do markiza Seignelay intendent Jacques de Meulles. W raporcie z 

listopada 1684 roku tłumaczył ministrowi, że intendenci w Nowej Francji powinni mieć 

władzę nad członkami Rady suwerennej (możliwość ich zawieszania w obowiązkach), 

ponieważ:  

we Francji [intendenci] otrzymują odpowiedź [na swoje doniesienia kierowane do 

dworu: MB] w ciągu ośmiu dni, a na wyspach [tj. Antylach] w ciągu dwóch, trzech 

miesięcy […] jedynie w tym kraju ze wszystkich należących do Francji można przez 

osiemnaście miesięcy, albo nawet dwa lata pozostawać bez odpowiedzi z dworu25.  

Zatem zarządzanie Kanadą odbywało się przez korespondencję po pierwsze 

zwykle opóźnioną, na podstawie informacji, które nierzadko w chwili formułowania 

odpowiedzi były nieaktualne, po drugie w oparciu o informacje subiektywnie streszczone 

oraz o dane z kolonii przefiltrowane przez oko i pióro sekretarzy ministrów.  

 

  

 
24 Monsieur Begon n'est pas au fait encore de bien des choses icy. Le temps l'y mettra et luy fera connoistre 
qu'il y a bien de la différence entre Rochefort et Québec; à Rochefort on reçoit vos ordres tout les huit jours 
et icy nous ne les recevons que tous les Ans, ce quy fait que souvent une chose est commencée et finie avant 
que nous ayons eu le temps de vous en donner avis (List gubernatora de Vaudreuila do ministra 
Pontchartraina (15 maja 1713), RAPQ 1947-48, s. 203). Co ciekawe cytat ten podaje wspomniany wyżej 
W. J. Eccles – podważając niejako podane wcześniej (vide przyp. 22) wnioski (W. J. Eccles, The Canadian 
Frontier, Albuquerque 2000, s. 72). 
25 List intendenta de Meullesa do ministra Seignelay (22 listopada 1684), ANOM, kol C11A, t. 7 k. 406v. 
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6. Źródła uprawnień intendenta  
 

W analizie ukształtowania władzy, rozumianej jako delegacja uprawnień 

władczych przez suwerena, naturalnym początkiem wydaje się sięgnięcie do 

prawnych podstaw owej delegacji imperium. Powierzenie przez króla Francji 

władzy intendentom przybierało formę kilku rodzajów dokumentów1. Pierwotnym 

i najważniejszym było powołanie (commission), z którego wynikał zakres działania 

intendenta. Swego rodzaju doprecyzowaniem commissions były instrukcje. 

Wskazywały one jakimi sprawami ma się zająć intendent, tworzyły kontekst dla 

uprawnień i nadawały im znaczenie. Instrukcja pozwalała interpretować te 

kompetencje, które mogły budzić wątpliwości, a czasem wręcz zakreślała granice 

dla ich wykonywania. Dokumentami zaś, które formalnie i wprost zmodyfikować 

mogły władzę powołanego już intendenta były decyzje rady królewskiej (arrêts du 

Conseil d'État du Roi).  

Poniżej przedstawiono dwa pierwsze typy dokumentów. Otrzymywał je 

każdy z intendentów u progu swej misji i wyznaczały one jej ramy dla każdego z 

nich. Wspomniane arrêts były wydawane zgodnie z potrzebą, ad hoc; dotyczyły 

przeważnie konkretnego problemu, którym zająć się miał wysłannik króla. Jeśli 

taka szczególna okoliczność nie pojawiała się, nie wydawano ich. Powstawały one 

zresztą często w związku z potrzebą wyrażoną przez commissaire départi i o treści 

przez niego inspirowanej.   

 

6.1 Commission 
 
 Główny dokument powołania (commission général) miał uroczysty 

charakter, był sporządzany na pergaminie i pieczętowany wielką pieczęcią króla. 

Rozpoczynał się formalnym pozdrowieniem i wskazaniem powodu powołania wraz 

z ewentualnym uzasadnieniem wyboru tej konkretnej osoby. Właściwa formuła 

powierzenia roli intendenta zawierała się w następujących potem słowach, 

niezmiennej triadzie czasowników: Nous vous avons commis, ordonné et député, 

 
1 Podział ten prezentuję za R. Bonneyem: Political Change in France Under Richelieu and Mazarin, 
1624-1661, Oxford 1978, s. 135. 
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commettons, ordonnons et députons, par ces présentes lignées de notre main, 

Intendant de la Justice, Police et Finances en nos pays […]2.  

Dalej następowało wyliczenie nadanych intendentowi uprawnień 

konstytuujących jego pozycję i zadania w prowincji, do której się udawał. Bywał 

czasem uzupełniany precyzyjniejszym i charakterystycznym dla konkretnego 

przypadku pismem, wskazującym na nadzwyczajne uprawnienie: commission 

particulière. W okresie panowania Ludwika XIV commission général intendentów 

były już dokumentami wystandaryzowanymi, bowiem kształtowana od XVI wieku 

forma została w znacznej mierze ustalona właśnie w drugiej połowie wieku XVII. 

Jednak umocowania poszczególnych intendentów mogły się wciąż pewnymi 

cechami różnić – czego dowodzą commissions wręczane kanadyjskim 

wysłannikom3.  

Po wyliczeniu kompetencji następowało niejako podsumowanie zadania 

królewskiego wybrańca: faire et ordonner ce que vous verrez être nécessaire et à 

propos […] et qui dépendra de la fonction et exercice de la dite charge d'Intendant4) 

i zalecenie dla lokalnych notabli uznawania pozycji i prerogatyw intendenta.  

Ostatnia fraza dokumentu: car tel est notre plaisir (bo taka jest nasza wola), 

podkreślała, że król ceduje swe prawa wyłącznie z własnej nieprzymuszonej woli i 

pieczętowała nierozerwalny związek misji intendenta z wolną i samodzielną 

decyzją królewską, która zmienić się może w każdym momencie.  

Specyfika urzędu intendenta, jego niezależność od miejscowych elit i status 

de iure wysłannika, a nie elementu lokalnej sieci urzędniczej, wywołały 

wątpliwości co do konieczności rejestrowania jego commission przez lokalne 

 
2 Powierzyliśmy Wam, nakazaliśmy i umocowaliśmy, powierzamy, nakazujemy i umocowujemy 
niniejszymi słowami, które wyszły spod naszej ręki do pełnienia funkcji intendenta sprawiedliwości, 
porządku publicznego i finansów w naszym kraju […].    
3 Oryginały tych dokumentów nie zachowały się, głównie z tej przyczyny, że nie stanowiły zasobu 
archiwalnego aparatu państwa, a należały do urzędników osobiście – podobnie jak inne wytworzone 
w okresie sprawowania przez nich funkcji dokumenty. Praktyka taka wywoływała niemałe 
zamieszanie i utrudnienia w płynnym kontynuowaniu sprawowania urzędu. Na szczęście część 
treści dokumentacji – w tym powołania intendentów Nowej Francji – została zachowana w 
protokołach, odpisach, itp. po obu stronach Atlantyku (vide R. Bonney, op.cit., s. 139; E. M. Ouellet, 
op.cit., s. 147). 
4 Czynić i nakazywać wszystko co okaże się konieczne i właściwe a co leży w zakresie funkcji i zadań 
wspomnianej funkcji intendenta (R. Bonney, loc.cit.).   
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parlamenty i rady suwerenne, jak to było w zwyczaju w przypadku urzędników 

sensu stricto. Praktyka okazała się niejednolita, co do dziś zresztą wpływa na 

rozbieżne opinie historyków co do wiążącego charakteru tego obowiązku5. Jeśli 

chodzi o Kanadę, wszyscy opisani w niniejszej pracy intendenci złożyli swe 

dokumenty powołania do zarejestrowania przez Radę suwerenną w Quebeku6.    

Reasumując wątek commission można powiedzieć, że o ile były one 

elementem niezbędnym, wręcz fundamentem działań intendenta, o tyle w praktyce 

w latach sześćdziesiątych XVII wieku stały się dokumentem sztampowym, 

niezmiennym w większości punktów. Jednak bliższa analiza poszczególnych pism 

powołań intendentów kanadyjskich wykazuje, że podlegały one drobnym 

modyfikacjom, wynikającym ze zmieniającej się pozycji intendenta.  

 

6.2 Ewolucja kompetencji intendentów Kanady w perspektywie commission 
 

Dokument powołania Talona7, datowany na 23 marca 1665 oparty był w 

zasadniczej części na omówionym wyżej wzorze dokumentów tego typu. We 

wstępnej część commission król stwierdził wyraźnie, iż jego zdaniem, dla dobra 

poddanych (kolonistów) i wobec konieczność uregulowania spraw dotyczących 

wymiaru sprawiedliwości, finansów i porządku, niezbędne jest ustanowienie na 

miejscu w roli intendenta osoby kompetentnej do tej roli: 

 

 
5 A. Smedly-Weill stwierdziła wprost, że nie podlegały one rejestracji (A. Smedly-Weill, op.cit., s. 
135). R. Bonney podał, że choć obowiązek taki nie został explicite wyrażony, to jednak 
praktykowano rejestrację commission z uwagi na domniemany wymóg rejestrowania przez lokalny 
organ promulgujący prawa każdego dokumentu przyznającego danej osobie na określonym terenie 
kompetencje władcze (R. Bonney, op.cit., s. 88).    
6 Vide: Jugements et deliberations… t. 1, s. 365 (rejestracja powołania Jeana Talona, 23 września 
1665 r.), op.cit., s. 521 (rejestracja powołania Claude’a Bouteroue 22 października 1668 r.), op.cit., 
s. 987 (powołanie Jacquesa Duchesneau), Jugements et deliberations… t. 2, s.829 (powołanie 
Jacquesa De Meullesa), Jugements et deliberations… t. 3, s.72 (powołanie Jeana Bocharta de 
Champigny’ego). W każdym z tych przypadków po przyjeciu przez radę dokumentu odnotowywano 
to protokole posiedzenia. Nie zarejestrowano powołania Louisa Roberta de Fortela, który 21 marca 
1663 roku otrzymał nominację, ale nie podjął obowiązków, jego powołanie nie dotarło zatem nawet 
do Kanady. 
7 „Commission du roi nommant Jean Talon intendant de justice, police et finances en Nouvelle-
France” (23 marca 1665), ANOM, kol. C11A, t. 2, k. 169-169v.  
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Considérant que pour le bien de nos peuples et le règlement de la justice, police 

et finances en nos pays de Canada, Il est nécessaire d'établir en la charge 

d'Intendant sur les lieux une personne capable de nous y servir dignement, Nous 

avons à cette fin jette les yeux sur vous8.  

 

Uwypuklono zatem fakt, że wysłannicy tymczasowi, których wcześniej tam 

kierowano9, nie będą w stanie rozwiązać problemów Kanady. Potrzebny był tam 

intendent rezydujący na stałe. Instrukcja stwierdzała dalej zgodnie z formułą, że 

„oczy Jego Królewskiej Mości spoczęły” w tym kontekście na Talonie jako 

człowieku zaufanym i do zadania odpowiednim.  

Wyliczenie uprawnień prezentowało się przeważnie zgodnie z wzorcowym 

dokumentem powołania: zasiadanie w radzie wojennej, wysłuchiwanie skarg 

mieszkańców kolonii i zapewnienie im dobrego i sprawnego wymiaru 

sprawiedliwości (bonne et brieve justice), zbieranie informacji o wszelkich 

fermentach i spiskach zagrażających władzy króla. Intendent miał prawo 

wszczynać postępowania w sprawach kryminalnych, doprowadzać do wydania 

wyroków i ich egzekwowania. W sprawach cywilnych zaś wyraźnie wskazano – i 

był to element nietypowy – że ma uprawnienie do sądzenia samodzielnie i 

ostatecznie, poza sprawami wyłączonymi szczegółowymi edyktami i ordonansami. 

To ostatnie jest o tyle istotne, że nie był to standardowy element commissions. 

Wskazanie na ostateczny charakter orzeczeń intendenta brzmiało następująco: 

 

…validant dès à présent comme pour lors, les jugemens qui seront ainsi par vous 

rendus, tout ainsi que s'ils étoient émanés de nos Cours Souveraines nonobstant 

récusations Prises à partie, Edits, Ordonnances et autres choses à ce contraire10.  

 
8 Mając na uwadze, że dla dobra naszego ludu i dla uporządkowania spraw wymiaru 
sprawiedliwości, porządku publicznego i finansów w naszym kraju: Kanadzie, konieczne jest 
ustanowienie w roli intendenta w tym miejscu osoby zdolnej do służenia nam tam godnie. Z tego 
względu nasze oczy spoczęły na pańskiej osobie. („Commission pour Mr. Talon, du 23me Mars, 1665, 
d'Intendant de la Justice, Police et Finance en Canada, Acadie, Terreneuve, et autres Pays de la 
France Septentrionale”, [w:] Edits, ordonnances…, t. II, s. 38). 
9 Szerzej o nich w rozdziale 7. 
10 …uprawomocniamy od teraz wyroki, które będą w ten sposób przez was wydane, tak jakby 
pochodziły od naszych Sądów suwerennych z zastrzeżeniem wyjątków, edyktów, rozporządzeń i 
innych rzeczy temu przeciwnych (op.cit., s. 39). 
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Zapis taki oznaczał, że od decyzji tego funkcjonariusza w określonych 

sprawach odwołać się można było jedynie do rady królewskiej. W przypadku 

orzeczeń intendentów, którym uprawnień takich nie nadano (co zdarzało się w 

metropolii), apelować można było do lokalnego sądu wyższego rzędu, co dawało 

szersze pole do podważenia decyzji commissaire départi i obniżało rangę tych 

orzeczeń. Obecność z kolei powyższego zapisu, dawała intendentowi pozycję 

znacznie mocniejszą w prowincji, do której był delegowany. Zapis taki był obecny 

od początku we wszystkich commissions kanadyjskich intendentów. Wyznaczano 

im również zadanie przewodniczenia obradom Rady suwerennej – pod nieobecność 

uprawnionego do tego co do zasady gubernatora. 

Talonowi polecono również czuwanie nad wydatkami z kasy państwowej 

czynionymi w Kanadzie. Miał mieć pieczę nad wyekwipowaniem wojsk, ich 

zaopatrzeniem w broń, amunicję i żywność, ale też wydatkami na fortyfikacje i inne 

niespodziewane potrzeby wojska. Przysługiwała mu, zgodnie z jego mandatem, 

władza kontrolowania w pewnym zakresie finansowych decyzji gubernatora 

powołanego dla wszystkich kolonii w tzw. Indiach Zachodnich (a więc w Kanadzie, 

jak i w rejonie Antyli, które Francuzi zaczęli również wówczas ze wzmożoną siłą 

kolonizować i eksploatować; gubernatorem tym był wówczas markiz Alexandre’a 

de Prouville de Tracy). Analogiczną rolę powierzono Talonowi w relacjach z 

gubernatorem powołanym dla Nowej Francji: Danielem de Remy de Courcelle’em.  

Intendentowi dano uprawnienie do zapoznawania się ze wszelkimi 

dokumentami związanymi z jego zakresem działania i nakazano wszystkim 

obecnym w kolonii, z Radą Suwerenną na czele, okazywać mu wszelką pomoc. 

Listę uprawnień zakończono równie szerokim, co nieprecyzyjnym umocowaniem 

do wydawania wszelkich wiążących decyzji i praw, które okażą się niezbędne dla 

powodzenia jego misji, a które mieścić się będą w obrębie jego władzy11. 

 
11 Faire et ordonner ce que vous verrez être nécessaire et à. propos pour le bien et avantage de notre 
service, et qui dépendra de la fonction et exercice de la dite charge d'Intendant de la Justice, Police 
et Finances en nos dits pays. (Czynić i nakazywać to, co uważa Pan za konieczne i właściwe dla 
dobra i korzyści naszej służby, a co będzie leżało w zakresie sprawowania urzędu intendenta 
sprawiedliwości, porządku publicznego i finansów we wspomnianych krajach. loc. cit.). 
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Commission następcy Talona: Claude’a Bouteroue miało treść identyczną z 

powołaniem poprzednika12.  

Dokumenty wskazujące kolejnego intendenta, Jacquesa Duchesneau, 

zostały podpisane w warunkach polowych. Toczący wojnę we Flandrii Ludwik XIV 

podpisał je 30 maja 1675 au camp de Luting13. Sporządzone tam commission 

wskazywało wyraźnie na zamiar nieprzerwanego działania intendentów w 

Kanadzie – co wobec dosyć długiego wakatu po wyjeździe Talona nie wydawało 

się oczywiste: 

 

Etant nécessaire pour le bien de notre service de pourvoir et d'envoyer en 

Canada ou Nouvelle France, une personne fidèle et capable d'exercer la charge 

d'Intendant de la Justice, Police et Finances au dit pays, qui n'a point été remplie 

depuis que nous avons rappelé près de nous le Sieur Talon, qui en a fait les 

fonctions pendant quelques années, nous avons crû que nous ne pouvions faire 

un plus digne choix que de vous14. 

 

Dalej następowało wyjaśnienie jakimi pożądanymi cechami czy 

doświadczeniem, się wykazał Duchesneau15. Tę część wieńczyła formuła 

powołania – zgodnie z podanym wyżej wzorem16. 

 
12 Op. cit. s. 45. 
13 W obozie Luting, tj. na polu planowanej bitwy (ostatecznie niestoczonej) niedaleko Liège. 
(„Commission pour Mr. Jacques Duchesneau, du 5e Juin, 1675, d'Intendant de la Justice, Police et 
Finances en Canada, Acadie et Isle de Terreneuve, et autres pays de la France Septentrionale”. Op. 
cit. s. 46. 
14 Ponieważ koniecznym jest dla dobra naszej służby mianowanie i wysłanie do Kanady, czyli Nowej 
Francji, osoby wiernej i zdolnej do sprawowania funkcji intendenta sprawiedliwości, porządku 
publicznego i finansów we wspomnianym kraju, która to rola nie była wypełniana od czasu 
odwołania do nas Pana Talona, który pełnił tę funkcję przez kilka lat, uznaliśmy, że nie możemy 
dokonać bardziej godnego wyboru niż wybór Pana (ibid.). 
15 Duchesneau został wybrany, zgodnie z treścią powołania, z powodów następujących: tant par la 
sage conduite que vous avez tenue dans la charge de Trésorier de France au Bureau de nos Finances 
à Tours, et dans les différentes commissions que nous vous avons données, dont vous vous êtes 
acquité à notre entière satisfaction, que pour le zèle et la fidélité que vous avez toujours témoigné 
pour le bien de notre service. (Zarówno za mądre postępowanie, którym wykazał się Pan w roli 
Skarbnika Francji w naszym Biurze Finansów w Tours oraz w różnych misjach, które Panu 
powierzyliśmy, z których wywiązał się Pan w sposób całkowicie satysfakcjonujący, jak i za zapał i 
wierność, które zawsze Pan okazywał dla dobra naszej służby (ibid.). 
16 Nous vous avons commis, ordonné et député, commettons, ordonnons et députons, par ces 
présentes lignées de notre main, Intendant de la Justice, Police et Finances en nos pays de Canada, 
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W dokumencie dla byłego skarbnika w Tours wyliczono uprawnienia w 

sposób przeważnie zbieżny z provision Talona. Były jednak pewne istotne różnice. 

Wprost nakazano wydanie przez intendenta uregulowań porządkowych dla kolonii 

(règlements de police)17. Miały być one stworzone wespół z Radą suwerenną, król 

dozwalał jednak intendentowi wydać je samemu, jeśli będzie to łatwiejsze i 

szybsze. Uprawnienie do wydania takich regulacji musiało być wyraźne, należało 

ono bowiem do ścisłych prerogatyw królewskich.  

Nowym elementem było też nakazanie intendentowi nadzoru i jurysdykcji 

(connoissance et jurisdiction souveraine) nad wykonywaniem praw króla 

względem handlu w Tadoussac: wyłączność polowania i pozyskiwania skórek na 

terenie wokół tej osady oraz praw z czwartej części wartości wywożonych z Kanady 

futer bobrowych i dziesiątej z łosiowych18. Miał on w tym wypadku kompetencje 

do sądzenia nie tylko spraw cywilnych, ale i spraw karnych w tym zakresie co było 

istotnym novum (choć w przypadku orzekania kar cielesnych skład sądu miał być 

poszerzony). Zmiana ta miała związek z likwidacją kompanii do tej pory władającej 

Nową Francją, której przysługiwał monopol w Tadoussac.   

Drobna, ale istotna zmiana pojawiła się w zakresie kompetencji 

finansowych. Talon miał czuwać nad tym jak wydawane są budżetowe aktywa 

(voulons aussi que vous ayez l'oeil à la direction, maniement et distribution de nos 

déniers19), a Duchesneau miał decydować o ich wydawaniu sam (voulons aussi que 

vous ayez la direction du maniement et distribution de nos deniers20). Tę zmianę 

również uznać trzeba za pokłosie likwidacji fasadowej Kompanii Indii Zachodnich. 

 
Acadie, et Isle de Terreneuve, et autres pays de la France Septentrionale. (Poleciliśmy, nakazaliśmy 
i wysłaliśmy, polecamy, nakazujemy i wysyłamy, przez niniejsze wersy spisane naszą ręką jako 
intendenta wymiaru sprawiedliwości, porządku publicznego i finansów w naszych krajach: Kanady, 
Akadii i Nowej Fundlandii oraz w innych krajach Francji Północnej (ibid.). 
17 Szerzej o tych regulacjach i okolicznościach ich stworzenia w rozdziale 12.4. 
18 Tadoussac to miejsce, w którym w 1600 roku Pierre Chauvin de Tonnetuit, posiadacz monopolu 
na handel skórkami z Indianami, założył osadę, która obsługiwać miała tę działalność. W 1669 
monopol (wówczas w rękach Kompanii Indii Zachodnich) zniesiono co do zasady, ale prawo do 
handlu i polowania wokół Tadoussac pozostało w rękach królewskich fermiers na wyłączność. 
19 Chcemy także, aby czuwał pan kierowaniem, przyznawaniem i wypłacaniem naszych pieniędzy… 
(„Commission pour Mr. Talon …”, s. 38). 
20 Chcemy także, aby kierował pan, przyznawał i zarządzał wypłaty naszych 
pieniędzy…(„Commission pour Mr. Duchesneau…”, s. 46). 
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Król wykonywał prawo suwerena w Kanadzie wprost, zatem intendent zyskiwał 

upragnienie do bezpośredniego nadzoru nad finansami.    

Pewna wątpliwość pojawia się w przypadku uprawnień sądowniczych. U 

pierwszego intendenta w Kanadzie wskazywały one jednoznacznie możliwość 

sądzenia samodzielnie i ostatecznie spraw cywilnych. Słowa o identycznym 

brzmieniu znalazły się w commission Duchesneau – można by więc zakładać, że 

nie zmieniło się nic. Gustave Lanctôt utrzymuje jednak, że zmiana miała miejsce i 

że Duchesneau prawo to odebrano21. Tekst powołania nie daje, jak się wydaje, 

podstaw do takiej oceny.  Co prawda śledzenie całości tekstu i umieszczenie 

powyższej frazy w określonym kontekście sprawia wrażenie, jakby należało ją 

interpretować jako uprawnienie do sądzenia spraw związanych z regulacjami 

porządkowymi. Takiego rozumowania nie da się jednak utrzymać, skoro pada 

wyraźnie określenie „spraw cywilnych”, a sprawy o takim charakterze w zakresie 

reguł porządkowych wydają się nie mieścić. Jeśli szukać ograniczeń dla tych 

kompetencji intendenta, to sięgnąć trzeba raczej do instrukcji22. 

 Powołanie wręczone de Meullesowi pokrywało się treściwo z tym, które 

otrzymał Duchesneau, podobnie jak commission Champigny’ego, które było było 

lustrzanym niemal odbiciem dokumentu dla jego poprzednika23.  

 

6.3 Instrukcje intendentów. Instrukcja wzorcowa 
 
 Poza powołaniem intendentom wydawano zwykle również instrukcję 

królewską. O ile commission wskazywały kompetencje i narzędzia prawne do 

wykonania zadania, o tyle instrukcje precyzowały jakie zadania mają być 

 
21 G. Lanctôt, Administration…, s. 60. Można by wręcz wywieść z instrukcji, iż kompetencje jego 
poszerzono, bowiem u Talona król pisał: validant dès à présent comme pour lors, les jugemens qui 
seront ainsi par vous rendus, tout ainsi que s'ils étoient émanés de nos Cours Souveraines. U 
Duchesneau mowa o: les Jugemens, Réglemens et Ordonnances (dodano więc walor ostateczności 
szerszemu katalogowi decyzji intendenta).  
22 Na temat ich treści w tym kontekście więcej w rozdziale 8.8. 
23 Complément des ordonnances et jugements des gouverneurs et intendants du Canada : précédé 
des commissions des dits gouverneurs et intendants et des différents officiers civils et de justice avec 
une table alphabétique de toutes les matières contenues tant dans ce volume que dans les deux 
volumes précédents, Quebec 1856, s. 46, 50. 
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wykonane. Stanowiły zarazem przedłużenie opisu kompetencji, rodzaj zakresu 

obowiązków dla danego intendenta.   

 We wrześniu 1663 roku Colbert przygotował rodzaj instrukcji wzorcowej, 

dokument ramowy dla instrukcji konkretnych intendentów: Instruction pour MM. 

les Maîtres des requêtes, commissaires départis dans les provinces24. Zawarł w nim 

najważniejsze zadania jakie stawiać zamierzał tej grupie urzędników. Treść 

instrukcji jednoznacznie wskazuje, że pierwszoplanową rolą intendentów25 było 

gromadzenie informacji: różnorodnych, szczegółowych danych dotyczących 

każdego niemal skrawka życia społeczności prowincji i uwarunkowań jej 

funkcjonowania. Oczekiwano od intendentów stworzenia w miarę możliwości 

mapy prowincji, przy czym mapa ta miała przedstawiać osobno organizację 

kościelną, okręgi wojskowe i okręgi podatkowe. Dalej podawano – według 

hierarchii stanowej – oczekiwania co do informacji o poszczególnych grupach 

społecznych prowincji. Najpierw zatem wskazywał Colbert jakich danych oczekuje 

co do stanu pierwszego (duchowieństwa): ilu jest biskupów, jaki jest zakres ich 

jurysdykcji kościelnej, czy rezydują na miejscu, jak często wizytują diecezję. 

Zbadane miały być zarówno uwarunkowania osobiste biskupa (wiek, 

umiejętności), jak i relacje z kapitułą i wiernymi diecezji. Podobnie szczegółowych 

danych, łącznie z wyliczeniem beneficjów i dochodów, oczekiwano co do opactw i 

 
24 Lettres, instructions et mémoires de Colbert, t. IV, s. 27-43. Projekt instrukcji adresowany był do 
kanclerza Pierre’a Séguiera, który formalnie sygnował podówczas te dokumenty (Voicy un arrest et 
projet d'instruction pour les maîtres des requêtes départis dans les provinces. Si Monseigneur le 
Chancelier a agréable de les voir et de les signer ensuite au cas qu'il n'y trouve rien à reformer, 
nous les enverrons après, avec les commissions de tailles [Oto projekt decyzji i instrukcji dla maîtres 
des requêtes wysyłanych do prowincji. Jeśli Pan Kanclerz zechce je zobaczyć, a potem podpisać, o 
ile nie będzie nic do poprawienia, wyślemy je później z powołaniami w sprawie taille], pisał Colbert 
do kanclerza; op.cit. przyp. 1, s. 28). Colbert wykonywał podówczas faktycznie uprawnienia 
kanclerskie, dbając jednak o to, by formalnie wychodziły one spod ręki Séguiera (vide T. Sarmant, 
M. Stoll, Le Grand Colbert, Paryż 2019, s. 138). 
25 Zgodnie z tytułem dokumentu jest w nim wobec adresatów używana formuła maîtres des requêtes. 
Chodzi w istocie o intendentów właśnie, których faktycznie w metropolii powoływano niemal 
wyłącznie spośród maîtres des requêtes (elitarnej grupy urzędników biegłych w prawie). W 
biografiach siedemnastowiecznych intendentów w Kanadzie nie ma śladu informacji o tym, by 
którykolwiek z nich należał do tej grupy (choć np. Jean Talon przed udaniem się do Kanady był 
intendentem Hainaut, jeśli zatem nie był maître des requêtes, musiał być jednym, z wyjątków). 
Według J. A. Dickinsona w Nowej Francji zasada ta nie działała („L’intendance en Nouvelle-
France”, Mémoires Vives, nr 28, maj 2009, https://www.cfqlmc.org/bulletin-memoires-
vives/bulletins-anterieurs/ bulletin-n- 28-mai-2009/l-intendance-en-nouvelle-france [dostęp 
1.03.2021 r.]). 
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zgromadzeń zakonnych: généralement tout ce qui concerne l'ecclésiastique, qui est 

le premier ordre de son royaume26.     

 Następne w kolejności zadanie dotyczyło spraw wojskowych jako dziedziny 

właściwej stanowi drugiemu: szlachcie. Mieli zatem intendenci rozpoznać 

uwarunkowania w jakich funkcjonowali poszczególni gubernatorzy prowincji 

(gouverneurs et lieutenans généraux de provinces). Ustalić ich parantele, koneksje, 

zachowanie wobec poddanych, ewentualne spory i nadużycia w prowincji. 

Wysłannik ocenić miał też potencjalne zachowanie gubernatora w razie niepokojów 

w prowincji: czy skłonny będzie raczej poprzeć bunt, czy będzie w stanie go 

uśmierzyć i ukarać winnych. Intendent miał rozeznać się też co do liczby i 

warunków życia pozostałych notabli: które rodziny są najznaczniejsze, jakimi 

dobrami dysponują, jakie mają koneksje, jakim zachowaniem się odznaczają: czy 

uciskają poddanych, jakie są ich relacje z przedstawicielami władzy i wymiaru 

sprawiedliwości.  

Ten ostatni wątek: wymiar sprawiedliwości, to kolejny segment instrukcji. 

Wywiad w tym zakresie commissaire départi zacząć winien od sądu najwyższego 

prowincji, tj. parlamentu bądź rady suwerennej: ich składu, postawy członków w 

czasach Frondy i kwalifikacji etycznych w ogóle; czy dopuszczali się korupcji, czy 

sądzili bezstronnie i sprawiedliwie, zwłaszcza jeśli sprawa dotyczyła wysokiej 

szlachty prowincji. W analogiczny sposób miał się zająć intendent sądami niższego 

rzędu (bailliages, sénechaussées et présidiaux).  

Kolejny przedmiot zainteresowań intendentów dotyczyć miał spraw 

finansowych, a rozpoczynał go wątek sądowy. Pierwszym zadaniem maîtres des 

requêtes było bowiem zbadanie funkcjonowania sądów wyznaczonych do 

orzekania w sprawach podatkowych: cours des aides27. Poziom szczegółowości 

zalecanego badania był podobny do wcześniej wymienionych przypadków i 

obejmował, rzecz jasna, również wszelkie informacje o sędziach zasiadających w 

tych kolegiach. 

 
26 Generalnie wszystko co dotyczy stanu kościelnego, który jest pierwszym stanem jego [MB: króla 
Ludwika XIV] Królestwa (P. Clément [red.] Lettres, instructions et mémoires… t. IV, s. 31). 
27 Vide L. Bély, op. cit., s. 358-359. 
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Wątkiem relatywnie rozbudowanym był wątek pobierania podatków i 

świadczeń królewskich: ceł (droits d'entrée et de sortie), podatków pośrednich 

(aides), podatku od soli (gabelle) i podatku gruntowego (tailles). Zadaniem 

intendentów było zbadanie ich poboru do tej pory, przeszkód w efektywnym 

poborze, nadużyć w wymierzaniu podatku i – co ciekawe – zwrócenia szczególnej 

uwagi na fałszywych szlachciców, tj. osoby korzystające ze zwolnienia z taille 

bezprawnie.  

Niezwykle krótki był passus o domenie królewskiej, w całości niemal 

wydzierżawionej i nieprzynoszącej królowi znacznego przychodu. Szczególny, bo 

o zabarwieniu niemal socjologicznym, był punkt instrukcji dotyczący „sytuacji 

prowincji”. Zawarł w nim król zalecenie by ocenił wysłannik de quelle humeur et 

de quel esprit sont les peuples de chacune province de chacune pays et de chacune 

ville28. Colbert chciał wiedzieć do czego inklinacje ludność danej prowincji 

wykazuje. Czy jest skora do wojaczki, czy raczej do uprawy roli; czy sprawdza się 

w handlu, czy raczej w produkcji dóbr, czy też może interesy prowincji, do której 

udaje się intendent, związane są z marynarką (jeśli jest nadmorska).  

Właśnie handlowi, marynarce i manufakturom poświęcone były kolejne 

wytyczne. Maîtres des requêtes mieli dbać o rozwój tych czynników gospodarki; 

odbudować upadłe relacje handlowe, dbać o powstawanie spółek prowadzących 

handel z zagranicą (!), zbadać które gałęzie wytwórstwa dobrze rokują, wspierać je 

i wskazać które z nich zasługują na wsparcie z królewskiego skarbu.  

Wreszcie polecał Colbert uwadze intendentów drogi wodne (canaux), drogi 

lądowe i mosty oraz… rozbudowę stadnin. Ostatnim punktem wyliczenia zadań 

instrukcji była kwestia zwalczania fałszerstwa pieniędzy. Na zakończenie poleceń 

stwierdzał Colbert, że do każdego z punktów dokumentu dodać by można wiele 

kolejnych, a wypełnienie tego, czego w instrukcji nie zawarto poleca się rozeznaniu 

wysłanników.  

 Ostatni akapit instrukcji wskazywał na szerszy plan ministra co do maîtres 

des requêtes: każdy z wysłanych do prowincji urzędników miał spędzić na miejscu 

 
28 W jakim nastroju i jakiego usposobienia jest ludność każdej z prowincji, każdej ziemi i każdego 
miasta (Lettres, instructions et mémoires…t. IV, s. 39). 
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cztery-pięć miesięcy, a następnie udać się do innej zakątka Francji z podobnymi 

zadaniami. W ciągu 7-8 lat intensywnej pracy „w terenie” poznać mieli całą Francje 

i stać się przez to, jak to ujął autor: capables des plus grands emplois (zdolnymi do 

poważniejszych zadań). 

 Podsumowując Instruction pour MM. les Maîtres des requêtes stwierdzić 

można, że treść jej i sposób sformułowania ukazują wyraźnie podejście Colberta do 

sprawowania władzy we Francji. Podstawa to zebranie obiektywnej informacji, na 

możliwie jak najbardziej szczegółowym poziomie i w jak najszerszym możliwym 

zakresie29. Widoczne jest też dążenie do stworzenie z commissaires départis grupy 

urzędników oddanych ministrowi i przygotowanych do sprawowania władzy nad 

całą Francją. Colbert budował fundamenty władzy scentralizowanej i skupionej na 

efektywnym wykorzystaniu zasobów królestwa. Ważnym elementem konstrukcji 

tych fundamentów mieli być intendenci30.     

 

6.4 Podsumowanie 
 

Omówiony zakres obowiązków dla nowego urzędnika w kolonii 

(precyzowany zarówno w commissions jak i instrukcjach) wyznaczał nominalnie 

 
29 F. d’Aubert określa charakter ich zadań wręcz inkwizycyjnym. Zauważa jednak również, że w 
praktyce zadań tych nie udało się zrealizować na zadowalającym poziomie. Raporty dostarczono 
jedynie z części prowincji, a ich poziom w wielu wypadkach nie odpowiadał oczekiwaniom (F. 
d’Aubert, Colbert, Paryż 2010, s. 170-171). 
30 Powiedzieć można, że omawiany w niniejszej pracy okres działania intendentów spiąć można 
niczym klamrą z jeden strony opisywaną powyżej instrukcją z 1663 roku, z drugiej „wielką ankietą” 
z 1697 roku. Mowa o opracowaniu sporządzonym pod kierownictwem diuka de Beauvillier, 
preceptora ówczesnego następcy tronu: Les Mémoires pour l'instruction du duc de Bourgogne. 
Miało ono za cel zapoznanie delfina ze stanem całego kraju, tak by wprawiał się w sprawach państwa 
i był gotów do przejęcia władzy w razie potrzeby. Opracowanie to stworzono głównie przy udziale 
intendentów właśnie. Wysłano mianowicie do każdego z nich swego rodzaju formularz-ankietę, 
dotyczącą prowincji w których rezydowali, na której pytania mieli odpowiedzieć. Efekt okazał się 
mało przydatny, bowiem obraz Francji przedstawiony przez respondentów w nadesłanych raportach 
był mocno podkoloryzowany i odpowiadał raczej życzeniom, niż rzeczywistości, a często był po 
prostu niestaranny i słabo opracowany (vide J. Cornette, Absolutisme et Lumières 1652-1783, Paryż 
2016, s. 32; F. Lebrun, „Les grandes enquêtes statistiques des XVIIe et XVIIIe siècles sur la 
généralité de Tours (Maine, Anjou, Touraine)”, [w:] Annales de Bretagne, t. 72, nr 2, r. 1965. s. 341; 
H. See, „The Intendants' Memoires of 1698 and Their Value for Economic History”, [w:] The 
Economic History Review, t. 1, nr. 2 (styczeń 1928), s. 308-313). Nie zmienia to faktu, że jest to 
materiał niezwykle obszerny i ciekawy. Od lat siedemdziesiątych wydawane są we Francji edycje 
krytyczne tych źródeł dla kolejnych prowincji.  
Notabene, nie ma wśród nich raportu z Kanady. Nowej Francji nie uznano zapewne za godną uwagi 
delfina, bowiem do Quebeku formularza nie wysłano. 
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zakres przyszłych działań konkretnego commissaire départi – imiennego jej 

adresata. Jednak trzeba przyznać, że powołania Talona i Duchesneau były źródłem 

dla wszystkich dalszych commissions nowofrancuskich intendentów i różnić, poza 

wyraźnie tu wskazanymi, nie wykazywały.   

  Z uwagi na partykularny charakter instrukcji intendentów ich treść w 

przypadku każdego z nich została omówiona poniżej osobno. Jednak już teraz, 

patrząc na Colbertowski wzorzec instrukcji dla intendenta przez pryzmat 

późniejszych jej „kanadyjskich” odpowiedników, odnotować trzeba kilka spraw. Po 

pierwsze specyfikę zakresu tematycznego: instrukcja wzorcowa jest w dużej mierze 

skupiona na kwestiach podatkowych. Sprawy finansowe zajmują w niej relatywnie 

wiele miejsca. W instrukcjach intendentów Nowej Francji, jak się okaże, jest to 

sprawa omawiana znacznie krócej i wcale nie najważniejsza, w przeciwieństwie do 

innych wątków z zakresu szeroko pojętych spraw gospodarczych.  

 Po drugie, wzorcowa instrukcja nie wybiega poza zadanie zebrania 

informacji, nie wchodzi niemal w ogóle w sferę jakichkolwiek kompetencji wobec 

lokalnej społeczności i nie zaleca aktywnego udziału w realizacji określonych 

działań. Skonkretyzowane instrukcje dla poszczególnych kanadyjskich 

commissaires départis bogatsze są o nakazy załatwienia konkretnych spraw i 

powierzenie intendentom zadania przekształcania rzeczywistości, a nie jedynie jej 

opisu.  

 Tym niemniej instrukcja dla maîtres des requêtes pozostaje istotna, 

wskazuje bowiem wyraźnie na charakter i zakres zadań intendentów Nowej Francji 

w szerszym kontekście. Ponadto znajdujemy w niej wątki tematyczne, układ i frazy, 

które później pojawiły się w analogicznej treści w dokumentach dla wysłanników 

za Atlantyk.      

  



7. Przed przybyciem Jeana Talona. „Protointendenci” 
 

Za pierwszego intendenta Nowej Francji zwykło się uznawać Jeana Talona. 

Od niego też zaczyna się często opisywanie historii administracji cywilnej Ludwika 

XIV w Kanadzie i nazywany jest często pierwszym kanadyjskim intendentem. 

Faktycznie, był on pierwszym, który objął stanowisko i wykonywał realnie funkcję. 

Jego przybycie do Kanady poprzedziło jednak pojawienie się w kolonii kilku osób, 

które, jeśli nie z nazwy, to z racji powierzonych zadań, wpisują się w rolę intendenta 

i z tej racji wymagają wspomnienia w tym miejscu.  

 

7.1 Intendent kompanii na tropie spisku: Dumesnil  
 

Pierwszą z nich jest Jean Peronne Dumesnil, adwokat parlamentu 

paryskiego, wysłannik Kompanii Stu Wspólników, który pojawił się w Quebeku 7 

września 1660 roku1. Co prawda nie był wysłannikiem króla, a spółki zarządzającej 

kolonią, jednak uwagę zwracają jego uprawnienia. Według znanych nam relacji 

jego umocowanie wskazywało, że jest on „kontrolerem generalnym, intendentem i 

najwyższym sędzią (juge souvrain) w kolonii. Dokładna rola i okoliczności 

sprawowania funkcji przez Dumesnila nie są dziś do końca znane. Większość 

źródeł opisujących jego aktywność zaginęła bądź została zniszczona. Znana jest 

tylko jego własna późniejsza relacja2. Analiza tej relacji, jak i krótkie wzmianki w 

zachowanych źródłach wskazują z pewnością na jedno: Dumesnil był specjalnym 

wysłannikiem, osobą z zewnątrz, której rolą było bezstronne zbadanie 

funkcjonowania kolonii, a zwłaszcza jej położenie finansowe. Communauté des 

Habitants od dłuższego czasu nie uiszczała kompanii władającej formalnie Kanadą 

opłaty za dzierżawę monopolu handlowego tłumacząc się brakiem zysku z handlu 

 
1 M. Baboyant, “Perrone Dumesnil, Jean”, [w:] Dictionary of Canadian Biography, t. 1, Toronto/ 
Montreal 2003, http://www.biographi.cafr/bio/peronne_dumesnil_jean_1F.html; [dostęp: 10 X 2020 
r.]. 
2 Opublikował ją P.-G. Roy, wraz z artykułem wprowadzającym („Jean Péronne Dumesnil et ses 
Mémoires”, [w:] Le Bulletin des Recherches Historiques, t. XXI (1915), s. 161–173, 193–200, 225–
231. Jego pojawienie się odnotowali również jezuici (M. Trudel, Histoire de la Nouvelle-France III, 
La Seigneurie des Cent-Associés 1627-1663, t. 1 Les Événements, Montreal, 1979, s. 339) i 
sulpicjanin, kronikarz Montrealu, François Dollier de Casson (Histoire du Montréal, Montreal 1992, 
s. 167). 
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futrami. Dumesnil, prawnik, homme de robe, miał właściwe kompetencje i otrzymał 

uprawnienia do zbadania, dlaczego kolonia nie przynosi profitu.  

Jego misja z powodów, które dziś są przedmiotem dyskusji w kanadyjskiej 

historiografii zakończyła się niepowodzeniem, notabene z wątkiem kryminalnym 

w tle3. Wkrótce król doprowadził do rozwiązania Kompanii, która wysłała 

Dumesnila do Kanady, a wraz z tym jego umocowania wygasły. Przyszedł czas na 

wysłanników samego króla.  

 

7.2 Sezonowi wysłannicy króla: De Monts, Gaudais-Dupont 
 

O przybyłym w 1661 roku sieur de Montsie wiadomo jeszcze mniej niż o 

Dumesnilu. Nie jest nawet pewne jego nazwisko (znane są wersje: de Monts, 

Dumons, de Mons); imienia nie znamy4. Był on jednak niewątpliwe królewskim 

commissaire skierowanym do Nowej Francji. Nie zachowała się jego instrukcja. 

Zakres działań i uprawnienia de Montsa odtwarzamy dziś ze źródeł pośrednich5. 

Jak z nich wynika, jego główną rolą miało być dostarczenie informacji o kolonii: o 

jej położeniu, sieci dróg wodnych, rzeźbie terenu. Wiemy, że przedmiotem jego 

 
3 Pozostaje bezdyskusyjnym, że Dumesnil rozpoczął w kolonii śledztwo i postanowił uczynić 
szeroki użytek z przyznanych mu „suwerennych” uprawnień. Czy był on nadmiernie podejrzliwym 
obsesjonatem i gwałtownikiem, jak podaje część źródeł (a za nimi historycy: M. Trudel, M. 
Baboyant, L. Campeau), czy też faktycznie napotkał na panujący w kolonii niemal mafijny układ 
kupieckiej oligarchii (tak: C. Horguelin) – jest przedmiotem wspomnianych dyskusji. Dumesnil 
twierdził w swej późniejszej relacji, że grupa prominentnych habitants przywłaszczyła sobie należne 
Communauté zyski sięgające 3 mln liwrów, a potem z premedytacją sabotowała jego dochodzenie i 
szkodziła mu w Kanadzie na każdym kroku. Faktem jest też, że podczas pobytu intendenta 
Dumesnila w kolonii w biały dzień na ulicy zamordowany został jego syn, a nawet niechętne 
wysłannikowi i skąpe w relacjach źródła wskazują na związek tej śmierci z działalnością ojca ofiary 
(vide M. Trudel, Histoire de la Nouvelle-France III, La Seigneurie des Cent-Associés 1627-1663, t. 
1 Les Événements, Montreal, 1979, s. 339; M. Baboyant, “Perronne Dumensil, Jean,” [w:] 
Dictionary of Canadian Biography, t. 1, Toronto/ Montreal, 2003, [dostęp: 4 XII 2021], 
http://www.biographi.ca/en/bio/peronne_dumesnil_jean_1E.html. L. Campeau, Les finances 
publiques de la Nouvelle-France sous les Cent-Associes: 1632-1665, Montreal 1975, s. 158; C. 
Horguelin, La Prétendue République. Pouvoir et société au Canada (1645-1675), Sillery 1997, s. 
65-90).     
4 A.Vachon, “De Monts, sieur”, [w:] Dictionary of Canadian Biography, t. 1, Toronto/ Montreal 
2003, http://www.biographi.ca/fr/bio/monts_1F.html; [dostęp: 10 X 2020 r.]. 
5 Przede wszystkim mowa o listach św. Marii od Wcielenia; krótki opis działań de Montsa znalazł 
się jej w liście do syna z 6 XI 1662 (Lettres de la révérende mère Marie de l'Incarnation, t. II, 
Tournai 1876, s. 223-225). 
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badań były takie tematy, jak żyzność gleb kanadyjskich, czy występowanie kopalin, 

interesował się też dzietnością w kolonii.  

Otrzymał również uprawnienia związane z występowaniem w imieniu króla 

w pewnych aktach władczych: w drodze do Kanady zatrzymał się na Nowej 

Fundlandii, gdzie założył formalnie kolonię francuską (Plaisance)6. Z kolei będąc 

już w Kanadzie osadził w Trois-Rivières jako gubernatora Pierre’a Bouchera, który 

towarzyszył mu wcześniej w podróży z Francji.    

De Montsowi towarzyszyła również setka żołnierzy i około dwustu 

kolonistów wraz z niezbędnymi kolonii towarami z Francji. A. Vachon stwierdził, 

że de Monts stał na czele oddziału, co sugerowałoby jakąś funkcję militarną7. 

Musiał też ponosić odpowiedzialność za kolonistów i ładunek, bowiem wziął 

aktywny udział w akcji ich przetransportowania łodziami z miejsca, gdzie utknęły 

na rzece wiozące ich statki (Tadoussac), do Quebeku8. 

Cokolwiek nie powiedzieć o roli i zadaniach de Montsa, jego misja była 

niezwykle krótka. Po siedmiu dniach pobytu opuścił on Kanadę, zgodnie z wolą 

króla, tym samym statkiem, na którym przybył9. Według relacji przed odpłynięciem 

zapowiedział powrót po ośmiu miesiącach. Do kolonii wrócił jednak następnego 

roku kto inny.  

Louis Gaudais Dupont otrzymał polecenie udania się do Nowej Francji 7 

maja 1663 roku10. Dokument powierzający mu tę misję nie pokrywał się treściowo 

 
6 Jak to ujmuje św. Maria Guyart: „wziął w posiadanie tę kolonię”, a biograf de Montsa (A. Vachon) 
dodaje: „w imieniu króla”. Nie wydaje się jednak by chodziło tu o symboliczną ceremonię, jaką 
urządził swego czasu Cartier, a raczej o faktyczne zajęcie, czy raczej wzięcie w bezpośrednią władzę 
po usunięciu Kompanii Stu Wspólników. De Monts zlecił budowę fortu i osadził w nim załogę. 
Samo zainteresowanie francuskie tą okolicą pojawiło się dużo wcześniej, a i formalne kroki wobec 
Nowej Fundlandii wyprzedzają przybycie de Montsa. By nie szukać daleko dość powiedzieć, że już 
w 1658 roku gubernatorem Plaisance mianowano na jakiś czas późniejszego kapitana statku, na 
którym de Monts przypłynął potem do Kanady, Nicolasa Gargot de la Rochette’a, zwanego 
„Drewnianą Nogą”. 
7 A.Vachon, “De Monts, sieur”…. 
8 M. Guyart, op. cit., s. 224.  
9 Dla tych siedmiu dni De Monts spędził na morzu blisko pół roku. Wiemy, że sama przeprawa z La 
Rochelle do Tadoussac trwała blisko cztery miesiące, zamiast spodziewanych dwóch. Tydzień w 
Ameryce spędził jednak pracowicie. Poza badaniem Quebeku i jego okolic udał się Trois-Rivières. 
Do Montrealu nie udało mu się już dotrzeć.   
10 Édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d'état du roi, concernant le Canada, 
t. II, Quebec 1806, s. 24. 
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z omówionym wyżej typowym commission intendenta, choć wskazywał cel 

wyjazdu i określał kompetencje wysłannika. Była to misja „rozpoznawcza”. 

Zadaniem tego „protointendenta” było rozeznanie się w uwarunkowaniach 

kanadyjskich i dostarczenia dworowi paryskiemu danych pozwalających na dalsze 

planowanie rozwoju kolonii (Sa Majesté, voulant être exactement informée de l’état 

auquel sont a présent les colonies de ses sujets qui se sont formées en Canada11… 

stwierdza arenga dokumentu, wpisuje się tym samym jego misja w pierwotne 

zadania intendentów w ogóle). Nominacja Duponta wymienia w szczególności trzy 

istotne kwestie będące przedmiotem jego zadania: zbadanie jak jest w kolonii 

wymierzana sprawiedliwość, jakie ustanowiono reguły w zakresie administrowania 

kolonią i jakimi sposobami gospodarowano przychodami12. Innymi słowy zadania 

mieszczące się w istocie w pojęciach: justice, police et finance.   

Co istotne, poza uprawnieniami związanymi z badaniem kolonii, Gaudais 

Dupontowi nadano pewne uprawnienia urzędnicze; miał on wolny wstęp na 

posiedzenia świeżo powołanej Rady suwerennej i przysługiwał mu głos na jej 

spotkaniach – zaraz po miejscowym biskupie (podówczas wikariuszu apostolskim 

w Quebeku, biskupie in partibus infidelium Petry, François de Lavalu13).   

Królowi wyraźnie zależało na czasie: po raz kolejny – podobnie jak u de 

Montsa – nakazał wysłannikowi pozostać w kolonii tylko przez okres, przez który 

pozostawał tam okręt wysłany z Francji. Dupont miał więc wrócić tym samym 

statkiem po 4-6 tygodniach. A zadanie czekało go poważne.  

 W instrukcji14, uszczegółowiono oczekiwania wobec niego. Zlecono mu 

wykonanie zadań licznych i różnorodnych. Miał zbadać położenie geograficznie 

 
11 Jego Królewska Mość, pragnąc być dokładnie poinformowany o stanie, w jakim znajdują się 
obecnie kolonie jego poddanych, utworzone się w Kanadzie... (ibid.). 
12 Particulièrement comment la justice y est administrée où les établissements ont été faits pour la 
police, et de quelle sorte les revenus ont été régis et le font encore à présent (Zwłaszcza w jaki sposób 
wymierza się sprawiedliwość tam i jakie zasady wdrożono w zakresie porządku oraz jak zarządzano 
tam dochodami i jak zarządza się nimi teraz (ibid.). 
13 A. Vachon, “Laval, François de,” [w:] Dictionary of Canadian Biography, t. 2, Toronto/ Montreal, 
2003, http://www.biographi.ca/en/bio/laval_francois_de_2E.html [dostęp : 7 XI 2020 r.]. Biskup 
Laval został w roku 1980 beatyfikowany przez Jana Pawła II. W 2014 roku papież Franciszek 
zaliczył go do grona świętych (wraz z Marią Guyart) w drodze tzw. kanonizacji równoważnej. 
14 Op.cit., s. 25-30. Instrukcję opublikowano również m.in. w cytowanym zbiorze pism Jeana-
Baptiste Colberta (P. Clement [red.], Lettres, instructions et mémoires de Colbert, t. III cz. 2 
Instructions au marquis de Seignelay; colonies, Paryż 1856, s. 443-448). 
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Kanady (à combien degrés il est du pôle15), warunki klimatyczne, długość dni i 

nocy, jakość powietrza, jakie pory roku i z jaką regularnością tam nastają.  

Król chciał też wiedzieć jak najwięcej o możliwości uprawy ziemi w 

Kanadzie, o jakości gleb, o tym jakie zboża i warzywa dobrze się tam udają, jakie 

zbiory osiągają i czy wystarczają na wyżywienie kolonii, czy też jest ich nadmiar.    

Sporo miejsca poświęcono w instrukcji kwestii karczunku lasów pod 

uprawy i zakładania osiedli francuskich. Król zdiagnozował problem jakim było w 

kolonii nieporządkowane podejście do tej kwestii. Z jednej strony nadawano duże 

połacie ziem osobom o nie się ubiegającym, z drugiej beneficjenci nie byli w stanie 

terenów tych oczyścić pod uprawę i tęże przedsięwziąć. Ponadto nadania te 

czynione były w sposób niezorganizowany przestrzennie. Pola i poszczególne 

osiedla czy domy, były rozsiane na dużym obszarze. Powodowało to utrudniony 

dostęp mieszkańców do niezbędnych usług czy pożądanych praktyk (itp. brak 

możliwości uczestnictwa w życiu społecznym, niedostępność posługi religijnej, 

itp.). Uniemożliwiało to również zorganizowanie skutecznej obrony przeciw 

Irokezom, którzy napadali na odosobnione domostwa i bezkarnie łupili i zabijali 

odseparowanych w swych rozproszonych domostwach kolonistów. Pożądane było 

zatem, aby doprowadzić do skutecznego zagospodarowania nadanych terenów i 

zorganizowania osiedli francuskich w silne, ufortyfikowane osady, najlepiej w 

obrębie parafii.  

W tym zakresie Dupontowi wręczone zostało zarządzenie króla (arrêt) 

przewidujące wywłaszczenie tych seniorów, którzy nie uprawiają nadanych im 

ziem i doprowadzenie do skupienia osadnictwa francuskiego oraz rozdania 

nieużytkowanej ziemi16.   

Dalsze zalecenia dotyczyły zbadania zajęć kolonistów: z czego się 

utrzymują, jakimi rzemiosłami się parają. Zalecono „intendentowi” sporządzenie 

 
15 Ile stopni dzieli ją od bieguna (ibid.). 
16 „Arrêt de Sa Majesté pour la révocation des concessions qui, d'ici à six mois, n'auront pas eu un 
commencement de défrichement” (21 marca 1663), Édits, ordonnances royaux, déclarations et 
arrêts du Conseil d'État du Roi concernant le Canada, t. I, s. 33. 
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spisu ludności – na tyle dokładnego na ile to możliwe, z uwzględnieniem sytuacji 

rodzinnej, zawodowej, miejsca zamieszkania.     

W obszarze, mówiąc współczesnym językiem, zasobów ludzkich kolonii, 

zalecono intendentowi dwa szczególne zadania. Po pierwsze zauważono, że w 

kolonii może brakować kobiet, a w związku z tym, odpowiedniego wzrostu 

demograficznego. Dupont miał ocenić na ile problem jest poważny i ile kobiet 

należy do kolonii wysłać. Po drugie, mając na uwadze problem z wojowniczymi 

Irokezami, zadaniem wysłannika było zbadanie potrzeb w sferze militarnej. Ilu 

żołnierzy i jakie zaopatrzenie będzie konieczne, aby skutecznie ich pobić oraz w 

jakim stopniu kolonia może wesprzeć oddziały króla własnymi zasobami i ludźmi.  

Miał też Dupont poczynić przygotowania do tego, aby w chwili, gdy król stosowne 

oddziały przyśle, mogły one przystąpić do akcji niezwłocznie.  

Obszar finansów również został zalecony uwadze komisarza. Miał on 

przeanalizować strukturę wydatków kolonii: ile wydaje się na pensje dla 

funkcjonariuszy, ile na wsparcie kościoła, ile na inne wydatki publiczne. Zestawić 

to należało z długami kolonii, ich pochodzeniem i uzasadnieniem. Rzecz jasna 

przedmiotem badania miała być też główna gałąź gospodarki nowofrancuskiej: 

handel futrami. Model cesji monopolu kompanii uznano za szkodliwy. Dupont miał 

zbadać jak uczynić zyskownym dla Francji ten handel, w którym „do tej pory 

wszystkie zyski płynęły do Indian, a wszystkie straty do Francuzów”17. Szukać też 

miał wysłannik nowych źródeł przychodu: złóż surowców mineralnych i 

możliwości eksploatacji drzew służących budowie statków, zwłaszcza wysokich 

pni na maszty.  

Zgodnie z commission, Dupontowi polecono również ocenę wymiaru 

sprawiedliwości. Król wspomniał o tym, że do chwili powołania Rady suwerennej 

sprawiedliwość nie była wymierzana należycie z racji przywar (par le défaut de 

caractère) osób ją sprawujących. Miał zatem wysłannik sprawdzić, czy rada została 

powołana należycie, czy w jej skład weszły osoby godne i cieszące się poważaniem 

 
17 P. Clément [red.], Lettres, instructions…, s. 447. 
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wśród mieszkańców, tak aby działanie rady faktycznie położyło kres sporom i 

nieprawościom, do tej pory dzielącym kolonię. 

Wysłannik króla dostał również zalecenie wspierania w sprawach religii 

wysiłków biskupa Lavala, zarówno w nawracaniu rdzennych mieszkańców, jak i 

utrzymywaniu odpowiedniego poziomu religijności kolonistów.  

Zakończeniem instrukcji było wskazanie, że Dupont nie powinien 

ograniczać się do kwestii opisanych w zaleceniach wyraźnie, ale ocenić i zbadać 

wszelkie inne sprawy, które według jego oglądu na miejscu, okażą się ważne dla 

kolonii i warte przedstawienia królowi (co wydaje się nawiązywać wyraźnie do 

końcowej formuły instrukcji wzorcowej).    

Do tej publicznie zarejestrowanej instrukcji dodano sekretny dokument, 

zawierający polecenie zbadania konfliktu jaki wybuchł między poprzednim 

gubernatorem Nowej Francji: Pierre’em Dubois Davaugourem i biskupem 

Lavalem18.  

Jak wyglądało wykonanie instrukcji? Raport Duponta z wykonanej misji nie 

zachował się. Z listów św. Marii od Wcielenia wiemy, że misja jego została na 

miejscu odebrana pozytywnie, a efekty jego pracy wydają się zgodne z 

oczekiwaniami dworu. Jak stwierdza w liście do syna święta urszulanka:  

Intendant […] depuis son arrivée, a réglé toutes les affaires du pays. Il a établi 

des officiers pour rendre la justice selon les règles du droit. Il a encore établi la 

police pour le commerce et pour l’entretien de la société civile. Il s’est fait rendre 

foi et hommage généralement de tous les habitants du pays […]. Dans les 

règlements qui ont été faits, Québec se nomme ville, et la Nouvelle-France, 

province ou royaume. L’on élu un maire et des échevins ; et généralement tous les 

officiers, qui sont gens d’honneur et de probité, ont é faits par élection. On 

remarque entre tous une grande union. […]. On parle de faire bâtir un palais pour 

rendre la justice, et des prisons pour fermer les criminels, les lieux qui servent à 

cela mt trop petits et incommodes19.  

 
18 A. Vachon, “Gaudais-Dupont, Louis”, [w:] Dictionary of Canadian Biography, t. 1, Toronto/ 
Montreal 2003, http://www.biographi.ca/en/bio/gaudais_dupont_louis_1E.html; [dostęp: 10 X 2020 
r.]. 
19 Intendent po swoim przybyciu ułożył wszystkie sprawy kolonii. Ustanowił urzędników 
sprawujących sądy według przepisów prawa. Wydał zarządzenia regulujące handel i sprawy 
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Jeśli pracę intendenta oceniać w oparciu o tę relację, wydaje, że dobrze 

wykonał swoje zadanie. Trudno jednak o jakieś dalej idące wnioski, poza tym, że 

instrukcja Gaudais-Duponta wpisuje się treścią wyraźnie w instrukcje wzorcową 

dla maîtres des requêtes uzasadniając dodatkowo uznawanie go za intendenta 

Nowej Francji mimo braku formalnego statusu tegoż. 

Galerię „protointendentów” uzupełnić należy jeszcze o jedną postać, która 

co prawda nic w Kanadzie nie zdziałała, ale przeszła do historii jako pierwszy 

nominat na intendenta tego kraju. Louis Robert de Fortel, mając zaledwie 26 lat, 

otrzymał od króla w 1663 roku commissions powierzające mu funkcję intendenta 

de justice, police, finance, domaine, revenus, vivres et fortifications au pays de la 

Nouvelle France20. Fortel do Kanady nigdy nie dotarł. Nie wiadomo do dziś, 

dlaczego do objęcia funkcji nie doszło. Wysnuwano wniosek, że mógł okazać się 

potrzebny królowi do innej misji (wkrótce został wysłany wraz z wojskiem 

francuskim do Włoch w roli intendenta, ale nie prowincji, a oddziałów, którym 

towarzyszył). Możliwe też, że uznano go za kandydata niewygodnego dla dosyć 

rygorystycznego moralnie kleru nowofrancuskiego, Fortel był bowiem znany ze 

swoich swobodnych obyczajów21. Trzecim możliwym uzasadnieniem jest brak 

zainteresowania samego nominata objęciem funkcji w dalekiej i dzikiej kolonii. 

Mimo prestiżu, którym cieszyłby się jako intendent, widmo odseparowania od 

Francji i w życie w warunkach kolonii mogło być postrzegane (i jak pokazały dalsze 

doświadczenia, często było – również przez kolejnych nominatów) jako 

uciążliwość.  

Jakkolwiek nie oceniać by roli Roberta Louisa de Fortela, jeśli szukamy 

początku instytucji intendenta Nowej Francji, to jego formalnym wyrazem była 

właśnie ta nominacja. W 1663 roku po raz pierwszy funkcja ta objawia się w 

 
społeczności. Przyjął on hołd od wszystkich w imieniu króla [...]. W wydanych zarządzeniach 
Quebec nazwano miastem, a Nową Francję prowincją lub królestwem. Wybrano burmistrza i 
radnych i wszyscy urzędnicy, wskazani w drodze wyboru, są bez wyjątku osobami godnymi i 
uczciwymi. Widać, że panuje między nimi zgoda. […] Mówi się też o tym by zbudować siedzibę sądu 
i nowe więzienia, bowiem miejsce dotąd używane jest za małe i niedogodne (M. Guyart, op. cit., s. 
267). 
20 Cyt. za: J. C. Dubé, Les intendants de la Nouvelle-France, Montreal 1984, s. 1. Commission 
Fortela zachowało się w zbiorach kolekcji Moreau de Saint-Méry (ANOM, kol. F3, k. 278-282).  
21 M. Trudel, Histoire de la Nouvelle-France IV, La seigneurie de la Compagnie des Indes 
occidentales (1663-1674), Montreal 1997, s. 18. 
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historii. Jest notabene podkreślane w historiografii, że Gaudais Dupont pojawił się 

niejako zamiast Fortela (bo został przecież umocowany i wysłany już po jego 

nominacji – i rezygnacji), ale nie jako inny, nowy intendent, a jako tymczasowy 

wysłannik i osoba zbierająca informację22. Intendenta w Kanadzie – w innej już 

osobie – zobaczyli na własne oczy nowofrancuscy koloniści dopiero dwa lata 

później.    

 

7.3 Podsumowanie 
 

Dumesnil, choć wpisuje się grupę intendentów, był przedstawicielem 

kompanii, a nie króla. Zadania miał do złudzenia podobne do królewskich 

emisariuszy, trudno jednak mówić o nim w kontekście rozwoju właściwej instytucji 

intendenta. Jego wysłanie jest jednak przejawem pewnej rodzącej się tendencji: 

potrzeby wysłania do Kanady człowieka z zewnątrz, z szerokimi kompetencjami, 

dla uporządkowania na miejscu spraw, które z perspektywy metropolii nie miały 

się dobrze.  

„Protointendenci” de Monts i Gaudais Dupont wysłani zostali przez władcę, 

ale nie byli wciąż stricte intendentami Kanady. Ich rolę ocenić trzeba jako rodzaj 

przygotowania do wysłania do Kanady cywilnego funkcjonariusza na stałe. To, co 

warto jednak odnotować, to zbieżność ich zadań – w zakresie w jakim je znamy – 

z później postawionymi przed „stałymi” intendentami prowincji. Jeśli zestawić 

instrukcje Duponta i Jeana Talona, znajdziemy w nich wiele punktów podobnych, 

jeśli nie identycznych. Istotną różnicą jest to, że Dupont miał półtora miesiąca, 

Talon – w założeniu – kilka lat na wykonanie zleconych zadań. Nie jest więc może 

 
22 Wynika to wyraźnie z powołania Gaudais-Duponta. Jest to scenariusz tym dziwniejszy, że 
Fortelowi król zdążył nie tylko wydać powołanie, ale i zlecić pewne zadania. Dlaczego zatem nie 
zdecydował się na powołanie Gaudais-Duponta na kadencję dłuższą? Trudno dziś dociec. Być może 
miało to związek z późniejszymi planami królewskimi wobec wysłannika na terenie Francji. Istotne 
wydaje się też, że wkrótce po powołaniu Fortela (i być może już po stwierdzeniu, że jednak do 
Kanady nie pojedzie) król utworzył Radę Suwerenną, której powierzono zadania wkraczające w 
dziedziny, w których działać mógłby równie dobrze intendent (vide A. Vachon, „La restauration de 
la Tour de Babel ou « La vie à Québec au milieu du XVIIe siècle »”, [w:] Revue d'histoire de 
l'Amérique française, nr 24 (2), r. 1970, s. 183. 
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zupełnie przypadkiem, że św. Maria od Wcielenia nazywa Duponta intendentem, 

choć w jego nominacji i instrukcji słowo to nie pada.  

Nie można w tej sytuacji pomijać opisanych wyżej postaci mówiąc o 

ewolucji funkcji intendenta w Kanadzie. Ich istnienie i działalności wytyczają 

drogę dla ich, na dłużej już wysyłanych, następców.  

Warto zatrzymać się jeszcze przy jednej kwestii: odpowiedzi na pytanie 

skąd wzięła się owa tymczasowość „protointendentów”? Dlaczego w instrukcjach 

obu królewskich commissaires pojawiły się polecenia, by powracali oni do 

metropolii tak szybko: tym samym statkiem, który ich przywiózł? Może król i 

Colbert bali się, że wysłannik, zostając na dłużej, wrośnie w toksyczne środowisko 

lokalnych partykularnych interesów? Uzależni się w jakiś sposób od miejscowych 

elit? Może młody władca i jego wiodący doradca nie chcieli opóźniać 

administracyjnej rewolucji, którą zamierzali przeprowadzić w Kanadzie? Wreszcie 

być może – znając przypadki poprzednich wysłanników – nie chcieli dać lokalnym 

notablom czasu na ukrycie swoich postępków i wejście w komitywę z 

„inspektorem” króla. Commissaire, musiał w takiej sytuacji działać szybko i nie 

mógł rozpraszać się nadmiernym kontaktem z miejscową socjetą, załatwiając tylko 

niezbędne polecone sprawy.  

Niezależnie od tego jak było w rzeczywistości Gaudais Dupont chyba nie 

ustrzegł się zaangażowania swoich prywatnych spraw w życie badanej kolonii. 

Przed opuszczeniem kolonii zdążył wydać za mąż swą siostrzenicę: Michèle-

Thérèse Nau, za syna jednego z przedstawicieli lokalnej elity kolonialnej: Josepha 

Giffarda. A przecież Dupont spędził w Nowej Francji niewiele ponad miesiąc: od 

15 września do 26 października 1663 roku.  

Również Dupont spisał swą ręką swoiste post scriptum dla historii Jeana 

Peronne’a Dumesnila. Urzędnicy ci zetknęli się na krótko w Quebeku, kiedy 

intendent kompanii próbował podzielić się swymi podejrzeniami co do kupieckiej 

oligarchii z komisarzem królewskim. Wobec skargi tego pierwszego złożonej u 

Colberta, minister zapytał tego drugiego o zdanie co do zarzutów Dumesnila. 

Dupont w odpowiedzi sporządził memoriał, w którym stanął po stronie 
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kanadyjskich kolonistów i odciął się od jakichkolwiek ustaleń swego poprzednika 

z ramienia kompanii, grzebiąc ostatecznie jego sprawę23.   

To jednak dla Nowej Francji nie miało już znaczenia. Ludzie oskarżeni 

przez Dumesnila dzierżyli wówczas oficjalnie stery kolonii zasiadając w Radzie 

suwerennej. Niebawem zaś do jej składu dołączyć miał nowy, powołany na 

określoną kadencję intendent.   

 

  

 
23 P.-G. Roy, op.cit. 
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8. Jean Talon – „Wielki intendent” (1665-1668, 1669-1672) 
 

Postacią emblematyczną dla całej grupy kanadyjskich intendentów i 

bezsprzecznie najbardziej powszechnie kojarzoną z tą rolą jest Jean Talon. Jako 

pierwszy commissaire départi w Nowej Francji stanowi swego rodzaju punkt 

odniesienia dla kolejnych. Jego kadencja przypadła na okres, kiedy Kanadzie 

poświęcono na dworze wiele uwagi – i środków. Poniżej opisano szeroko, z racji 

jego szczególnej roli, dokonania tej postaci w ramach sprawowania intendenckich 

kompetencji.   

 

8.1 Pochodzenie Jeana Talona 
 

Pierwszy właściwy intendent Nowej Francji pochodził z rodziny, której 

korzeni doszukiwano się w Irlandii. Jego przodkowie mieli przybyć do Francji w 

XVI wieku. Do krewnych Jeana Talona należeli m.in. Omer Talon, 

szesnastowieczny pisarz i humanista oraz jego żyjący niemal równolegle z 

intendentem inny Omer Talon, wpływowy avocat général przy parlamencie 

paryskim. Jego dwaj starsi bracia również pełnili funkcje intendentów, obaj w 

północno-zachodniej Francji24.   

Przyszły kolonialny commissaire départi ochrzczony został 8 stycznia 

1626 r. w Châlons-sur-Marne. Nauki pobierał w kolegium jezuickim w Clermont. 

Karierę urzędniczą rozpoczął od roli… intendenta, nie prowincji jednak, a armii 

wicehrabiego de Turenne (1653). Później został oddelegowany, już jako intendent 

prowincji, do Hainaut. Po dziesięciu latach sprawowania tej funkcji, król 

postanowił jemu właśnie powierzyć rolę intendenta w Kanadzie.  

  

 
24 Szeroki opis paranteli Talona podaje T. Chapais, Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France, 
Quebec 1904, s. 1 i nast. 
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8.2 Instrukcja Talona 
 

Autorem instrukcji królewskiej dla Jeana Talona25 był zapewne Jean-

Baptiste Colbert, choć nie mógł jej oficjalnie podpisać, nie mając podówczas rangi 

sekretarza stanu odpowiedzialnego za kolonie. Znajdujemy w tym dokumencie, 

rzecz jasna, znane z Instruction pour MM. les Maîtres des requêtes, commissaires 

départis dans les provinces tematy i oczekiwania wobec intendenta. Przyznać 

jednak trzeba, że choć czasowo najmniej odległa od wzorcowej, jest – w 

porównaniu z innym instrukcjami intendentów Nowej Francji – relatywnie 

oryginalna. 

Zgodnie z układem instrukcji wzorcowej, pierwsza część tego dokumentu 

dosyć szeroko opisuje kwestie związane ze stanem pierwszym: Kościołem w 

Kanadzie. Nie nakazał jednak autor instrukcji drobiazgowego badania stanu spraw 

kościelnych, a przeciwnie. To sama instrukcja zaczyna się od objaśnienia Talonowi 

jak wygląda sytuacja duchowieństwa w Nowej Francji. Zdaniem Paryża władza 

kleru w Kanadzie, a dokładniej władza jezuitów, wspieranych przez biskupa w 

Quebeku, François de Lavala, była podówczas zbyt duża. W odczuciu dworu, ich 

nadmierny wpływ na społeczność Kanady oraz narastające konflikty z 

gubernatorami kompanii i króla (Pierre’em Dubois Davaugourem26 i Augustinem 

Saffray de Mézy’m27) wymagały energicznej akcji ze strony urzędników 

królewskich. Talonowi, opisano zatem dotychczasowe relacje Kościoła z władzą w 

Nowej Francji oraz sposób, w jaki do tej pory jezuici wpływali na sprawy 

polityczne kolonii. Wskazano, jak doprowadzili do usunięcia gubernatora 

Davaugoura, a następnie skłonili króla do wyboru jako jego następcy „swojego 

człowieka”: de Mézy’ego, po czym z nim również popadli w konflikt, raz jeszcze 

burząc jedność kolonii. 

 
25 „Mémoire du roi pour servir d'instruction a Talon”, [w :] RAPQ 1930-1931, Quebec 1931, s. 5-
10. 
26 W. J. Eccles, “Dubois Davaugour, Pierre,” [w:] Dictionary of Canadian Biography, t. 1, Toronto/ 
Montreal 2003, http://www.biographi.ca/en/bio/dubois_davaugour_pierre_1E.html [dostęp: 7 XI 
2020 r.]. 
27 W. J. Eccles, “Saffray De Mézy (Mésy), Augustin de,” Dictionary of Canadian Biography, t. 1, 
Toronto/ Montreal 2003, http://www.biographi.ca/en/bio/saffray_de_mezy_augustin_de_1E.html 
[dostęp: 7 XI 2020 r.]. 
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Wywody króla, podsumowując je krótko, zmierzały do tego, aby intendent 

okazywał jezuitom wszelkie niezbędne wsparcie w duchowym wymiarze ich 

działalności, w szczególności w misji wśród Indian, ale by zarazem dał im odczuć 

w sposób delikatny, choć wyraźny, że władza doczesna i wola króla stoją przed 

dobrymi intencjami braci Towarzystwa Jezusowego: 

  

Il est absolument nécessaire de tenir en une juste balance l'autorité temporelle, 

qui réside dans la personne du Roy et en ceux qui le représentent, et la 

spirituelle, qui réside en la personne du dit Sieur Evêque [MB: Laval] et des 

Jésuites, de manière toutefois que celle-cy soit inférieure à l'autre28.   

 

Po sprawach kościelnych omówiono w instrukcji sprawy wojskowe (a więc 

sprawy stanu drugiego). Zadaniem, jakie stało przed Francuzami w Kanadzie w 

chwili przybycia Talona, było nie tylko ożywienie kolonii przez reformy 

wewnętrzne – inspirowane w metropolii, ale również (a może nawet przede 

wszystkim, w świetle ówczesnej sytuacji) zapewnienie jej obrony przed Irokezami. 

Pierwszym zatem tematem wojskowym w instrukcji była kwestia irokeska, którą 

warto tutaj szerzej przedstawić.  

Wojna z tą konfederacją plemion trwała od początku lat czterdziestych, a jej 

przyczyną była konkurencja o rynek zbytu skórek bobrowych i dążenie Irokezów 

do podporządkowania sobie indiańskich sojuszników Francuzów na terenie Nowej 

Francji: Huronów. Wojna ta doprowadziła na początku lat sześćdziesiątych XVII 

wieku nieomal do upadku kolonii. Wojownicy irokescy prowadzili działania 

wojenne w sposób, z którym Francuzi nie potrafili sobie poradzić. Szybkie 

wyprawy, zasadzki, nagłe napady na domostwa i wyjątkowa – według opisów 

kolonistów – brutalność Irokezów, utrudniały egzystencję nawet w najbardziej 

podstawowych jej wymiarach: uprawie ziemi, zdobywaniu opału, o handlu 

 
28 Absolutnie koniecznym jest zachowanie w odpowiedniej równowadze władzy doczesnej, którą 
uosabia król i jego reprezentanci oraz władzy duchowej, która spoczywa w osobie wspomnianego 
biskupa [MB: Lavala] i jezuitów, tak jednak, aby ta druga była podległa pierwszej (RAPQ 1930-
1931..., s. 5). 
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skórkami nie wspominając. Każde wyjście poza palisadę francuskiego osiedla 

mogło stanowić śmiertelne ryzyko29.  

W Kanadzie do tego momentu nie było żadnych większych regularnych 

oddziałów wojskowych. Ich obrona oparta była o własne siły i sojusze z rdzenną 

ludnością. Po doprowadzeniu przez Irokezów do wyniszczenia niemal całkowicie 

plemion hurońskich (ok. 1650 roku), koloniści mogli liczyć tylko na własne 

szczupłe siły i zasoby. Król zatem, przekonany o konieczności powstrzymania 

tragedii w kolonii, wysłał wraz z nową administracją ogromną (jak na kanadyjskie 

standardy) armię: piemoncki regiment Carignan-Salières, ok. 1200 żołnierzy.  

W związku z tym zadania otrzymał rzecz jasna również intendent. Na jego 

barkach złożono, opisując to treści instrukcji, kwestie aprowizacyjne i 

organizacyjne w ramach wyprawy i zabezpieczenia jej toku (w tym budowy i 

wyposażenia fortów). Intendent miał, zgodnie z wyraźnym brzemieniem 

commission, brać udział w radach wojennych, choć zadań ściśle militarnych, rzecz 

jasna, mu nie przydzielono.  

Dalej, podobnie jak w zaleceniach dla de Montsa i Gaudais-Duponta – i 

analogicznie instrukcji dla maîtres des requêtes, zawarto zlecenie zebrania 

informacji o Nowej Francji: o położeniu ludności kolonii i funkcjonowaniu 

wymiaru sprawiedliwości. Instruował król Talona, że powinien on zająć się tym 

niezwłocznie, najlepiej jeszcze przed podjęciem wyprawy na Irokezów.  

Temat wymiaru sprawiedliwości pojawił się zresztą w kilku odsłonach w 

omawianym dokumencie. Istotne było dla króla, aby Talon zajął się – wraz z 

gubernatorami Tracy’m i Courcellem – skomponowaniem nowego składu Rady 

suwerennej, której działanie przed ich przybyciem zostało zakłócone przez kłótnie 

biskupa Lavala i gubernatora Mezy’ego co do obsady tego ciała. Rada miała być 

obrana zgodnie z uznaniem nowych administratorów kolonii tak, aby działała 

 
29 Jeden z ówczesnych wodzów irokeskich, przechwalał się, że Francuzi nie śmieli wyjść wtedy za 
drzwi swych domów nawet za potrzebą, tak bardzo bali się Irokezów (W. J. Eccles, Canada under 
Louis XIV, Toronto 1969, s. 3-4). 
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sprawnie: w duchu prawości, bezstronnie i bezkosztowo (avec intégrité sans nulle 

cabale et sans frais30).   

W instrukcji zawarto wspomniane w powołaniu szczególne uprawnienia 

intendenta: prawo do jednoosobowego, samodzielnego i ostatecznego sądzenia 

spraw cywilnych. Podano jednak również jego ograniczenie: zgodnie z zaleceniem 

króla, intendent miał korzystać z tej kompetencji tylko w razie absolutnej 

konieczności, bowiem było to odstępstwo od normalnego trybu postępowania.   

Zająć miał się też Talon gospodarką, zbadać uprawy ziemi, warunki do 

założenia manufaktur. Wyjaśniono rozlegle opisane w commission kompetencje 

intendenta w zakresie kontroli dokumentów, Talon miał bowiem zbadać budżet 

kolonii, jej długi, płacone odsetki, ale i źródła potencjalnego zysku oraz sprawdzić 

czy nie doszło do jakichś nadużyć w tym zakresie. Jego wiedza miała być 

pogłębiona i dokładna, a finanse zbadane – jak pisał władca: „do ostatniego solida” 

(jusqu'au dernier sol).  

Z pogranicza spraw finansowych i kościelnych: Talon otrzymał również 

zalecenie, aby uregulować kwestię dziesięciny, która – i tak będąc znacznie niższą 

niż w innych regionach królestwa – wydała się Ludwikowi XIV zbyt wysoka, dla 

rozwijającej się powoli kolonii. Intendentowi powierzono zbadanie na jakim 

poziomie dziesięcina powinna być ustanowiona.    

Tematem już wcześniej poruszanym w liście do Gaudais-Duponta, a 

powracającym w instrukcji Talona, była sprawa rozproszenia osiedli francuskich w 

Kanadzie. Nawiązał przy tym król do wspominanego postanowienia (arrêt) 

wydanego w marcu 1663 roku, prawdopodobnie nie dość powszechnie 

przestrzeganego, które nakazywało odbieranie ziemi tym, którzy nie są w stanie jej 

uprawiać i nadanie jej osobom, które będą w stanie to uczynić. Miało to pozwolić 

na większe skupienie osiedli i rozpoczynanie karczunku przy istniejącym 

gospodarstwie czy osadzie, aby nie ułatwiać zadania Irokezom i z czasem 

upodobnić te osiedla do zorganizowanych i rozplanowanych miast i wsi Francji. 

 
30 Nieprzekupnie, bez intryg i bez kosztów (RAPQ 1930-1931..., s. 7). 



97 
 

Talon otrzymał zadanie wydania dalszych zaleceń w tym duchu w porozumieniu z 

Tracy’m i Courcellem. 

Intendent nie miał się ograniczać jednak wyłącznie do egzekwowania praw, 

ale zaangażować się w zachęcanie kolonistów do faktycznej uprawy ziemi, bowiem 

problem z nieuporządkowanym karczunkiem wynikał w dużej mierze ze zbyt 

hojnego gospodarowania nadaniami. Beneficjenci nadań ziemskich nie byli w 

stanie, wobec braku siły roboczej, czy podnajemców, uprawiać całości posiadanego 

areału. Intendentowi polecono zatem, aby w te stosunki własnościowe zaingerował, 

np. nakazując podjęcie uprawy w określonym czasie wyznaczonej partii pól pod 

rygorem konfiskaty tej ziemi i powierzenia jej nowym kolonistom. Dla tych 

ostatnich miał Talon osobno zorganizować w każdym roku, na koszt króla, 30-40 

przygotowanych do zasiedlenia gospodarstw. 

Zasugerowano również skorzystanie z rozwiązania znanego od czasów 

starożytnego Rzymu: zachęcania „weteranów”, żołnierzy regimentu Carignan-

Salières, do pozostania w Kanadzie i oddania się roli na swoistym praedium 

militare31. Należało stworzyć im warunki do osiedlenia, nadać działki i przyznać 

stosowną gratyfikację.    

Obecne były również w instrukcji znane z wcześniejszych misji (i z zaleceń 

dla maîtres des requêtes) zalecenia zbadania dokładnie perspektyw rozwoju kraju: 

możliwość urządzenia manufaktur, szkutni, przyciągnięcia rzemieślników, szanse 

na wzrost upraw zbóż i innych roślin, warzyw, konopi itp., ale też zwrócenia uwagi 

na zachowanie drzew, które mogłyby służyć za surowiec na maszty. Pojawiła się 

sugestia rozważenia szans na hodowlę bydła (zdrowy klimat, wielkie prerie i dostęp 

do źródeł wody wydawały się – z perspektywy Paryża – temu sprzyjać). Król 

niezmiennie okazywał wielką wiarą, opartą zresztą na wcześniejszych niepewnych 

doniesieniach, że na terenie Nowej Francji znajdą się złoża minerałów, w tym 

srebra, złota, żelaza czy miedzi.   

 
31 Nawiązanie wprost do tego pojęcia pojawiło się później w dokumencie sformułowanym przez 
Talona („Projet de règlements qui semble [sic] être utiles en Canada proposés à MM. de Tracy et de 
Courcelle par M. Talon” (24 stycznia 1667), Édits, ordonnances royaux concernant le Canada, 
arrêts et règlements du Conseil supérieur, etc., Québec 1854-1856, t. 2, s. 128. 
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W instrukcji można znaleźć również frazę, która odnosi się nie tyle do sfery 

konkretnych zadań intendenta, co do wskazania mu właściwej wobec poddanych 

nowofrancuskich postawy. Przedstawił przy tym król swoje nastawienie do 

zaniedbywanej dotąd przez dwór kolonii, pisząc, że „traktuje wszystkich swoich 

poddanych w Kanadzie, od pierwszego do ostatniego, jak swoje własne dzieci”. 

Jean Talon miał zatem „dać im odczuć słodycz i szczęście jego królowania”. W 

praktyce oznaczało to, według instrukcji, wręcz odwiedzanie mieszkańców kolonii 

i zapoznawanie się z ich potrzebami; miał on wejść w rolę niemal patris familiae 

kanadyjskiej społeczności (faisant devoir d’un bon père de famille).  

Dokument kończył się wskazaniem, że intendent powinien donosić królowi 

o wszystkim co jest istotne dla wykonywania jego funkcji oraz odnieść się, po 

zapoznaniu się ze stanem spraw na miejscu, do każdego z punktów instrukcji. 

 

8.3 Kompania Indii Zachodnich 
 

Między powołaniem pierwszego intendenta (Fortela), a pierwszym 

przybyciem intendenta do Kanady (Talona), doszło do jednej znaczącej zmiany w 

położeniu prawnym kolonii. Od chwili wykupienia przez króla udziałów w 

Kompanii Stu Wspólników, Nowa Francja była objęta bezpośrednią władzą 

Ludwika XIV. Jednakże Colbert – a za nim król – zdawali się uważać wciąż za 

rozwiązanie najlepsze dla kolonii objęcie ich zarządem ciała osobnego – spółki 

handlowej, na wzór kompanii holenderskich czy angielskich. W maju 1664 roku 

powołano więc nową organizację: Kompanię Indii Zachodnich (Compagnie 

française des Indes occidentales). Obejmować ona miała nie tylko Kanadę, ale też 

posiadłości francuskie na Karaibach i francuskie wybrzeża Afryki. Istotną różnicą 

w porównaniu z poprzednimi formami prywatnej własności nad kanadyjską kolonią 

był fakt, że kompania ta była, używając współczesnej analogii, de facto spółką 

skarbu państwa. Król był jej największym udziałowcem, znaczną część pozostałych 

akcji dzierżyli członkowie rodziny królewskiej, dworzanie i królewscy urzędnicy. 
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Zarząd kompanią leżał w rękach ludzi zależnych od króla i działała ona, co do 

zasady, zgodnie z jego potrzebami i oczekiwaniami32.   

Najlepszym tego dowodem był fakt, że to król poproszony został – 

oficjalnie – przez spółkę o powołanie gubernatora. Zaś poza gubernatorem i bez 

prośby spółki, powołał również intendenta (którego żaden akt prawny powołujący 

kompanię nie przewidywał). Sytuacja była zatem specyficzna. Kolonią była de iure 

w rękach prywatnych. Władzę w niej dzierżyli jednak nominaci króla – i to 

zaopatrzeni w umocowania i instrukcje wprost od niego, nie od kompanii. 

Niepewność i komplikacje jakie rodziła ta dwuwładza wyszły na jaw w ciągu 

dekady trwania władztwa Compagnie française des Indes occidentales.   

 

8.4 Aktywność Talon przed przybyciem do kolonii 
 

Jeśli chodzi o efektywność i energię nowego intendenta, Jean-Baptiste 

Colbert nie pomylił się w ocenie. Nie minął miesiąc od wydania instrukcji, a Jean 

Talon przebywał już w La Rochelle, doglądał załadunku i wyekwipowania statków, 

zaokrętowania żołnierzy i rekrutowania kolonistów – oraz pisał listy do Jeana-

Baptiste Colberta. Dużo listów33. Już 22 kwietnia 1665 roku donosił o nadmiarze 

chętnych do wyprawienia się do Nowej Francji i postępach uzupełnień rekrutacji 

regimentu Carignan-Salières. Dalej donosił o dojrzewającym planie poszukiwania 

kopalni na półwyspie Gaspé i o wyekwipowaniu dodatkowego statku dla 

kolonistów. Deklarował udanie się w drodze morskiej do Akadii i na Nową 

Fundlandię, aby zbadać warunki tam panujące pod kątem eksploatacji tych terenów 

gospodarczo. Wykazywał zainteresowanie zaopatrzeniem wojsk, donosząc, że 

konieczne jest uzupełnienie żołdu im przyznanego o kwoty przypadające na kolejny 

rok – wobec braku komunikacji z Francją do lata oraz że żołnierzom brakuje 

materacy. Krótko mówiąc w oczach ministra, Talon musiał dobrze wejść w rolę 

intendenta.       

 
32 G. Le Bouedec, P. Haudrère, Fondation des Compagnies françaises des Indes, 
https://francearchives.fr/fr/pages_histoire/39124, [dostep: 15.03.2021].    
33 Mowa o listach intendenta Talona do ministra Colberta z La Rochelle z dni: 22 kwietnia, 27 
kwietnia, 4 maja, 14 maja, 15 maja, 21 maja i 24 maja 1665 roku (op. cit., s. 20-29). 
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Warto na marginesie dodać, że w listach tego urzędnika widać też 

umiejętność odnalezienia się w otoczeniu i pewne inklinacje do zjednywania sobie 

potencjalnych przyjaciół. Wskazał on Colbertowi wyróżniających się oficerów 

piemonckiego regimentu i informował o przyznaniu im drobnych podarków 

pieniężnych, zaś towarzyszącym mu w podroży przedstawicielom kolonii pozwolił 

– pomimo sporu w tym zakresie z urzędnikami Kompanii Indii Zachodnich – na 

przywiezienie towarów przeznaczonych na własny użytek (choć z ich objętości 

wnioskować można, że mogły być one przeznaczone raczej na handel w kolonii).  

Na ląd w Quebeku Talon zszedł 12 września 1665 roku. Czwartego dnia 

października spisał już opis przebiegu przeprawy przeznaczony dla Colberta34. 

Zawarł w nim szereg informacji geograficznych, uwagi o najlepszych trasach, 

terminach podróży i sprzyjających w przeprawie wiatrach, ale też porady na temat 

niezbędnego oporządzenia statku na taką wyprawę.   

 

8.5 Aktywność Jeana Talona w Kanadzie 
 

Właściwe zadania realizował intendent, rzecz jasna, już w docelowej 

prowincji. Poniżej przedstawiono działania Talona w podziale na poszczególne 

role, w których musiał się odnaleźć, zgodnie ze swoim commission intendent. 

 
8.5.1 Aktywność intendenta w sprawach kościoła i religii w Kanadzie 
 

Nie wydaje się konsekwencją wyłącznie systematyki instrukcji wzorcowej 

fakt, że instrukcja Talona w pierwszej kolejności przedstawiała temat Kościoła w 

Kanadzie. Musiał on budzić w tym okresie szczególne obawy króla. Skąd taka waga 

przywiązana akurat do spraw kościelnych? Odpowiedzią oczywistą jest taka, że 

sprawy Kościoła były wówczas ściśle powiązane ze sprawami władzy i polityki. W 

Kanadzie ten związek miał jednak szczególny wymiar. 

 

 

 
34 Op.cit., s. 30. 
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Specyfika religijności kanadyjskiej 
 
 Kanadyjską specyfiką, nawet jak na tamte czasy, był istotny wpływ jaki 

wywierali na politykę i życie w kolonii duchowni. W Nowej Francji widać skupione 

niczym w soczewce, spory w ramach konkurencyjnych idei współistnienia państwa 

i Kościoła w siedemnastowiecznej Francji. Jedną z nich, lansowaną przez dwór, był 

gallikanizm: idea zwierzchności króla francuskiego nad organizacja kościelną w 

jego kraju. W Nowej Francji narzędziem realizacji tej idei w praktyce były władze 

świeckie kolonii. Drugą był stojący w opozycji do gallikanizmu ultramontanizm, 

którego zwolennicy postulowali ściślejsze powiązanie francuskiej organizacji 

kościelnej z Rzymem, z władzą papieża. Reprezentantami opcji ultramontańskiej w 

Kanadzie byli biskup Laval i jezuici. Do chwili przybycia do kolonii królewskiego 

gubernatora i intendenta, autorytetem nadrzędnym cieszyli się tam głównie 

duchowni, a wśród nich – liczni i najbardziej wykształceni: członkowie 

Towarzystwa jezusowego.  

Krajobrazu religijnej specyfiki Nowej Francji dopełniało specyficzne 

religijne ożywienie kolonistów: widoczne zarówno w działaniach organizacji osób 

świeckich (vide organizacja założycieli Montrealu: Société de Notre-Dame de 

Montréal pour la conversion des Sauvages de la Nouvelle-France), jak i zrzeszeń 

osób konsekrowanych (misje zakonne, szpitale, stowarzyszenia księży: sulpicjanie, 

a także quebeckie seminarium biskupa Lavala)35.  

Nie ominęła, co prawda, Kanady walka z wpływami protestanckimi, czy 

nawet jansenizm, jednak te problemy nie odgrywały wiodącej roli36.  

 
35 Fenomen kanadyjskiej dewocyjności opartej często na organizacjach tego typu szerzej opisuje B. 
Caulier, „Bâtir l’Amérique des dévots: les confréries de dévotion montréalaises depuis le Régime 
français”, [w:] Revue d'histoire de l'Amérique française, nr 46 (1) 1992, s. 45–66. Ta sama autorka 
dostrzega również pole do dalszych badań nad tą specyfiką, co sygnalizuje (również przez 
nawiązania do dotychczasowych opracowań tematu) w: "« Bâtir la Jérusalem des Terres froides » : 
Réflexion sur le catholicisme français en Nouvelle-France", [w:] P. Joutard; T. Wien [red.], 
Mémoires de Nouvelle-France. De France en Nouvelle-France, Rennes 2005, s. 235-249). 
36 C. J. Jaenen, „Church-state relations in Canada, 1604-1685”, [w:] Historical Papers / 
Communications historiques, t. 2, nr 1, r. 1967, s. 22-24; idem, Role of the Church in New France, 
Ottawa, 1985 (s. 4-11). Jaenen wskazuje, że „purytański posmak” duchowości kleru kanadyjskiego 
kojarzyć się może z jansenizmem właśnie, podkreślając jednak jego odmienność. Opisuje też 
(cytując Annales de l’Hotel-Dieu) przypadek przybyłej z Paryża nowicjuszki podejrzanej o 
sprzyjanie ideom jansenizmu. Profilaktycznie wydłużono jej nowicjat i dopiero po upewnieniu się, 
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Można zaryzykować więc stwierdzenie, że życie religijne kolonii przenikała 

duchowość szczególna, żarliwsza od francuskiej. Biskupa Laval zaś promował 

wyraźnie ideę stworzenia w Nowym Świecie nowej, lepszej wspólnoty, podobnej 

do pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Elementem tej idei było uwolnienie się 

Kościoła kolonii od balastu obciążeń politycznych i (mówiąc wprost) zyskania 

przez niego większej autonomii w sprawach kościelnych w Kanadzie, niż mieli 

ówcześni biskupi francuscy37. Ludwik XIV, suweren i zwierzchnik Kościoła we 

Francji musiał na tego typu kroki zareagować. Podporządkowania kleru sprawom 

państwa, a nie papieża, dopilnować miał w Nowej Francji intendent.  

Początkowe ustalenia Talona w temacie postawy jezuitów wydawały się 

uspokajające: w pierwszym raporcie stwierdził, że śladów sprzeczności ich działań 

z interesami króla nie widzi (je dis que si par le passé les Jésuistes ont balancé 

l’autorité temporelle par la spirituelle, ils ont bien réformé leur conduite, et 

pourveu qu’ils la tiennent tousjours telle quelle me parroist aujourd’huy, on n’aura 

point à se précautionner contre elle à l’avenir), choć dodał, że jest jeszcze w kolonii 

krótko, i ocena jest powierzchowna38. Rychło pojawiły się jednak okazje do próby 

sił między reprezentantem władzy króla i czarnymi sukniami, jak nazywano 

jezuitów. Pierwszą były pomówienia gubernatora Courcelle’a, że jezuici, chcąc 

uchronić swoich podopiecznych w misjach, sabotowali wyprawę wojenną, którą 

gubernator poprowadził na Irokezów. Potem nastąpiło spięcie z Jeanem Talonem w 

sprawie bardzo konkretnej i dotyczącej ważnego punktu instrukcji. Poszło 

mianowicie o nadania ziemskie na ich rzecz.  

 

Notre Dame des Anges 
 

Od 1626 roku, Towarzystwo Jezusowe dzierżyło rozległe lenno położone 

blisko Quebeku: majątek Notre-Dame-des-Anges. Mimo dużych nakładów, nie 

 
że nie ma w niej „niczego co wydawałoby się heretyckie”, pozwolono przyjąć welon („Church-state 
relations…”, s. 22). 
37 L. Ferretti, Brève histoire de l'Église catholique au Québec, Montreal 1999, s. 21-22. 
38 Powiedziałbym, że jeśli dawniej rząd dusz po stronie jezuitów był przeciwwagą dla władzy 
doczesnej, to teraz znacznie poprawili oni swoje zachowanie i jeśli pozostaną tacy, jacy wydają się 
dzisiaj, nie będzie konieczne podejmowanie żadnych kroków przeciw nim (List intendenta Talona do 
Colberta (4 października 1665), RAPQ 1930-31, s. 32). 
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udawało im się większości tej ziemi obrócić w rolę i pozostawała ona 

niewykarczowana. Talon uznał, że musi w tym wypadku uczynić użytek z 

uprawnienia jakie dał mu król i jezuitów z nieuprawianej ziemi wywłaszczyć. 

Sprawa nie wydawała się jasna, bowiem obie strony miały ważne argumenty. Prawo 

jezuitów do lenna było wcześniej potwierdzane przez kolejnych suwerenów 

kolonii. Ojcowie mieli ponadto wątpliwości czy ziemia oddana Kościołowi, może 

podlegać konfiskacie przez intendenta. Wzburzało też duchownych, że egzekwuje 

się edykt wobec nich, podczas gdy wobec większości kolonistów pozostaje on 

martwy i liczni właściciele ziemscy, będący w identycznej sytuacji, nie są 

pozbawiani majątku.  

Intendent z kolei przekonywał, że ich przypadek jest specyficzny, bo ziemia 

położona jest blisko Quebeku, jest bardzo dobrej jakości i przysłuży się nowym 

kolonistom lepiej, niż jakakolwiek inna. W argumentacji przedstawił im nawet 

wywód z apelem do sumień i pytaniem, co uważają za lepsze: dobro małej części 

(tj. własnego zakonu), czy całej kolonii, która zyska na zaludnieniu i owocach ziemi 

Notre-Dame-des-Anges39. Jezuici ustąpili stawiając jedynie warunek, że dostaną 

oficjalne stanowisko intendenta co niezbędności wyzbycia się przez nich tego 

akurat kawałka Nowej Francji.    

Analiza pism Talona wydaje się wskazywać, że postawę jezuitów, co do 

zasady, charakteryzowała uległość wobec władzy świeckiej. Trudno dostrzec 

wyraźne i potwierdzone zarzuty, choć pojawiają się sugestie i aluzje, np. do 

handlowania przez nich skórkami, czy niesprecyzowanego zachowania niegodnego 

księży40. Sam intendent stwierdza, że na ogół życie kleru kanadyjskiego jest 

 
39 J. Cossette, „Jean Talon, champion au Canada du gallicanisme royal, 1665-1672: d’après sa 
correspondance avec la Cour de France”, [w:] Revue d'histoire de l'Amérique française, 11 (3) 1957, 
s. 336. 
40 Zarzuty, że jezuici w oddalonych misjach zajmują się w istocie pośrednictwem w handlu futrami, 
pojawiały się często. Najgłośniejszym oskarżycielem był gubernator Frontenac, który twierdził, że 
„dbają oni bardziej o zbawienie skórek bobrowych niż dusz indiańskich”. Jezuici konsekwentnie 
zaprzeczali tym oskarżeniom, choć łatwo było nadać im pozory prawdziwości: skórki bobrowe 
(castor) były bowiem w Nowej Francji powszechnym towarem wymiennym i środkiem płatniczym. 
Wartość towarów oszacowywano według relacji do skórek i nimi też płacono. Indiańscy neofici, jak 
i osadnicy przekazujący ofiarę na rzecz wspólnoty czy zadośćczyniący za popełnione grzechy, robili 
to zwykle właśnie w skórkach bobrowych, takim bowiem aktywem zwykle dysponowali. W tej 
sytuacji spieniężanie przez jezuitów darów w postaci castor wydawało się naturalną konsekwencją 
stanu rzeczy, dawało jednak asumpt do wspomnianych zarzutów (C.J. Jaenen, The Role of the 
Church in New France, Toronto 1976, s. 75-76).  
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przykładne. Tym bardziej dziwić może – i to podwójnie – propozycja Talona 

zawarta w jednym z raportów do Colberta. Proponuje on mianowicie, aby jednego, 

czy dwóch księży, którzy owym niegodnym zachowaniem się cechują, wydalić z 

kolonii, a w ich miejsce wysłać księży, którzy nie podlegaliby władzy biskupa 

sprawując sakramenty… Dziwić może fakt, że intendent chciał wkraczać w sprawy 

dyscyplinarne kleru, a bardziej jeszcze, że oczekiwał, iż na teren biskupstwa – 

choćby i misyjnego – można wprowadzić do sakramentalnej posługi księży 

niepodległych biskupowi.     

Projekt ten, o ile wiadomo, nie miał ciągu dalszego, natomiast wspomnienie 

o udzielaniu sakramentów może naprowadzać na prawdziwe podłoże propozycji: 

kwestię sprzedaży alkoholu Indianom.  

 

 L’eau-de-vie 
 

Negatywny wpływ konsumpcji przez Indian alkoholu (głównie mocnego 

destylatu, zwanego eau-de-vie, odpowiednika wódki, brandy, np.) widoczny był od 

początku ich kontaktu z nieznanym wcześniej napitkiem. Już Samuel de Champlain 

wydał podległym mu ludziom zakaz oferowania alkoholu rdzennym mieszkańcom. 

Ponowiła je w 1657 r. Rada Stanu. Zakazy te wspierał autorytet Kościoła, bowiem 

alkohol zaprzepaszczał wszelkie wysiłki misyjne jezuitów. W 1658 roku 

zapowiedziano kolonistom, że naruszenie zakazu handlu alkoholem będzie 

uznawane za grzech śmiertelny. W końcu, biskup Laval, widząc powszechne 

ignorowanie regulacji w tym temacie, w 1660 roku ogłosił, że każdy kto będzie 

sprzedawać alkohol Indianom, podlegać będzie ekskomunice ipso facto41.  

Okazało się jednak, że plemiona handlujące z Francuzami oczekują 

wynagrodzenia właśnie w postaci alkoholu i gotowe są sprzedawać futra 

konkurentom poddanych Ludwika XIV, Anglikom i Holendrom, jeśli nie dostaną 

tego co potrzebują od Francuzów. W tej sytuacji narzucana indiańskim 

kontrahentom prohibicja stawała się sprawą państwową, bowiem kolonia wciąż 

 
41 A. Vachon, „L’eau-de-vie dans la société indienne”, Report of the Annual Meeting / Rapports 
annuels de la Société historique du Canada, 39 (1) 1960, s. 26. 
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opierała swe istnienie na handlu skórkami, a militarne wsparcie indiańskich 

sojuszników (i zarazem kontrahentów) było niezbędne dla jej przetrwania. 

Ekskomunika Lavala spowodowała też niepokoje wśród mieszkańców kolonii. 

Tym, których oskarżano o naruszenie zakazu, odmawiano sakramentów, piętnując 

i wyrzucając tym samym poza nawias życia społecznego. W dodatku sami jezuici 

nie byli konsekwentni w przestrzeganiu prawa, bowiem zabiegali u gubernatora o 

względność w tym zakresie dla ludzi z nimi związanych42. Być może owi księża 

niepodlegający władzy biskupa, o których wspomina Talon, mieli udzielać 

sakramentów również ekskomunikowanym przez biskupa? Tak, czy inaczej do 

realizacji tego zamiaru nie doszło.  

 

Przypadek bractwa Świętej Rodziny 

Jeśli chodzi o relacje z Kościołem, symptomatyczne wydaje się zachowanie 

intendenta dotyczące tzw. bractwa Świętej Rodziny (La confrérie de la Sainte-

Famille). Była to założona w Montrealu w 1663 roku organizacja świecka 

zrzeszająca kobiety chcące zachowywać dobrowolnie ascetyczną regułę: wyrzec 

się światowych uciech, wystawnego i wesołego życia i skoncentrować się na religii 

i rodzinie. W 1666 roku bractwo rozszerzyło działalność na Quebec, w którym 

patronat nad nim objął biskup.  

Rok później obchodzono hucznie karnawał, z okazji którego zorganizowano 

pierwszy w Kanadzie bal z tańcami i zabawami. Wzięły w nich udział również 

członkinie konfraterni – zapominając o tym, że to aktywność zakazana przez reguły 

bractwa. Biskup, wespół z przełożonymi organizacji podjął decyzję o wykluczeniu 

nieposłusznych panien i pań z La confrérie de la Sainte-Famille. W sprawę tę 

zainterweniował jednak intendent, wywołując temat na posiedzeniu Rady 

Suwerennej w marcu 1667 i żądając zbadania przez nią sprawy oraz wydania 

orzeczenia, że biskup nie miał prawa potępiać udziału w balu.  

 
42 W. J. Eccles, “Dubois Davaugour, Pierre,” w Dictionary of Canadian Biography, t. 1, Toronto/ 
Montreal, 2003– dostęp 14.04.2015, http://www.biographi.ca/en/bio/dubois_davaugour_pierre_ 
1E.html. 
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Wydaje się, że w tym wypadku to intendent wykroczył poza przysługujące 

mu prawa, ingerując w zasady funkcjonowania prywatnego i zupełnie 

dobrowolnego stowarzyszenia religijnego. Sprawa po paru tygodniach została 

wyciszona, sam incydent daje jednak pojęcie z jednej strony o zmianie nastawienia 

Talona co do kleru, z drugiej pokazuje, że miał w ogóle w formalną możliwość i 

chęć by sprawę taką podjąć. Był w stanie wszcząć i popierać przed radą formalne 

postępowanie, w którym wyznaczono już nawet komisarzy do prowadzenia 

dochodzenia43. Można jednak założyć, że obawiał się trochę reakcji dworu na tę 

zamkniętą już sprawę, nie omieszkał bowiem uprzedzić Colberta o możliwych 

skargach na swoją osobę – być może w tej właśnie kwestii44.  

 

Dziesięciny  
 

Istotnym elementem relacji z Kościołem była kwestia dziesięcin w kolonii 

– źródła utrzymania instytucji kościelnych Nowej Francji. Danina ta, wbrew 

pozorom, była ustalana przez władze cywilne choć w porozumieniu z 

przedstawicielami kleru i stanowiła obowiązek regulowany, ale i sankcjonowany 

przez władzę świecką45. Na terenie Nowej Francji jej wysokość określona została 

edyktem z 1663 roku w wymiarze 1/13 plonów, jednak jej pobór nie był w praktyce 

prowadzony, sprzeciwiali się temu bowiem mieszkańcy, rozszerzając samowolnie 

pojedyncze przypadki odstępstwa od jej poboru na cały kraj. Talon, idąc za 

zaleceniem instrukcji ustalił wydanym przez siebie, przy udziale Tracy’ego i 

Courcelle’a, ordonansie (1667) wartość dziesięciny na połowę poprzedniej: 1/26. 

Poszedł tym samym za sugestiami dworu, by nie obciążać zanadto poddanych w 

 
43 „Ordonnance de M. Talon sur les assemblées de pieuses femmes ou filles connues sous le nom de 
La Sainte-Famille” (14 marca 1667), Ordonnances, commissions, etc…, s. 64-65. Ordonans 
podpisali też gubernatorowie: Tracy i Courcelle. 
44 J'oze espérer que les interests de Dieu se traitteront icy de manière que vous n'en recevrez aucune 
juste plainte, je dis juste, parce que je scay qu'on peut bien vous en faire qui n'auront pas de 
fondement. (Ośmielę się wyrazić nadzieję, że sprawy Boskie będą tu poprowadzone w taki sposób, 
że nie otrzyma Pan żadnej uzasadnionej skargi. Mówię: uzasadnionej, bo wiem, że zawsze można 
spodziewać się skarg pozbawionych podstaw. (List intendenta Talona do Colberta (27 października 
1667), RAPQ 1930-31, s. 83). 
45 Vide G.-É. Proulx, „Les Canadiens ont-ils payé la dîme entre 1760 et 1775?”, [w:] Revue d'histoire 
de l'Amérique française, nr 11 (4), r. 1958, s. 535. 
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Kanadzie, jeśli nie będzie to konieczne46. Do tego Talon dodał kolejne ustępstwo 

na rzecz kolonistów, zwalniając nowoprzybyłych do Kanady osadników z 

dziesięciny w ogóle na pięć lat. Rzecz jasna decyzje te, niezależnie od skuteczności 

poboru danin, uderzały w tytularnego biskupa Petry i jego księży, jednak Laval 

ostatecznie przystał na te rozwiązania47. Ich wdrożenie szło jednak opornie i 

załatwienie tej sprawy ciągnęło się, jak ukaże dalsza część tej pracy, jeszcze wiele 

lat.  

 

Sulpicjanie i rekolekci 
 

Ciekawym wątkiem polityki wobec Kościoła było szukanie pomocy w 

„balansowaniu władzy biskupa i jezuitów” wśród przedstawicieli innych 

zgromadzeń życia konsekrowanego – osadzonych w Montrealu sulpicjan oraz 

(zwłaszcza) rekolektów48. Przedstawiciele tych ostatnich byli pierwszymi 

duchownymi przybyłymi do Nowej Francji (1615), jednak w latach trzydziestych 

zniknęli stamtąd wskutek rzekomych intryg jezuitów, chcących zachować 

„monopol” na nawracanie Indian49. Wydawali się naturalnym sojusznikiem w 

 
46 „Ordonnance de MM. de Tracy, de Courcelles et Talon pour la levée des dimes et l'entretien des 
cures en Canada” (23 sierpnia 1667), Ordonnances, commissions, etc…, s.70-74. 
47 A. Vachon, “Talon, Jean,” w Dictionary of Canadian Biography, t. 1, Toronto/ Montreal, 2003– 
dostęp 14.04.2015, http://www.biographi.ca/en/bio/talon_jean_1E.html. 
48 Ordo Fratrum Minorum Reccolectorum: odłam franciszkanów, który wyłonił się w tzw. 
prowincjach zaalpejskich Braci Mniejszych w XVI wieku; w Polsce nieobecni. Grabowski nazywa 
ich – zapewne na wzór nazwy francuskiej (récollets) – „rekoletami” (Historia Kanady, Warszawa 
2000, s.62). Franciszkanie (OFM) na polskiej stronie poświęconej historii zakonu używają formy 
„rekolekci” (http://franciszkanie.net/duchowosc/historia-zakonu; dostęp 1.06.2021 r); z kolei 
franciszkanie konwentualni (OFMConv) piszą o „rekolektantach” 
(https://www.franciszkanie.pl/artykuly/historia-zakonu; dostęp 1.06.2021 r.). Według Encyklopedii 
Katolickiej w Polsce właściwa nazwa to „rekolekci” (Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, s. 
482, hasło: franciszkanie). Taką nazwą posługuje się również np. O. Bogumił Salezy Tomczak OFM 
we wstępie do Kroniki Reformatów poznańskich (Poznań 2006, s. 2).   
49 Między tymi zakonami faktycznie doszło do poważnego zatargu związanego bezpośrednio z pracą 
misyjną. Rekolekci koncentrowali się na włączeniu jak największej liczby Indian do Kościoła, 
udzielali zatem chrztu na wczesnym etapie kontaktu z miejscową ludnością. Jezuici byli temu 
przeciwni, uważając, że do chrztu trzeba neofitów przygotować, ugruntować w nich znajomość 
prawd wiary i upewnić się, że z jej drogi nie zejdą. Porzucenie bowiem chrześcijańskich zwyczajów 
i zasad, do którego często faktycznie dochodziło u Indian szybko ochrzczonych, narażało ich na 
ostateczne potępienie z racji popadnięcia w apostazję. Zakony prezentowały też różne wizje udziału 
kolonistów w nawracaniu Indian. Rekolekci preferowali „cywilizowanie” rdzennej ludności przez 
wspólne zamieszkiwanie Francuzów i Indian. Jezuici uważali to za zagubne na początkowym etapie 
pracy misyjnej. Uznawali, że lepsze efekty daje nawrócenie ich w ich własnym środowisku i 
zaangażowali się w organizowanie autonomicznych ośrodków misyjnych, analogicznych do 
południowoamerykańskich redukcji. (vide: M. Jetten, Enclaves amérindiennes: les « réductions » 
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planach króla Francji, tym bardziej że uchodzili za zakon o nastawieniu 

gallikańskim50. Ich powrót do Nowej Francji nie było konsultowany ze Stolicą 

Apostolską, a jedynie z Ludwikiem XIV. Zgodnie z zaleceniem króla intendent miał 

wspierać wspomnianych rekolektów i sulpicjan w osadzeniu się w Nowej Francji, 

bowiem: 

 

Ces deux corps eclésiastiques doivent estre aussy considérez pour modérer la 

trop grande application des Jésuites à conserver une autorité peut estre trop 

estendue qu’ils se sont donnés51.  

 

Jak donosił później w jednym z raportów Talon: 

 

Le Clergé du Canada s’acquite très bien de ses fonctions Ecclésiastiques, le 

secours quil a receu par l’arrivée des pères Recolets luy donne bien de l’aysance 

et cet ordre, quoyque cy devant non désiré par Mons. L’Evesque et par les 

jésuistes, aydera de beaucoup à donner aux habitans les secours spirituels qui 

leur sont nécessaires surtout dans les costes esloignées52.  

 

Wezwaniom zatem do wspierania jezuitów, zwłaszcza w celu 

wychowywania Indian w wierze katolickiej i zwyczajach francuskich towarzyszyły, 

również w przypadku kolejnych intendentów nakazy popieranie rekolektów w celu 

zrównoważenia wpływu Towarzystwa Jezusowego na sprawy religii w kolonii.  

 
du Canada, 1637-1701, Montreal 1994; C. Galland, Pour la gloire de Dieu et du roi. Les récollets 
en Nouvelle-France, Paryż 2012, s. 116, 301-304). 
50 C. Galland, op.cit., s. 301. 
51 Te dwa zakony należy również uznać za równoważące nadmierne starania jezuitów w zachowaniu 
władzy być może zbyt rozległej, którą sami sobie dali („Mémoire succinct des principaux points des 
intentions du roi exprimées à Talon qui retourne servir au Canada” (18 maja 1669), RAPQ 1930-31, 
s. 110). 
52 Duchowni Kanady bardzo dobrze spełniają swoje kościelne zadania; wsparcie jakie otrzymali 
wraz z przybyciem ojców rekolektów ulży im i zakon ten, którego pan biskup i jezuici nie bardzo tutaj 
pragnęli, bardzo przysłuży się temu, aby dać mieszkańcom pomoc duchową, której potrzebują 
szczególnie w odległych zakątkach kraju (List intendenta Talona do ministra Colberta (10 listopada 
1670), RAPQ 1930-31, s. 126). 
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Sprawa diecezji Quebeku 
 

Na czasy Talona w Kanadzie przypadł też okres wzmożonych starań biskupa 

Lavala o ustanowienie diecezji w Quebeku. Wciąż jeszcze tytularny biskup Petry – 

biskup misyjny, poszukiwał możliwości uczynienia kolonii osobnym biskupstwem, 

zależnym nie od metropolii francuskiej, a bezpośrednio od Rzymu. Jednak 

zwierzchnictwo arcybiskupa Rouen (który już wcześniej, przed ustanowieniem 

Lavala, zgłaszał roszczenia do jurysdykcji kościelnej w Nowej Francji), a tym 

samym nadzór króla Francji – było warunkiem jaki Ludwik XIV stawiał, dla swojej 

zgody na sakrę. Po wymianie kilku bull i poselstw między Rzymem i Paryżem, 

ostatecznie król zgodził się na ustępstwo w tej kwestii. Zanim jednak do tego 

doszło, Talon używał argumentu zgody króla jako elementu nacisku na biskupa. Jak 

sam wspominał :  

Sachant que les pères jésuites luy faisoient entendre que leur compagnie 

agissoit a Rome pour luy faire accorder son titre, Je luy ay fait connoistre quil 

le devoit attendre de sa Majesté qui seulle aussy pouvoit le luy faire accorder53.  

 

Biskup był zresztą zależny do króla również finansowo. Mimo doskonałego 

pochodzenia (jako Montmorency zaliczał się do krewnych królów francuskich), nie 

miał wielkiego majątku. Nie był w stanie sfinansować działań Kościoła w Kanadzie 

– o problemie z dziesięcinami wspomniano wyżej – i niedobory uzupełniano co 

roku dotacją ze szkatuły królewskiej, na której wysokość wpływ miał nie kto inny 

jak właśnie kanadyjski intendent.          

Co do sporów jezuitów z gubernatorem de Mézy’m – które polecił król 

osobno uwadze Talona, sprawa znalazła swoje, można powiedzieć, naturalne 

zakończenie wskutek śmierci gubernatora. Szczęściem, zapewne dla obu stron, nie 

było w tej sytuacji konieczne prowadzenie dochodzenia zalecanego przez króla i 

 
53 Wiedząc, że ojcowie jezuici dali mu [MB: biskupowi Quebeku] do zrozumienia, że ich towarzystwo 
działa w Rzymie, aby przyznano mu tytuł [biskupa miejsca], poinformowałem go, że powinien tego 
oczekiwać od Jego Królewskiej Mości, który jako jedyny może sprawić by go mu przyznano (op.cit., 
s. 127). 
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roztrząsania przewin aktorów tego sporu. Do tej informacji dodał Talon w swych 

notkach tonującą na pewno nastroje uwagę, że z relacji jakie intendent uzyskał 

wynika, że gubernator przed śmiercią pojednał się ze swoimi adwersarzami i 

żałował postepowania54. 

 

Protestanci 
 

W obrębie kompetencji intendenta znalazły się również kwestie religii 

protestanckich i statusu wiernych Kościołów tych religii. Nie były to jednak sprawy 

dużej wagi w Nowej Francji – przede wszystkim dlatego, że od dłuższego już czasu 

zniechęcano ich, czy wręcz nie dopuszczano do zamieszkania w kolonii.  

Wśród pierwszych francuskich eksploratorów Ameryki Północnej nie 

brakowało protestantów. Roberval, Chauvain, de Monts byli hugenotami; wyżej 

wspomniano o szesnastowiecznych próbach stworzenia protestanckich kolonii na 

terenie „Florydy”. Przejęcie Nowej Francji przez Kompanię Stu Wspólników 

spowodowało wyraźną zmianę. Karta kompanii w drugim artykule wyraźnie 

wykluczała możliwość osadzenia się w kolonii przedstawicieli Kościołów 

reformowanych – trudno się dziwić, jeśli spiritus movens kompanii był kardynał 

Richelieu. Pierwszy intendent zastał zatem kolonię wyznaniową w miarę jednolitą 

(biorąc pod uwagę jej francuskich mieszkańców), ale przyznać trzeba, że choć 

formalnie wykluczeni i nieliczni, protestanci wciąż w Nowej Francji byli obecni55. 

Przybywali regularnie z kolejnymi kontyngentami żołnierzy, zdarzali się wśród 

jeńców, ale też wśród kupców, czy najemnych pracowników. Dość powiedzieć, że 

w bastionie katolicyzmu, misyjnej ekspozyturze Kompanii Najświętszego 

 
54 Nie oznaczało to jednak zupełnego wyciszenia sprawy. W maju 1666 roku François Le Mercier, 
superior jezuitów w Kanadzie wniósł o oficjalne uznanie za nieprawdziwe zarzutów zmarłego 
gubernatora. Tracy, Courcelle i intendent Talon wydali w odpowiedzi wspólnie zarządzenie 
dotyczące rozstrzygnięcia w ramach osobnego posiedzenia zarzutów jakie publicznie postawił 
jezuitom za życia de Mézy, wyznaczając w jego zastępstwie kuratora do sprawy, który bronił 
stanowiska zmarłego (vide „Ordonnance de Mm. de Tracy, Courcelles et Talon sur une requête du 
Père Le-Mercier, Supérieur des Jésuites de la Nouvelle-France, au sujet des choses qui ont été écrites 
par feu M. de Mèzy sur le compte des dits Jésuites”, datowany na 9 maja 1666 r., [w:] Inventaire 
des ordonnances des intendants de la Nouvelle-France [1705-1760] conservees aux Archives 
provinciales de Quebec, P. G. Roy [red.], Québec 1919, s. 222). 
55 M. A. Bédard obliczył, że w całej historii Nowej Francji odnotować można 859 mieszkańców 
protestanckich wyznań (vide M. A. Bédard, Les protestants en Nouvelle France, Quebec 1978, s. 
39). 
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Sakramentu i zarazem ośrodku kultu maryjnego: Ville-Marie (czyli późniejszym 

Montrealu) w 1659 roku przyjęto pracowników protestanckiego wyznania56.   

Polityka intendenta wobec protestantów była rzecz jasna zgodna z 

wytycznymi króla – nakazującymi skłanianie ich wszelkimi sposobami do 

konwersji oraz izolowanie i ograniczanie praw nieskorych do tejże. Wiadomo, że u 

progu działania pierwszego intendenta abiurację złożyło około dwudziestu 

żołnierzy regimentu Carignan-Saliéres przybyłych do Nowej Francji. Czy 

zdecydowała presja kompanów, czy klimat otoczenia, nie ma pewności. Mając 

jednak na uwadze przypadek niejakiego Berhelota, którego konwersję relacjonuje 

Talon, można podejrzewać, że nierzadko rolę odgrywały pieniądze. Aluzja 

intendenta w liście z 1665 roku wskazuje na sugestię użycia przez króla w tym 

wypadku środków z państwowej „kasy konwersyjnej”57. Inne ślady aktywności 

Talona na tym polu nie zachowały się.  

 

8.5.2 Aktywność intendenta w sprawach gospodarczych 
 

Choć w wyliczeniu zadań intendenta nie mieściły się one na pierwszym 

planie, to jednak sprawy gospodarcze, sprowadzające się do doprowadzenia kolonii 

do stanu, w którym będzie przynosić zysk metropolii, były koniec końców, 

najważniejsze. Kwestie pozostałe były ważne o tyle, o ile umożliwiały osiągnięcie 

tego celu, bądź go nie utrudniały. Poniżej przedstawiono jak dokładnie gospodarczo 

użyteczna miała być kolonia za czasów Talona.   

 

Idea kolbertyzmu i jej zastosowanie do Kanady 
 

Przejęcie władzy nad Kanadą bezpośrednio przez króla Ludwika XIV w 1663 

roku nie było podyktowane jedynie samą chęcią ratowania kolonii. Było częścią 

 
56 Op. cit., s. 52. 
57 Caisse de conversion (ew. Caisse des Économats) to specjalny fundusz utworzony w 1615 roku i 
przeznaczony na finansowe „motywowanie” konwersji hugenockich poddanych królów Francji. 
Ludwik XIV znacznie zdynamizował to działanie zapisując na fundusz dochody z beneficjów 
opactw w Cluny i Saint-Germain-des-Prés (vide E. Birnstiel, „La conversion des protestants sous le 
régime de l’Édit de Nantes (1598-1685)”, [w:] Religions, pouvoir et violence, Tuluza 2004, 
[http://books.openedition.org/pumi/19256]. O nawróceniu Berhelota pisał Talon w liście z 7 
października 1665 roku do Colberta (RAPQ 1930-31, s. 31). 
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planu znacznie szerszego, w którym stawką był interes królestwa. Spiritus movens 

był tutaj, rzecz jasna, wspominany wielokrotnie Jean-Baptiste Colbert, który chciał 

Nową Francję uczynić elementem zaprojektowanego przez siebie 

merkantylistycznego systemu gospodarczego. System ten, nazywany jest od jego 

nazwiska kolbertyzmem. Badacze podkreślają jednak, że nie była to idea 

ekonomiczna sui generis, a w istocie merkantylizm zastosowany w praktyce58 (sam 

Colbert, choć to on rozpropagował teorię merkantylizmu, uważany jest raczej za 

praktyka, niż teoretyka59).  Konsekwencją polityki gospodarczej ministra było 

przyjęcie, że kolonia ma jeden tylko cel: być użyteczną dla reszty Francji i dla 

króla60.  

W czym użyteczność ta miała się przejawiać? W kilku elementach. 

Dostarczaniu surowców, których królestwu brakuje, uruchomieniu manufaktur 

wytwarzających przetworzone już dobra – ale wyłącznie w podstawowym 

wymiarze – i włączeniu się w sieć handlu między poszczególnymi prowincjami 

Francji: metropolii i jej kolonii, jako eksporter surowców, ale i rynek zbytu dla 

metropolitalnej produkcji. 

Dojście do tego wymagało jednak spełnienia warunków, których do tej pory 

Nowa Francja nie spełniała: dojścia do granicy samowystarczalności w 

zapewnieniu podstawowego utrzymania dla mieszkańców kolonii, a w 

perspektywie przekroczenia tej granicy i eksportowania (wewnętrznie) nadwyżek 

w produkcji. 

 

« Le traite des fourrures » versus uprawa roli. Idea kolonii kompaktowej 
 

Jak już wspominano, główną podówczas gałęzią gospodarki nowofrancuskiej 

był handel futrami. Z pieniędzy uzyskanych głównie za skórki bobrowe i łosiowe 

utrzymywano praktycznie całą kolonię, bowiem z to przychodów z traite des 

 
58 P. Minard, La fortune du colbertisme: État et industrie dans la France des Lumières, Paryż 1998, 
(Kindle Edition). 
59 C. J. Jaenen, „Le Colbertisme”, Revue d'histoire de l'Amérique française, 18 (1) 1964, s. 64 ; J. 
Pritchard, In Search of Empire. The French in the Americas 1670-1730, Cambridge 2007, s. 236. 
60 Syntetycznie o idei merkantylizmu i roli kolonii w tej idei wypowiadają się (w kontekście Nowej 
Francji): D. Miquelon (New France 1701-1744. A supplement to Europe, Toronto 1989, s. 8-9) i J. 
F. Bosher ("What was “mercantilism” in the Age of New France?" [w:] Watelet, Hubert, De France 
en Nouvelle-France. Société fondatrice et société nouvelle, Ottawa 1994, s. 247-263). 
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fourrures kompania finansowała wydatki publiczne w Kanadzie. Typowych dla 

Francji podatków (również taille) w Kanadzie nie pobierano. Rolnictwo rozwijało 

się powoli, brakowało rzemieślników, o manufakturach nie wspominając. Profil 

gospodarczy Kanady nie sprzyjał więc osadnictwu, bowiem dostarczycielami 

skórek byli Indianie, a Francuzi pełnili jedynie rolę nabywców i eksporterów. Przy 

takich zadaniach każdy osadnik był raczej konkurentem niż niezbędną pomocą.  

Dlatego zadaniem intendenta – specyficznym dla tej prowincji i często 

omawianym w korespondencji między Paryżem a Quebekiem – było indukowanie 

rozwoju demograficznego Nowej Francji. Rozrost populacji miał dać ręce do pracy: 

upraw niezbędnych dla zapewnienia wyżywienia i surowców produkcji. Owoce 

tych upraw miały pozwolić Nowej Francji na eksportowanie żywności i surowców 

do Francji i do innych kolonii oraz jako baza dla produkcji kanadyjskiej, zwłaszcza 

produkcji statków.  

Dla zapewnienia rozwoju rolniczego kraju, należało nie tylko znaleźć w 

Kanadzie ludzi mogących zając się rolnictwem (kwestię roli intendenta w 

stymulowaniu zaludniania kolonii szerzej opisano poniżej), ale też zapewnić im 

ziemię do uprawy i warunki do jej zorganizowania oraz bezpiecznego prowadzenia. 

Dotychczasowe stosunki własnościowe i ukształtowanie sieci osad w Nowej 

Francji nie sprzyjały temu zadaniu.  

Ziemi w Kanadzie pozornie nie brakowało. Jak wspominano powyżej 

Francuzi nie odnaleźli początkowo w dolinie rzeki św. Wawrzyńca żadnych 

rdzennych mieszkańców. Po napotkanych tam przez Cartiera tzw. Irokezach 

laurentyńskich Champlain nie znalazł nawet śladu. Nie było więc walki czy sporów 

o te tereny; Francuzi zajęli, w swoim przekonaniu, terram nullam i ziemi tej było 

pod dostatkiem61. Problem z rozpoczęciem jej eksploatacji leżał jednak gdzie 

 
61 Wątpliwości co do tego, czy faktycznie Francuzi zajęli ziemię niczyją zgłosił m.in. E. Cavanagh 
(“Possession and Dispossession in Corporate New France, 1600-1663: Debunking a Juridical 
History and Revisiting Terra Nullius”, [w:] Law and History Review, t. 32, nr 1 (luty 2014), s. 97- 
125), który podjął dyskusję z historykami lansującymi tezę o wspomnianej ziemi niczyjej (m.in W. 
J. Ecclesem i C. J. Jaenenem). Jego argumenty zasadzają się nie tylko na kwestionowaniu obecności 
plemion indiańskich w tym terenie przed Francuzami (samej w sobie trudnej do ustalenia źródłowo), 
ale też na podważeniu przyjętego charakteru tej obecności (czasowej w miejsce stałej) oraz 
rozsądzeniu, co rozumieć należy przez „przynależność” terenu do danego narodu czy plemienia. 
Rzecz jasna w sprawie tej nie ma bezspornej odpowiedzi. Tym niemniej jakaś przynajmniej część 
doliny Rzeki św. Wawrzyńca musiała być zamieszkana przez plemiona Montagnais i odczuwana 
przez nie jako ich ziemia. Przemawia za tym porozumienie jakie zawarł wódz Anadabijou z 
Champlainem w 1603 r., w którym mowa o osiedleniu się Francuzów na ich (tj. Montagnais) 
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indziej. Wyznaczony pod uprawy teren w Kanadzie wymagał przygotowania: 

karczowania lasu i adaptacji gleby pod zasiew. Między objęciem nieoczyszczonego 

nadziału ziemi, a pierwszymi plonami umożliwiającymi wyżywienie rodziny, 

mijało do pięciu do dziesięciu lat62. Każdy zatem kandydat na nowofrancuskiego 

rolnika musiał kilka lat utrzymywać się z innych źródeł, pracując równocześnie nad 

powierzoną ziemią. Nie zachęcało to do migrowania z ze „starej” Francji do Nowej. 

A jeśli już się tam ktoś znalazł, to atrakcyjniejszy, bo dający utrzymanie od ręki, a 

także (pozornie) – łatwiejszy i przyjemniejszy – wydawał się handel skórkami.  

Drugim problemem był fakt, że w pierwszym okresie osadnictwa w Kanadzie 

kompanie handlowe, którym przysługiwało prawo nadawania ziemi „w lenno” 

(fief), hojna ręką rozdawały duże obszary kraju. Przez to spore areały ziemi 

najlepszej jakościowo i najlepiej położonej: w pobliżu miast i tuż przy ciekach 

wodnych i głównych szlakach komunikacyjnych, trafiły w ręce nielicznych 

kolonistów (osób prywatnych, albo instytucji kościelnych). Nie mieli oni często 

czasu ani środków, aby ziemie te uprawiać. Zatem choć znaczne obszary 

pozostawały nieużytkowane, nadania dla nowych osadników musiały mieć za 

przedmiot ziemie gorsze i bardziej oddalone od skupisk ludności.    

 To ostatnie potęgowało trzeci problem związanym z podjęciem prac rolnych 

w Kanadzie: zagrożenie irokeskie. Rozsiane osady powodowały, że wojującym z 

Francuzami Irokezom łatwiej było zaskoczyć pojedyncze domostwa, spalić 

obejście i porwać, albo zabić mieszkańców.    

Remedium na te problemy miała być polityka Colberta (realizowana za 

pośrednictwem intendentów), która doczekała się w anglojęzycznej historiografii 

kanadyjskiej określenia compact colony policy – polityka zwartej kolonii63. Jej 

głównym założeniem było porzucenie dalszych eksploracji Ameryki Północnej i 

skoncentrowanie wysiłków na dolinie Rzeki Św. Wawrzyńca. Wokół niej powstać 

miała kolonia terytorialnie zwarta, ale zamieszkania relatywnie gęsto – na tyle, by 

 
ziemiach (vide R. Litalien; D. Vaugeois, La mesure d'un continent. Explorations et frontières de 
l’Amérique du Nord, 1492-1814, Montreal 2016, s. 149). 
62 J. Mathieu, La Nouvelle-France: Les Français en Amérique du Nord, XVIe-XVIIIe siècle, Paryż 
1991, s. 87 
63 W. J. Eccles, Canada Under…, S. 59; D. Miquelon, „Jean-Baptiste Colbert's "Compact Colony 
Policy" Revisited: The Tenacity of An Idea”, Proceedings Of The Meeting Of The French Colonial 
Historical Society, 1993, T. 17 (1993), s. 13. 
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możliwe było efektywne utrzymywanie się z ziemi i rozwinięcie gospodarczo na 

tyle, by osiągnąć cel jakim był eksport towarów z Kanady do Francji. Intendenci 

dążyć mieli do tego, by handel skórkami w miarę możliwości ograniczyć jako zbyt 

uzależniający kolonię od niepewnego źródła utrzymania64, a ponadto odciągający 

od ważniejszych dla kolonii (i całej Francji) aktywności.   

Stąd w zarówno w instrukcji Talona, jak i dalszej korespondencji często 

padają odwołania do osiedlania Francuzów w ramach miast, wsi i przysiółków 

francuskich (bourgs, villages et hameaux), czego intendent miał dopilnować65. 

Osobnym elementem compact colony policy było, jak wspomniano, 

ograniczenie władztwa francuskiego do zajmowanego obszaru Kanady. Colbert 

wyraźnie zniechęcał Talon do animowania czy wspierania jakichkolwiek wypraw, 

które miałyby powiększyć obszar kolonii. Jak stwierdził minister :  

 

Le Roy a approuvé que vous ayez fait poser ses armes aux extrémités de l’estendue 

du Canada, et que vous vous prépariez en mesme temps a dresser aussy des procez 

verbaux de prise de possession, parce que c’est tousjours estendre sa souveraineté, 

ne doutant pas que vous n’ayez en cette occasion fait reflexion avec M. de Tracy 

& les antres Officiers qu’il vaudrait mieux se restreindre a une espace de terre que 

la Colonie sera elle mesme en estât de maintenir, que d’en embrasser une trop 

vaste quantité dont peut estre on serait un jour obligé d’abandonner une partie 

avec quelque diminution de la réputation de sa Majeste & de cette Couronne66.  

 
64 Wojny Irokezów z Huronami doprowadziły do czasowego zatrzymania obrotu futrami i niemal do 
upadku kolonii na początku lat sześćdziesiątych. Jak zanotowała św. Maria od Wcielenia po jednej 
z niewielu udanych w 1660 r. wypraw po futra w Kanadzie: Cette bénédiction du Ciel est arrivée 
lorsque ces Messieurs (qui soutiennent la colonie par le trafic) voulaient quitter le pays, ne croyant 
pas qu'à cause de la guerre il y eût plus rien à faire pour le commerce. S'ils eussent quitté, il nous 
eût fallu quitter avec eux. Car, sans les correspondances qui s'entretiennent à la faveur du commerce, 
il ne serait pas possible de subsister ici. (To błogosławieństwo Niebios przyszło, gdy ci Panowie 
(którzy wspierają kolonię poprzez wymianę towarów) chcieli opuścić kraj, w przekonaniu, że z 
powodu wojny nie da się już tego handlu uratować. Gdyby wyjechali, musielibyśmy wyjechać z nimi. 
Bo bez łączności [z Francją] utrzymywanej przez handel nie moglibyśmy tutaj przetrwać (cyt. za G. 
Frégault, „La Nouvelle-France à l’époque de Marie de l’Incarnation”, Revue d'histoire de l'Amérique 
française, nr 18 (2) 1964 r., s. 172). 
65 „État des affaires du Canada en l'année 1665 qui sont à régler par la Compagnie” (datowany: 
1665), kol. C11A, t. 2, k. 70-86v; List intendenta Talona do Colberta (4 października 1665 r.), RAPQ 
1930-31, s. 36; List intendenta Talona do Colberta (13 listopada 1666 r.), op.cit. s. 56; List intendenta 
Talona do 27 października 1667 r.), op.cit., s. 79; „Mémoire succinct des principaux points des 
intentions du roi exprimées à Talon qui retourne servir au Canada” (18 maja 1669 r.), RAPQ 1930-
31, s. 111. 
66 Król zaaprobował fakt, że jego znakami oznaczono granice odległych krańców Kanady i że 
przygotowuje się Pan do sporządzenia aktu wzięcia tych ziem w posiadanie [MB: przez króla], 
ponieważ rozszerza to władztwo króla. Nie wątpię jednak, że przy tej okazji spostrzegliście z panem 
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Talon nie okazał się jednak w tym względzie wiernym wykonawcą zaleceń 

ministra. W roku 1670 wysłał osobiście z misją dojścia do Zatoki Hudsona jezuitę, 

ojca Albanela67 w towarzystwie Paula Denysa de Saint-Simona68, stwierdzając, że 

jest to wyprawa cenna z uwagi na możliwość wykorzystania terenu dla ułatwienia 

przyszłych dróg morskich do mórz północnych i … południowych69. Wydał 

eksploratorom wyraźny nakaz wzięcia tych terenów w posiadanie króla Francji. W 

tym samym roku wyruszyły dwie inne inspirowane przez intendenta wyprawy: 

jedna pod wodzą René-Roberta Cavelier de La Salle’a70 celem okrycia drogi ku 

koloniom hiszpańskim (l’ouverture au Mexique, jak to nazwano), druga, pod 

przywództwem Simona-Françoisa Daumont de Saint-Lussona, w stronę Wielkich 

Jezior. W trakcie tej drugiej, na terenie misji jezuickiej Sault-Sainte-Marie w 

otoczeniu przedstawicieli 14 okolicznych plemion, de Saint-Lusson odbył 

niezwykle uroczystą ceremonię przyłączenia tych terenów (un immense territoire 

dans l’Ouest) do korony francuskiej i przyjął hołd od ambasadorów indiańskich w 

imieniu ich plemion71. Talon tłumaczył później Colbertowi, że skutecznie 

powiększył królestwo, a zwierzchność króla Francji jest zagwarantowana, bowiem 

Indianom oddano ich ziemie w imieniu króla Francji zwrotnie w lenno i zapłacili 

oni za to stertą skórek bobrowych – uznając się za wasali. Sama wyprawa nie 

kosztowała zaś skarbu ani solida, była bowiem opłacana przez osoby prywatne. 

 
de Tracy i innymi oficerami, że lepiej byłoby ograniczyć się do obszaru, który kolonia sama będzie 
mogła utrzymać, niż objąć teren zbyt rozległy, którego część być może pewnego dnia będziemy 
zmuszeni porzucić z ujmą dla reputacji Jego Królewskiej Mości i Korony (List ministra Colberta do 
Talona (5 stycznia i 5 kwietnia 1666 r.) RAPQ 1930-31, s.43). 
67 G. E. Giguère, “Albanel, Charles,” Dictionary of Canadian Biography, t. 1, Toronto, Montreal 
2003, http://www.biographi.ca/en/bio/albanel_charles_1E.html, [dostęp: 17.06.2020].  
68 A. J. E. Lunn, „Denys de Saint-Simon, Paul”, Dictionary of Canadian Biography, t. 1, Toronto, 
Montreal 2003, http://www.biographi.ca/en/bio/denys_de_saint_simon_paul_2E.html [dostęp: 
17.06.2020]. 
 
69 Memoriał Talona do Colberta (2 listopada 1671 r.), RAPQ 1930-31, s. 157-158. 
70 René-Robert Cavelier de La Salle kilkanaście lat później przemierzył drogę z Kanady do Zatoki 
Meksykańskiej, której okolice zajął w imieniu Francji dając początek francuskiej Luizjanie. 
71 Aneks do listu Talona do ministra z 10 listopada 1670 r., op.cit., s. 136; List intendenta Talona dla 
ministra (2 listopada 1671 r.), op.cit. s. 157-158; The Jesuit Relations and Allied Documents (t. LV, 
Lower Canada, Iroquois, Ottawas 1670—1672), R. G. Thwaites [red.], Cleveland 1896-1901, s. 105, 
[http://moses.creighton.edu/kripke/jesuitrelations/relations_55.html]; L. Lamontagne, “Daumont de 
Saint-Lusson, Simon-François,” Dictionary of Canadian Biography, t. 1, Toronto, Montreal 
2003, http://www.biographi.ca/en/bio/daumont_de_saint_lusson_simon _francois_1E.ht. [dostęp: 
17 VI 2020]. Dla porządku dodajmy, że źródła jezuickie, a za nimi kanadyjscy historycy piszą o 
czternastu plemionach; Talon w liście do króla o siedemnastu. 
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Wreszcie, tuż przed odjazdem powierzył intendent Louisowi Jollietowi zadanie 

znalezienia rzeki, która ponoć miała uchodzić do wielkiego morza na południu 

(Missisipi).  

Jakiekolwiek nie były oceny ministra tego faktu, trzeba przyznać, że 

inicjatywy eksploracyjne Talona były uzasadnione z punktu widzenia interesu 

Francji. Będący na miejscu intendent dostrzegał, że niepodejmowanie wypraw 

badawczych jest oddaniem pola Anglikom. Francja musiała zapewnić sobie 

argumenty prawne w wywodzeniu w przyszłości swej suwerenności na terenach 

Ameryki Północnej (niezależnie od ogólnikowości zakreślania ich granic i braku 

przejawów jej egzekwowania, o fizycznym zajęciu nie wspominając). Do Kanady 

doszły już wówczas wiadomości o założeniu w 1670 roku przez Anglików i 

francuskich renegatów, coureurs des bois i odkrywców: Pierre’a-Esprit Radissona 

i Médarda Chouarta des Groseilliers, Kompanii Zatoki Hudsona roszczącej sobie 

(w imieniu króla Anglii) prawa do terenów na północ od Kanady. Anglia zaczynała 

oskrzydlać kanadyjskie posiadłości Francji od południa i północy i Talon chciał 

temu przeciwdziałać – mimo, że wyprawy te sprzeczne były z dwoma nakazami 

Colberta. Z jednej strony wystawiały Francję na ryzyko utraty w przyszłości 

wziętych w posiadanie terenów, z drugiej nie były to inicjatywy bezinteresowne. 

Eksploratorzy zajmując teren dla króla, sami zyskiwali nowe źródło skórek 

bobrowych, eskalując handel, tak szkodliwy dla kolonii w oczach ministra. 

 

Kopaliny 
 

Colbert liczył na to, że kolonia dostarczy dóbr naturalnych, które do tej pory 

musiała Francja zdobywać za granicą. Nie wierzono zbyt mocno, że Kanada okaże 

się jeszcze Eldorado: źródłem złota czy srebra (pewne co do tego rozeznanie dały 

wyprawy Cartiera, choć łudzono się, że bliższe poznanie kontynentu może 

przyniesie odkrycie kruszców). Pozostawały jednak kopaliny innego typu, które do 

tej pory trzeba było kupować: żelazo, miedź i węgiel. Colbert wydawał się 

przekonany, że gdzieś w Nowym Świecie muszą się znajdować minerały, zalecał 

więc wielokrotnie Talonowi badanie tej sprawy, pisząc: 
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[Il faut] travailler tousjours a la recherche et establissement des mines de fer, de 

plomb, cuivre, et estaing, et considérer ce travail comme le plus important qu’il y 

ayt a faire pour l’augmentation du Canada dautant que ces mines y attireront une 

telle abondance qu’en peu de temps il se trouverait peuplé au poinct qu’il pourroit 

facilement subsister de luy mesme, et devenir un grand et puissant Royaume72.  

 

Intendent zaś w rewanżu relacjonował niezwykle często osiągnięcia w tym 

zakresie73 – początkowo z entuzjazmem, a z czasem z rosnącą niepewnością.   

Interesujący w tym wątku korespondencji ministra i wysłannika jest fakt, że 

żadnej z tych kopalin ostatecznie nie udało się (poza złożami węgla, słabej zresztą 

jakości) zlokalizować i na dłuższą metę eksploatować. Jednak w każdym rocznym 

raporcie z kolonii Talon malował obraz intensywnych poszukiwań, które wydawały 

się już niemal uwieńczone sukcesem74.  

 

Szkutnictwo 
 

Kolonie oznaczały wyprawy zamorskie, a więc żeglugę – i na tym tle również 

Kanadzie wyznaczył Colbert istotne zadania. Francja u progu jego władania 

ustępowała znacznie kolonialnym konkurentom, jeśli chodzi o flotę – nie tylko 

wojenną, ale i handlową. Kanada miała być źródłem budulca dla rosnącej 

francuskiej floty: przede wszystkim wysokich dębów na maszty (materiał wówczas 

rzadki, przetrzebiony i sprowadzany z północnej i wschodniej Europy). Z czasem, 

po sprowadzeniu fachowców od budowy okrętów, rozpoczęciu uprawy lnu i konopi 

oraz produkcji smoły, Nowa Francja miała stać się ośrodkiem szkutnictwa i 

dostarczać królestwu statki w całości zbudowane w Ameryce. Obowiązki w tym 

 
72 [Musimy] pracować wciąż nad poszukiwaniem i zakładaniem kopalń żelaza, ołowiu, miedzi i cyny 
i uważać tę pracę za najważniejszą dla rozwoju Kanady, zwłaszcza, że te kopalnie dadzą takie 
bogactwa, że wkrótce będzie [Kanada] będzie zaludniona w takim stopniu, iż z łatwością się sama 
utrzyma i stanie się wielkim i potężnym Królestwem. (op.cit. s. 112). 
73 Vide np. List intendenta Talona do Colberta (5 kwietnia 1667), RAPQ 1930-31, s. 68; List 
intendenta Talona do ministra Colberta (10 listopada 1670), op.cit., s. 123. 
74 Próbką właściwego z kolei dla Talona stylu komunikacji w tym zakresie jest stwierdzenie 
intendenta: Je ne suis pas assez hardy pour promettre le succez de la recherche qu'on fait des mines. 
Mais je suis assez convaincu qu'il y en a en Canada de cuivre, de fer et de plomb; ce pays est si  
vaste qu'il est mal aisé de tomber juste sur l'endroit qui les couvre (Nie śmiem obiecywać sukcesu 
badań, które prowadzimy w kopalniach. Ale jestem przekonany, że w Kanadzie jest miedź, żelazo i 
ołów; ten kraj jest jednak tak rozległy, że trudno znaleźć dokładnie to miejsce, w którym się znajdują.  
Memoriał Talona na temat Kanady (2 listopada 1671), op.cit., s. 158. 
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zakresie również powierzono intendentowi, którego odpowiedzi do ministra pełne 

były uwag o kolejnych krokach do realizacji tego celu. Koniec końców, za rządów 

Talona stocznia kanadyjska zwodowała… dwie jednostki.   

 

Manufaktury 
 

 Colbert instruował intendenta, by wspierał powstawanie manufaktur, które 

służyć powinny zabezpieczeniu podstawowych potrzeb kolonistów, tak aby nie 

trzeba było co roku przywozić z Francji zwykłych ubrań czy butów75.  

Zabrawszy się na miejscu za to zadanie stwierdził Talon, że w kolonii brakuje 

nie tylko zapału do tego typu prac (co podkreślał Colbert w instrukcji), ale i 

podstawowych narzędzi i urządzeń do wykonywania pracy w manufakturze, a 

także, mówiąc językiem współczesnym, know-how – czyli doświadczonych już 

rzemieślników. Mając na uwadze zachęty ministra, poparte obietnicą wsparcia ze 

szkatuły królewskiej wysiłku w tym kierunku, poprosił o dodatkowe fundusze na 

urządzenie nowofrancuskich manufaktur. Otrzymał jednak odpowiedź odmowną, 

w której wytłumaczono mu, że Francja znalazła się w stanie wojny z Anglią (mowa 

o drugiej wojnie angielsko-holenderskiej, do której Francja przystąpiła w 1666 

roku) i nie może pozwolić sobie na przekazywanie funduszy za ocean; kolonia musi 

zatem polegać na własnych zasobach:  

 

Le moyen d’y establir des manufactures consiste plustost dans leur [les habitans 

du pays] industrie et leur travail que dans les secours que le Roy y peut donner 

[…] il vous faut réduire, et compter principalement sur ce que vous pourrez faire 

pour les denrées et les matières que le pays fournit maintenant avec assez 

d’abondance76. 

 

Zrezygnowany Talon spróbował jeszcze odwołać się do obietnicy z instrukcji, 

jednakże w sposób nienarzucający się zanadto:  

 
75 „Mémoire du roi pour servir d'instruction à Talon”, RAPQ 1930-31, s. 9.  
76 Sposób na zakładanie tam manufaktur opierać się winien raczej na ich [mieszkańców kraju] 
umiejętnościach i ich pracy niż na pomocy, której król może tam udzielić […] musi się Pan 
ograniczyć i polegać głównie na tym, co można zrobić z towarami i materiałami, których obecnie 
kraj dostarcza w wystarczającej ilości (List ministra Colberta do Talona (5 stycznia i 5 kwietnia 
1666), RAPQ 1930-31, s. 43). 
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Quand j’ay demandé quelque secours […] J’ay eu Intention de seconder les 

vostres, qui me paraissent dans l’article quinziesme de mon Instruction qui me dit 

en ces termes parlant des manufactures : « C’est pourquoy II examinera tous les 

moyens que l’on pourra embrasser pour l’Introduction d’une chose si utile aud. 

pays a laquelle Sa Majesté contribuera par l’ouverture de ses coffres, estant bien 

persuadée qu’elle ne sçauroit employer une bonne somme d’argent à un meilleur 

usage ». Je ne scavois pas Monseigneur, quand j’ay eu l’honneur de vous escrire 

pour vous demander quelque secours à cet effet, que le Roy eut à combattre les 

forces d’Angleterre, et présentement quelque avantage que Je juge qu’on puisse 

tirer des manufactures et fabriques à Introduire icy, Je ne vous demande plus ce 

que je scay vous estre plus util ailleurs ; si cependant vous estimez a propos de 

faire quelque avance pour cela, elle sera mesnagée et remplacée peut estre avec 

bénéfice77.  

 

Mimo odmów jeszcze w 1670 roku ponawiał Talon prośby o wsparcie. Listę 

tego co jest mu do tego celu niezbędne wręczył udającemu się do Francji 

sekretarzowi, wraz z listem uprzedzającym o tym fakcie:  

 

J’ay remis entre les mains de mon secretaire des mémoires estats et factures, tant 

des ouvriers et outils utils [ !] au Canada et aux manufactures quil y faut 

introduire, que des marchandises nécessaires aux atteliers que j’ay establys et 

continue d’establir78.  

 

Nie można pominąć tutaj zadania intendenta charakterystycznego dla 

kolbertystowskiego spojrzenia na gospodarkę ówczesnej Francji. Talon miał 

wcielić w życie ideę Colberta stworzenia swego rodzaju handlu w trójkącie: 

francuska metropolia, Kanada, Antyle francuskie. W ramach komunikacji między 

 
77 Kiedy poprosiłem o jakąś pomoc […] chciałem nawiązać do waszych [MB: uwag], które 
pojawiają się w piętnastym artykule mojej instrukcji, który mówi o manufakturach następująco: 
„Dlatego [MB: intendent] zbada wszelkie sposoby, których można się imać dla wprowadzenie 
czegoś tak przydatnego dla wspomnianego kraju, a do czego Jego Wysokość przyłoży się ze swej 
szkatuły, będąc przy tym całkowicie przekonanym, że nie da się lepiej wydać tych pieniędzy”. Nie 
wiedziałem, kiedy miałem zaszczyt pisać do Pana z prośbą o pomoc w tym celu, że król musi walczyć 
z siłami Anglii […]. Nie proszę zatem o to, co jak wiem, będzie bardziej przydatne gdzie indziej; jeśli 
jednak uznasz za stosowne poczynić jakąś zaliczkę, zostanie ona dobrze wykorzystana i przyniesie 
być może korzyść (List intendenta Talona do ministra Colberta (13 listopada 1666), RAPQ 1930-31, 
s. 56). 
78 List intendenta Talona do ministra Colberta (10 listopada 1670), RAPQ 1930-31, s. 126. 
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tymi punktami trójkąta każda z krain dostarczać miała innym to czego pozostałe 

potrzebowały, otrzymując w zamian niezbędne dla siebie, a trudno dostępne towary. 

Kanada dostarczać miała zboża, ryb, skórek bobrowych i dóbr naturalnych 

niezbędnych do budowy statków, Antyle cukier, rum, tytoń, melasę, a Francja 

produkty przetworzone, alkohol i towary luksusowe79.     

W sporządzonym po powrocie do Francji raporcie ze swoich dokonań w 

Nowej Francji Talon stwierdzał, że udało mu się właściwie wykonać zadania z 

instrukcji związane z gospodarką:  

 

En tout cecy le Canada semble avoir assez bien respondu aux espérances de sa 

Majesté ; le chanvre se cultive avec succès, on manœuvre des tailles, on a 

commencé d’en faire des cables et d’autres menus cordages, on a fabriqué du 

goldron esprouvé sur les lieux et en j’, et trouvé d’aussy bonne qualité que celuy 

qu’on tire du nort80. 

 

Bilans ten, z dzisiejszego punktu widzenia ocenić możemy w sposób nieco 

bardziej zbalansowany.  

 

8.5.3 Intendent inżynier społeczny 
 

Kwestie demograficzne zajmowały poczesną rolę w zadaniach intendenta. 

Przeobrażenie kolonii w prosperującą i dającą zysk Francji krainę, napotykało 

wciąż przeszkodę w postaci braku wystarczającej liczby kolonistów – zwłaszcza 

płci żeńskiej. Działania intendenta w tym zakresie były na tyle szeroko zakrojone, 

że zasługują wręcz na miano inżynierii społecznej.  

 

 
79 J. Mathieu, op.cit., s. 145; P. Hrodej, „Le commerce triangulaire vers les Isles d’Amérique, depuis 
La Rochelle et par le Canada ou Terre-Neuve, dans le dernier quart du XVIIe siècle”, [w :] M. 
Augeron (red.); J. Péret (red..); T. Sauzeau (red.), Le golfe du Saint-Laurent et le Centre-Ouest 
français: Histoire d’une relation singulière (XVIIe-XIXe siècle) [online] Rennes 2010, 
http://books.openedition.org/pur/101693 (dostęp: 17 czerwca 2020). 
80 Wydaje się, że w tym wszystkim Kanada okazała się odpowiadać oczekiwaniom Jej Królewskiej 
Mości; konopie są z powodzeniem uprawiane i stosowane w różnych rozmiarach: zaczęliśmy robić 
liny, jak i inne drobne sznury, wyprodukowaliśmy smołę wypróbowaną na miejscu i we Francji i 
okazała się tak dobrej jakości jak ta, którą sprowadzamy z północy. („Mémoire de Talon qui dresse 
un bilan de ce qui a été accompli pendant son administration (1673)”, RAPQ 1930-31, s. 175). 
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Wyzwania w kolonizowaniu Nowej Francji 
 

Kolonizacja francuska przed przybyciem Talona wyraźnie nie postępowała 

według oczekiwań dworu francuskiego. Pierwsze kompanie handlowe, mimo 

podjętych zobowiązań nie umiały bądź nie chciały wysyłać do Ameryki osadników. 

Nie brakowało za to czynników zniechęcających, poza oczywistymi przeszkodami 

(podróż morska, niepewność losu), do emigracji zniechęcały dochodzące do Francji 

informacje o zagrożeniu indiańskim i trudnym życiu w kolonii. W 1636 roku w 

Relacjach jezuickich rekomendowano przebywanie do Kanady mężczyznom bez 

rodzin, bowiem nie ma pewności, że uda się tam rodziny wyżywić81.   

Król dostrzegając problem zachęcał wielokrotnie intendenta do starań o jej 

zaludnienie i podkreślał wagę tego czynnika. Problemem był szczególnie brak w 

kolonii wykwalifikowanych rzemieślników i – jak wspomniano – kobiet. Nie było 

jednak zamiarem dworu wysyłanie do Ameryki osób, których obecność uważano 

za ważną dla europejskiej części królestwa. Jak to wyraźnie stwierdził Colbert w 

odpowiedzi na prośbę Talona o wysłanie większej liczby osadników do Kanady: il 

ne serait pas de la prudence de dépeupler son Royaume comme il faudrait faire 

pour peupler le Canada82.  

 

Engagés 
 

Nie oznacza to jednak bierności Paryża w tym względzie. Korona francuska 

sponsorowała w latach sześćdziesiątych XVII wieku podróż dla chętnych do pracy 

w Nowej Francji. Podkreślić trzeba przy tym, że nie byli to osadnicy powiększający 

automatycznie i na stałe liczbę mieszkańców kolonii. Chodziło przeważnie o 

engagés – najemnych pracowników, którzy po upływie umówionego terminu 

(zwykle trzech lat) mieli możliwość powrotu do Francji. Dwie trzecie 

„królewskich” engagés wysłanych do kolonii za kadencji Talona z tej szansy 

 
81 R. Larin, Brève histoire du peuplement européen en Nouvelle-France, Sillery 2000, s. 39. 
82 Nie byłoby rozsądne wyludnianie jego królestwa [tj. Francji], to bowiem robilibyśmy zaludniając 
Kanadę (List ministra Colberta do intendenta Talona (5 stycznia i 5 kwietnia 1666), RAPQ 1930-
31, s. 41). 
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skorzystało i w Kanadzie nie pozostało83. Okazało się, że dostępność ziemi, brak 

podatków i aura pewnej swobody (którą niewątpliwie Kanada się charakteryzowała 

według ówczesnych relacji) nie wystarczyły by powstrzymać młodych mężczyzn 

w sile wieku przed powrotem do Francji84. Ponadto przysyłani stamtąd pracownicy 

często byli rekrutowani spośród grup nienadających się albo wiekowo, albo z uwagi 

na choroby, do życia w trudnych warunkach naturalnych kolonii. Talon zwracał się 

do Colberta o wydanie wprost zakazu przysyłania do Francji osób spoza grupy 

wiekowej 16-40 lat, chorych czy przysyłanych wbrew ich woli, stwierdziwszy, że 

koniec końców stają się oni raczej obciążeniem dla kolonii, niż pomocą dla niej85.  

 

Les Filles du Roi 
 

Udało się w pewnym stopniu zaradzić problemowi braku kobiet, które 

obecni już w kolonii mężczyźni mogliby poślubiać i zakładać rodziny stymulując 

demograficzny rozwój Kanady. Rozwiązaniem okazały się tzw. Filles du Roi (córy 

królewskie) – dziewczyny z francuskich przytułków, ubogie i przeważnie 

osierocone, kierowane na koszt króla do Nowej Francji z zamiarem ich ożenienia. 

Rolą intendenta było zadbanie o Filles du Roi w nowym kraju i uposażenie ich w 

przypadku znalezienia małżonka. Praktyka ta stosowana już od 1663 roku apogeum 

osiągnęła za czasów Talona. Łącznie w latach 1663-1673 do Kanady trafiło prawie 

800 Filles du roi86. Wbrew rozpowszechnianym później opiniom nie były to 

kobiety o wątpliwych obyczajach, zaś procedura zamążpójścia, choć faktycznie 

zalecano jej skrócenie, opierała się na przyjętych powszechnie zwyczajach – 

rozciągniętych w czasie. Średni czas między przybyciem do kolonii, a 

 
83 P. Moogk, La Nouvelle France: The Making of French Canada—A Cultural History, East Lansing 
2000, s. 482. 
84 Wpływ na to mógł mieć fakt, że życie owych robotników nie należało do najłatwiejszych. 
Całkowita zależność od pracodawcy, niewielkie zarobki i samodzielność, nie pozwalały na 
podejmowanie dalekosiężnych planów. Notabene sam proceder sprowadzania i rozlokowywania 
engagés nie był wolny od nadużyć. Jak wspomina P. Moogk spisy ludności zestawione z listą 
wysłanych pracowników wskazują, z ich przydziału, którym kierowali członkowie Rady suwerennej 
najbardziej skorzystali… członkowie Rady suwerennej i osoby z nimi powiązane („Emigrants from 
France in Canada before 1760”, The William and Mary Quarterly, lipiec 1989, t. 46, nr 3, s. 478). 
85 List intendenta Talona do ministra Colberta (29 październka 1667 r.), RAPQ 1930-1931, s. 87. 
86 Y. Landry podaje spis wszystkich cór króla skierowanych do Kanady w opracowaniu Les filles du 
roi au XVIIe siècle: orphelines en France, pionnières au Canada, Montreal 2013.   
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zamążpójściem wynosił w ich przypadku bez mała pół roku, a zdarzało się, że do 

małżeństwa nie dochodziło w ogóle87.   

 

 „Cywilizowanie” Indian 
 

Kolejnym elementem polityki demograficznej było zintegrowanie ludności 

indiańskiej z kolonistami i utworzenie z nich w Kanadzie jednolitego 

społeczeństwa. Miało to być, rzecz jasna, społeczeństwo na obraz i podobieństwo 

francuskiego, ale dostęp do niego miał mieć każdy, o ile decydował się na 

wyznawanie wiary katolickiej i przyjęcie francuskich zwyczajów. Może to dziś 

dziwić, mając na uwadze późniejsze dzieje Kanady i powszechne przekonanie o 

europejskim podejściu do rdzennej ludności, nie można jednak dyskutować z tym, 

że – przynajmniej na poziomie formalnych wypowiedzi – państwo Ludwika XIV 

gotowe było przyjąć Indian amerykańskich do kręgu poddanych bez uprzedzeń i 

warunków innych, niż wyżej wskazane. Wiadomo też skądinąd, że Jean Baptiste 

Colbert faktycznie wyzbyty był uprzedzeń, gdy chodziło o interes państwa i króla, 

czego dowodem jest między innymi wzięcie przez niego w obronę Żydów – grupy 

społecznej niewątpliwie darzonej często wówczas we Francji niechęcią, ale 

przydatną królestwu w oczach Colberta88. 

Idea utworzenia z Indian i Francuzów jednej społeczności nie pojawiła się 

dopiero za czasów Colberta. Za stworzeniem takiego społeczeństwa, opowiadał się 

wyraźnie już Samuel de Champlain. Znalazło to formalne odzwierciedlenie w 

Karcie Kompanii Stu Wspólników, która wyraźnie stwierdzała:  

 
87 Idem: „Gender imbalance, les filles du roi, and choice of spouse in New France”, [w:] M. Conrad, 
A. Finkel, [red.] Foundations: Readings in Pre-Confederation Canadian History, t. 1, Toronto 2008, 
s. 60-73; G. Havard, C. Vidal, Histoire de l'Amérique française, Paris, 2004, s. 148-149. 
88 C. J. Jaenen, „Le Colbertisme (suite)”, Revue d'histoire de l'Amérique française, t. 18, nr 2, r. 
1964, s. 264. Warto przy tym dodać, że zakazane było też formalnie obracanie Indian w niewolę. 
Faktem jest jednak, że zdarzały się przypadki, kiedy to sami Indianie ofiarowywali Francuzom 
niewolników indiańskich jako prezenty. W XVIII wieku dopuszczono do traktowania Indian 
wziętych do niewoli w wojnie w istocie jak niewolników (nieoficjalnie zdarzało się to wcześniej). 
Rdzenni mieszkańcu wyraźnie górowali wówczas liczbowo wśród niewolników; czarnoskórych 
niewolnych było niewielu. Charakterystyczne jest, że słowo panis (od plemienia Paunisów, 
szczególnie często popadających w niewolę w Nowej Francji) stało się tam synonimem słowa 
„niewolnik” (vide M. Trudel, Deux siècles d'esclavage au Québec, Montreal 2004, s. 40, 70 i nast.; 
H. Charbonneau, Y. Landry, „La politique démographique en Nouvelle-France. Statistiques de 
peuplement et politique de population ”, Annales de démographie historique, 1979, s. 29-57. 
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Ordonnera sa Majesté que les descendans des’François qui s’habitueront au dit 

pays, ensemble les Sauvages qui feront amenés à la connoissance de la foi, et en 

feront profession, feront censés et réputé naturels François, et comme tels 

pourront venir habiter en J’ quand bon leur semblera, et y acquérir, tester, 

succéder et accepter donations et légats, tout ainsi que les vrais regnicoles et 

originaires François ; sans être tenus de prendre aucunes Lettres de déclaration 

ni de naturalité89.  

 

Innymi słowy, zgodnie z literą prawa, nawrócony, praktykujący zwyczaje 

francuskie i z francuska ubrany Huron, mógł swobodnie osiąść pod Paryżem i 

cieszyć się prawem identycznym z innymi mieszkańcami peryferii stolicy90.  

Colbert pomysł ten podjął i chciał realizować, zaś pieczę nad tą realizacją 

powierzył właśnie intendentowi – wielokrotnie wspominając o tym w listach do 

Talona. W kwietniu 1666 roku minister pisał: 

 

Il n’y aurait rien qui y contribuast davantage que de tascher a civiliser les 

Algonquins, les hurons et les autres Sauvages qui ont embrassé le Christianisme, 

et les disposer à se venir establir en Communauté avec les Francois pour y vivre 

avec eux, et eslever leurs enfans dans nos j’, et dans nos Coustumes91. 

 

 
89 Jego Królewska Mość nakazuje, aby potomkowie Francuzów, którzy się osiedlają we 
wspomnianym kraju wraz z Indianami, którzy zostaną nakłonieni do wiary i będą ją wyznawać, byli 
uznani i uważani za rodowitych Francuzów i jako tacy będą oni mogli przyjechać i osiąść we 
Francji, gdzie uznają to za stosowne, nabywać, przekazać oraz przyjmować dobra w spadku, a także 
przyjmować donacje i legaty jak wszyscy prawdziwi mieszkańcy Królestwa i z pochodzenia Francuzi 
– bez konieczności zdobywania jakichkolwiek listów, deklaracji, czy naturalizacji („Acte pour 
l'établissement de la Compagnie des cent Associés pour le commerce du Canada contenant les 
articles accordés à la dite Compagnie par M. le Cardinal de Richelieu” (29 kwietnia 1627), art. XVII, 
Edits, ordonnances…, s. 7). 
90 Mechanizmy i rozwój tej praktyki omawia D. Deslandres, „« … alors nos garçons se marieront à 
vos filles, & nous ne ferons plus qu’un seul peuple » : religion, genre et déploiement de la 
souveraineté française en Amérique aux XVIe-XVIIIe siècles – une problématique”, Revue 
d’histoire de l’Amérique française, 66(1), s. 5–35. 
91 Nic nie przyczyniłoby się do tego [tj. powiększenia ludności kolonii: MB] bardziej niż próba 
ucywilizowania Algonkinów, Huronów i innych Indian, którzy przyjęli chrześcijaństwo i nakłonienie 
ich do zamieszkania między Francuzami, aby tam żyli i wychowali swoje dzieci w naszych manierach 
i zwyczajach. (List ministra Colberta do Talona (5 kwietnia 1666 r.), RAPQ 1930-31, s. 45). 
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Lepszym jeszcze podsumowaniem celu ministra, ale i sposobu w jaki 

podchodzi do nacji indiańskich, jest list, w którym padają znamienne słowa o 

stworzeniu z Francuzów i rdzennych mieszkańców Ameryki „jednego ludu i jednej 

krwi”:  

Je vous avoue que j’ ay jugé comme vous que l’on s’est fort peu soucié jusques icy 

de la police & et la vie civile en la nouvelle j’ envers les Algonkins & les hurons 

qui sont il y a longtemps sousmis a la domination du Roy en faisant peu d’efforts 

pour les destacher de leurs coustumes sauvages et les obliger a prendre les 

nostres, et sur tout a s’instruire dans notre langue, au lieu que pour avoir quelque 

commerce avec eux nos françois ont esté nécessitez d’apprendre la leur ; Vous 

avez commencé de remédier à cette longue negligence et vous devez tascher 

d’attirer ces peuples sur tout ceux qui ont embrassé le Christianisme dans le 

voisinage de nos habitations et s’il se peut les y mesler, afin que par la succession 

du temps n’ayant qu’une mesme loy & un mesme maistre ils ne fassent plus ainsy 

qu’un mesme peuple et un mesme sang92.  

 

 Oczywiście relacje Indian z kolonistami nie były pozbawione uprzedzeń – 

zresztą z obu stron. W listach Colberta odnaleźć można również frazę, w której 

stwierdza on: la pluspart de ces peuples sont proprement des Sauvages n’ayant 

quasi rien d’humain que la figure de l’homme93 – trzeba jednak odnotować, że jest 

to wyraźnie odniesienie wyłącznie do Irokezów, którzy ze względu na wrogość 

wobec Francuzów i eksponowane w ich wypadku w relacjach z kolonii 

okrucieństwo, mogli być postrzegani inaczej niż pozostałe plemiona rdzennych 

mieszkańców.  

 
92 Przyznaję, że sądzę, tak jak pan, że dotychczas poświęcaliśmy bardzo mało uwagi porządkowi i 
cywilizowanym obyczajom w Nowej Francji wśród Algonkinów i Huronów, którzy są od dawna pod 
władzą króla i nie podjęliśmy żadnego wysiłku, aby ich odwieść od ich dzikich obyczajów i 
zobowiązać do przyjęcia naszych, a przede wszystkim do uczenia się naszego języka, podczas gdy 
nasi Francuzi, aby móc z nimi handlować muszą uczyć się ich języka. Zaczął Pan naprawiać to 
długie zaniedbanie i musi Pan starać się przyciągnąć te plemiona, a zwłaszcza tych, którzy przyjęli 
chrześcijaństwo, w okolice naszych osad i jeśli to możliwe, połączyć je [MB: z Francuzami], tak aby 
z biegiem czasu mieli nie tylko to samo prawo i tego samego władcę, ale tworzyli jeden lud i jedną 
krew (List ministra Colberta do Talona (5 kwietnia 1667 r.), RAPQ 1930-31, s. 72). 
93 Większość z tych ludów to właściwie dzicy, nie mający prawie nic ludzkiego poza postacią 
człowieka (Op.cit., s. 70). 
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Pewne opory wobec polityki Colberta przejawiali jezuici. W jednym z 

listów Talon donosił królowi: 

 

Les Peres Jésuites et tous ceux qui ont eu jusqu’icy l’aucthorité en mains n’ont 

pas assez travaillé à civiliser les sauvages en mesme (temps) qu’ils se 

convertissoient soit en les joignant par mariage aux françois soit en attirant leur 

familles entières parmy les nôtres, et les obligeant à quitter la vie fainéante et 

oisive qu’ils mènent et à cultiver des terres dans le voisinage de nos habitations, 

Soit enfin en tirant leurs Enfans de leurs mains et d. leur consentement pour les 

Eslever selon nos j’ et leur apprendre notre langue. Et je vous asseure que je suis 

assez surpris de n’avoir veu jusqu’icy aucune disposition a une chose si 

nécessaire. Et (Puisque) rien ne peut d’autant contribuer a la multiplication du 

Pays et a rendre la Colonie nombreuse et florissante Je dois vous conjurer d’y 

travailler vivement (pendant) le peu de tems que vous demeurerez encor dans le 

Pays94.  

 

Zdaniem misjonarzy jezuickich nagłe i nieprzygotowane połączenie w 

jednym społeczeństwie nienawykłych jeszcze do europejskiego stylu życia Indian 

z nie zawsze dającymi dobry przykład Francuzami, zniechęci raczej rdzennych 

mieszkańców do idei wspólnoty, niż do niej skłoni. Jezuici opowiadali się za 

żmudną, konsekwentną pracą nad nawróceniem. Raczej za przyniesieniem wiary 

do życia Indian, takiego jakim ono w tym momencie jest, niż za wyrwaniem ich z 

dotychczasowego życia i narzuceniem nowego. Zakonnicy jezuiccy w swych 

redukcjach byli skłonni zaakceptować zwyczaje i modus vivendi Algonkinów, 

Huronów czy Irokezów – dopóki nie stały w wyraźnej sprzeczności z zasadami 

wiary. Nomadyczny tryb życia, tradycyjne jedzenie, ubrania, zajęcia – to wszystko 

 
94 Ojcowie jezuici i wszyscy ci, którzy do tej pory mieli władzę w swoich rękach, nie pracowali dość 
by ucywilizować dzikich [MB: Indian] wraz z ich nawróceniem, albo przez łączenie ich przez 
małżeństwo z Francuzami, albo osadzenie ich rodzin między naszymi i zobowiązanie ich do 
porzucenia leniwego i bezczynnego życia, które prowadzą i uprawiania ziemi w pobliżu naszych 
domów, albo wreszcie przez wyrywanie ich dzieci z ich rąk i za ich zgodą wychowywanie ich zgodnie 
z naszymi zwyczajami i nauczenie naszego języka. I zapewniam, że jestem raczej zdziwiony, że do tej 
pory nie widziałem żadnej chęci do osiągnięcia rzeczy tak niezbędnej. I (ponieważ) nic nie może tak 
bardzo przyczynić się do pomnożenia ludności kraju i uczynienia kolonii ludną i kwitnącą, zaklinam 
Pana, by pracował Pan nad tym usilnie, w ciągu tego krótkiego czasu, który Panu pozostał w tym 
kraju. (List ministra Colberta do Talona (20 lutego 1668), RAPQ 1930-31, s. 95). 
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jezuici przyjmowali; nie godzili się jedynie na to co nie dawało się pogodzić z 

chrześcijaństwem: dalsze czczenie lokalnych bogów czy praktyki szamańskie.  

Te ustępstwa, choć „taktyczne”, były nie do pogodzenia z oczekiwaniami 

Paryża95. Colbert, w swoim przekonaniu, że odpowiednie zarządzenia i energiczne 

ich wdrażanie są prostą drogą do założonego celu, chciał efektów „sfrancuzienia96” 

i „ucywilizowania” Indian od razu97.     

Nie tylko jezuici jednak mieli wspierać urzędników króla w edukacji Indian 

i zaadaptowaniu ich do francuskiego społeczeństwa. Również inne zakony, 

zwłaszcza żeńskie, miały prowadzić dla nich szkoły nauczać przydatnych dla 

kolonii zawodów. Król przesyłał na te cele dotacje, których rozdziałem zajmował 

się intendent obserwujący przy tym postępy tej edukacji98.     

 
95 M. Jetten, op.cit., s. 62. 
96 Jest to tłumaczenie słowa franciser, które było używane niemal jako synonim ucywilizowania 
(vide G. Havard, „« Les forcer à devenir Cytoyens ». État, Sauvages et citoyenneté en Nouvelle-
France (XVIIe-XVIIIe siècle)”, Annales. Histoire, Sciences Sociales, t. 64, nr 5, r. 2009, s. 993 i 
nast.). Zaproponowane tutaj tłumaczenie ma w języku polskim ma znaczenie węższe (sfrancuzieć 
«przejąć zwyczaje i mowę francuską kosztem własnej»; Słownik Języka Polskiego [online], 
https://sjp.pwn.pl/sjp/sfrancuziec;2520254.html [dostęp: 17.04.2021]). Szerzej o idei i praktyce 
łączenia populacji indiańskiej z europejską w kontekście Nowej Francji (na przykładzie Pays d’en 
Haut) również m.in. G. Havard: Empire et métissages. Indiens et Français dans le Pays d’en Haut, 
1660-1715, Sillery-Paryż, 2003. 
97 Wymowny w tym względzie jest passus z instrukcji intendenta Bouteroue, urzędującego w kolonii 
między dwiema kadencjami Talona. Stwierdzono w niej: Il a paru jusqu'à présent que la maxime 
des Jésuites n'a point esté d'appeler les habitans naturels du pays en communauté de vie avec les 
François, soit en leur donnant des terres et des habitations communes, soit par l'éducation de leurs 
enfans et par les mariages. Leur raison a esté qu'ils ont cru conserver plus purement les principes 
et la sainteté de nostre religion en tenant les sauvages convertis dans leur forme de vivre ordinaire 
qu'en les appelant parmy les François. Comme il n'est que trop facile à connoistre combien cette 
maxime est éloignée de toute bonne conduite, tant pour la religion que pour l'Estat, il faut agir 
doucement pour la leur faire changer et employer toute l'autorité temporelle pour attirer les 
sauvages parmy les François, ce qui se peut faire par les mariages et par l'éducation de leurs enfans 
(Do tej pory wydawało się, że ideą jezuitów nie było nakłanianie naturalnych mieszkańców kraju do 
życia wspólnie z Francuzami, czy to przez nadanie im wspólnej ziemi i wspólnych osad, czy przez 
edukację ich dzieci i przez małżeństwa. Ich argumentem było to, że wierzyli, że zachowują czystsze 
zasady i świętość naszej religii, utrzymując nawróconych dzikich w typowych dla nich zwyczajach, 
niż wzywając ich do życia wśród Francuzów. Ponieważ aż nazbyt łatwo jest stwierdzić, jak daleka 
jest ta maksyma od właściwego, zarówno dla religii, jak i dla państwa, zachowania, konieczne jest 
łagodne działanie, dla jej zmiany i użycie całej władzy doczesnej, aby przyciągnąć dzikich do 
Francuzów, co można osiągnąć poprzez małżeństwa i edukację ich dzieci) (Instrukcja dla Pana 
Bouteroue udającego się do Kanady jako intendent wymiaru sprawiedliwości, porządku publicznego 
i finansów (5 kwietnia 1668 r.), Lettres, instructions et mémoires…t. III, cz. 2, s. 404). 
98 List Colberta do Talona (20 lutego 1668), RAPQ 1930-31, s. 94; List intendenta Talona do Colberta 
(10 listopada 1670), RAPQ 1930-31, s. 127-128. Talon wspomina w tym ostatnim liście o hojnym 
wsparciu księżnej Conti (czyli jednej z „mazarinietek”, Anny Marii Martinozzi) dla une espece de 
congregation („czegoś w rodzaju zgromadzenia”) dla nauczania indiańskich dzieci w Montrealu.  
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Rozwój kolonii nie zależał jednak wyłącznie od przyciągnięcia do 

współtworzenia społeczności francuskiej osób nowych. Król i Colbert chcieli, aby 

intendent wykorzystał tkwiący w osiadłych już w Ameryce potencjał 

demograficzny. Potencjał z różnych względów (brak pieniędzy czy niedogodności 

wynikające z zajmowania się handlem skórkami, ale i łatwość nawiązywania 

doraźnych relacji z Indiankami) do tej pory niewykorzystany. Choć mężczyzn – jak 

wspomniano – było w kolonii wielu, nie wszystkie Filles du roi, czy inne obecne w 

kolonii kobiety na wydaniu, znajdowały mężów. Średnia wieku, w którym 

zawierano małżeństwa była wyraźnie wyższa niż we Francji.   

Metody jakimi próbowano sytuacje tę zmienić, były iście kolbertystowskie: 

reglamentacyjne i odgórne. Wprowadzono nadzwyczajne świadczenie: 300 liwrów, 

dla rodzin mających co najmniej dziesięcioro dzieci, a 400 liwrów otrzymywali 

ojcowie rodzin co najmniej dwunastodzietnych. Każdy mężczyzna poślubiający 

kobietę przed osiągnięciem dwudziestego pierwszego roku życia miał otrzymać 20 

liwrów, podobnie jak każda kobieta wychodząca za mąż przed siedemnastym 

rokiem życia99. Intendent wydał również zakaz polowania, łowienia ryb i handlu 

skórkami dla mężczyzn, którzy nie poślubią będących na wydaniu filles du roi w 

ciągu 15 dni od przybycia statku je wiozącego100.  

Colbert na bieżąco kontrolował przyrost populacji kolonii. Żądał od 

intendenta corocznego spisu mieszkańców i co roku wyrażał zdziwienie, że jest ich 

wciąż tak mało101.  

 

Osadnictwo  
 

Istotnym zadaniem jakie postawiono przed Talonem było doprowadzenie do 

efektywnego i skupionego osadnictwa na terenie kolonii. Jak wspominano wyżej, 

 
99 „Arrêt du Conseil d'Etat du Roi pour le mariage de garçons et filles de Canada (20 kwietnia 1670)”, 
[w:] Edits, ordonnances. t. 1 s. 57-58. Początkowy plan Colberta zakładał jeszcze niższy wiek jako 
odpowiedni (18-19 dla mężczyzn, 14-15 dla kobiet). Vide list Colberta do Talona z 20 lutego 1668 
roku, RAPQ 1930-31, s. 92). Mimo to przepisy nie okazały się raczej skuteczne, czego dowodzi 
podany wyżej średni okres oczekiwania na zamążpójście fille du roi. 
100 Ordonnance de M. Talon pour forcer les célibataires à épouser les filles qui arrivent de France 
sous peine d'être privés des privilèges de pêche, chasse et traite des fourrures (20 października 1671), 
Ordonnances, commissions…, t. 1 s. 104. 
101 List Colberta do Talona (20 lutego 1668), RAPQ 1930-31, s. 94. 
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nadania wielkich majątków ziemskich obejmujących połacie niewykarczowanych 

lasów nie dawały pożytku, w postaci plonów, dla kolonii i całego królestwa. W 

instrukcji Talona wspomniano np. zarządzenie rady stanu z 21 marca 1663 roku102. 

Zarządzenie to, wydane wkrótce po przejęciu Kanady przez króla, nakazywało 

rozpocząć karczunek i uprawę dziewiczych terenów nadanych wcześniej na terenie 

Nowej Francji w ciągu pół roku od ogłoszenia tego wymogu w Nowej Francji. Jak 

się jednak okazało, wykonanie tego prawa napotykało wciąż przeszkody i nie 

zostało on w praktyce wyegzekwowane103. Talonowi wręczono zatem kopię tego 

aktu i nakazano doprowadzenie do jego wykonanie. Okazało się jednak, że tu 

intendent wykazał pewną niezależność i ukierunkował swe działania na 

złagodzenie królewskich obostrzeń. Zaproponował mianowicie, aby prawo 

wcześniej wydane nieco zmodyfikować i zaproponować mieszkańcom układ 

następujący. Każdy posiadacz nieuprawianej jeszcze ziemi miał samodzielnie 

oszacować jaki areał jego rodzina jest w stanie przygotować pod uprawę każdego 

roku w ciągu kolejnych 30 lat. Jeśli jego deklaracja nie obejmowała całego majątku, 

naddatek miał być odebrany i przekazany innym kolonistom.  

Jak widać rozwiązanie Talona było dużo korzystniejsze odwlekając 

znacznie moment ewentualnego całkowitego odebrania nieuprawianej ziemi. 

Nawet jeśli deklaracja obwarowana była warunkiem, że każdego roku 

weryfikowane będzie, ile z zadeklarowanej na dany rok terenu zostało faktycznie 

przygotowane do uprawy, to wystarczyło objąć zobowiązaniem początkowo 

niewielką część majątku i z każdym rokiem coraz deklarować coraz większy areał 

do uprawy, aby zachować na dłużej szansę jego utrzymania. Przy czym deklaracja 

tego typu nie byłaby uznana za nierealną, bowiem – jak sam Talon stwierdził – z 

czasem do gospodarki na roli przyłączać się mieli potomkowie gospodarza ziemi. 

Ostatecznie do oficjalnego przyjęcia rozwiązań proponowanych przez Talona nie 

doszło. Król postanowił użyć jednak bardziej rygorystycznych (choć i tak 

złagodzonych w porównaniu z pierwotnymi) rozwiązań. Decyzją z 4 czerwca 1672 

nakazał odebrać połowę nieuprawianej ziemi jej właścicielom i nadać ja innym 

 
102 Édits, Ordonnances Royaux, Déclarations Et Arrêts Du Conseil D'état Du Roi Concernant 
Canada…, t. 1, Quebec 1803, s. 24-25. 
103 M. Trudel, Histoire de la Nouvelle-France IV, La seigneurie de la Compagnie…, s. 327-328. 
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habitants, pod warunkiem, że w ciągu czterech lat zaczną oni uprawę. Prawo do 

dysponowania nadaniami utrzymał, zgodnie z ustaleniami z kompanią – tutaj 

wyraźnie potwierdzonymi przez króla – intendent104.   

 

8.5.4 Intendent finansista: Talon  
 

 Ostatnią wspomnianą w tytulaturze intendentów dziedziną, były finanse. 

Jednak o ile dla metropolitalnych intendentów, zgodnie z sugestia Anette Smedley-

Weill, należałoby według hierarchii i wymiaru zadań przesunąć sprawy finansów 

na pierwsze miejsce, o tyle w Kanadzie domena ta miała nieco węższy zakres105. 

Wciąż jednak zakres niemały. Przy czym zadania kolonialnych intendentów były w 

dużej mierze odmienne od któregokolwiek z francuskich odpowiedników. 

 Zarządzanie finansami w praktyce polegało przede wszystkim na 

przygotowaniu swego rodzaju projektu budżetu dla kolonii (występował pod 

różnymi nazwami: projet de fonds, état des charges, np.), w którym intendent 

określał jakie wydatki i w jakiej wysokości są planowane w Nowej Francji106.  

Projekt ten wysyłano wraz z ostatnią jesienną korespondencją. W pierwszej 

wiosennej poczcie do kolonii przywożono z kolei dokumenty ostatecznego 

„budżetu” prowincji i środki na jego pokrycie. Opracowany we Francji na 

podstawie wyliczeń intendenta budżet był dzielony na część finansowaną wprost 

ze dotacji króla (część nazywana état du roi, na którą środki asygnował w istocie 

ze skarbu marynarki jej skarbnik: trésorier de la marine) i część finansowaną z 

przychodów kolonii z handlu skórkami (za pośrednictwem Kompanii Indii 

Zachodnich, a później, po jej rozwiązaniu, z Domaine d’occident – tę część 

nazywano état du domaine). Rzecz jasna, budżet ostateczny był okrojoną wersją 

 
104 Ordonnant en outre Sa Majesté que le dit Sieur Talon donnera les concessions des terres qui 
auront été ainsi retranchées à de nouveaux habitants (Ponadto Jego Królewska Mość nakazuje, aby 
pan Talon czynił nadania ziem w ten spoósb odlączonych na rzecz nowych mieszkańców; „Arrêt du 
Conseil d'Etat du Roi pour retrancher la moitié des concessions”, (4 czerwca 1672), Édits, 
ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d'État du roi concernant le Canada (1627-
1756), t. 1, Quebec 1854, s. 71).   
105 A. Smedley-Weill, op.cit., s. 155. 
106 Vide „État des charges du Canada” (3 listopada 1665) ANOM C11A 2, k.159-160. 
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projektu107. Wykonaniem tego budżetu (bądź nadzorem nad nim), jak wynika z 

commissions, również zajmował się intendent. Relację z rozdysponowania środków 

zdawał w dokumencie kwitującym realizację zaleceń króla (fonds faites).   

 Nie brakowało w relacjach między władzami w metropolii, a intendentami 

za oceanem dyskusji co do możliwości zmieszczenia się w budżecie z wydatkami i 

konieczności zwiększenia wsparcia dla kolonii. Talon tłumaczył się w 1667 roku z 

przekroczenia części budżetu pochodzącej z wpływów z handlu skórkami – 

wskazując, że wojna z Irokezami przyniosła niespodziewane wydatki. Colbert 

przyjął tłumaczenie, ale zastrzegł, że w przyszłości wydatki z tej puli nie mogą 

przekroczyć wskazanego progu (36 000 liwrów)108. Dosyć aktywny był również 

Talon w przekonywaniu przełożonego o konieczności przekazania monopolu na 

wywóz skórek wprost królowi z pominięciem Kompanii – co ostatecznie stało się 

już po jego wyjeździe, w 1674 roku. Przyłączono je wówczas do domeny, z której 

prawa, zgodnie z ówczesną praktyką, wydzierżawiono na rzecz osób prywatnych 

(fermiers).  

 Kanadyjski intendent miał również pieczę nad cyrkulacją pieniądza w 

kolonii – dobra rzadkiego (o czym szerzej w dalszej części pracy). Do niego 

należało ustalenie, przy udziale Rady Suwerennej, kursu pieniądza i dopuszczenia 

nietypowych wartości pieniężnych (np. monet obcych) do obrotu.  

 

8.5.5 Intendent wobec Kompanii Indii Zachodnich 
 

Jak wyżej wspomniano, suwerenem na terenie kolonii była utworzona przez 

króla spółka: Compagnie des Indes Occidentales. Pozycja intendenta w relacji do 

niej pozostawała prawnie niejasna. Nie przewidywała jego działania i nie określała 

relacji spółki wobec niego karta kompanii, co można uznać za zrozumiałe w 

kontekście roli i statusu commissaire départi. Dokument powołania Talona nie 

 
107 G. Frégault obliczył, biorąc pod uwagę dane z pierwszej połowy XVIII wieku, że było to średnio 
ok. 9% (vide „Essai sur les finances canadiennes (1700-1750)”, [w:] Revue d'histoire de l'Amérique 
française, 12 (3) 1958, s. 317-318), choć oczywiście wahania poziomu różnicy w poszczególnych 
latach bywały duże 
108 List ministra Colberta do Talona (5 kwietnia 1667), RAPQ 1930-31, s. 70. 
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nawiązywał wyraźnie do istnienia kompanii, choć jego sformułowania pośrednio 

na to wskazują.  

Jasnym było, że intendent (podobnie jak gubernatorzy) zadania swoje ma 

wykonywać niezależnie od kompanii. Tym niemniej zarząd kompanii (Messieurs 

les Directeurs généraux) formalnie sprawował władzę nad kolonią i miała ona 

swoje – wytyczone przez króla – cele. W związku z tym, aby uregulować sprawy 

kolonii w kontekście tego stanu rzeczy, w sierpniu 1666 roku agent kompanii w 

Quebeku, Claude de Barroys, przedstawił gubernatorom: Tracy’emu i 

Courcelle’owi oraz intendentowi Talonowi dokument zawierający 31 artykułów 

określających status władzy Kompanii Indii Zachodnich w Kanadzie109. Były to z 

jednej strony regulacje dotyczące ich pozycji i precedencji (wskazywanie w 

wydawanych w kolonii aktach faktu zwierzchnictwa Kompanii nad nią, 

pierwszeństwo przedstawicieli spółki w uroczystościach, zajmowanie przez nich 

eksponowanych miejsc w kościele, np.). Z drugiej strony kompania zaproponowała 

konkretne rozgraniczenie kompetencji władczych. Członkowie Rady suwerennej 

mieli być przedstawiani przez kompanię i zatwierdzani przez króla, zaś agent 

kompanii miał być jednym z jej członków – i to pierwszym po intendencie. Zarząd 

spółki zagwarantował sobie również prawo do powoływania sędziów na terenie 

Nowej Francji.  

Sporo artykułów poświęcono ochronie interesów handlowych spółki: 

ograniczeniom wywozu osób i dóbr do Francji, zasadom handlu skórkami. Jednak 

ciekawsze z punktu widzenia relacji z intendentem było wskazanie (np. XXI.), że 

powołany przez kompanię prokurator generalny ma zastępować intendenta w 

sprawach związanych z police pod jego nieobecność (!). 

Co więcej, intendent miał z kolei odpowiadać za nadania ziemskie w 

imieniu kompanii – i to w ramach swobodnej decyzji: 

 

XXVI. Que les concessions qui se feront à l’avenir seront données par mon dit 

Sieur Intendant, à tels cens et rentes qu’il fera par lui jugé à propos, en 

 
109 Edits, ordonnances… (1854), s. 45-54. 
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présence du dit agent ou commis général de la dite Compagnie, au nom de la 

quelle tous les titres de concessions seront passés110.  

 

Otrzymał zatem intendent kolejne nieznane w metropolii uprawnienie: 

możliwość oddawania ziem w lenno w imieniu seniora miejsca.  

Mimo to, Talonowi nieraz przyszło poróżnić się z przedstawicielami 

Kompanii. Krytykował on ją często i dowodził jej szkodliwości dla Kanady. Żądał 

odebrania jej monopolu na eksport skór i dopuszczenie do niego wszystkich 

mieszkańców – zresztą udało mu się przewalczyć czasowe uwolnienie licencji na 

wywóz futer dla habitants. 

Zwracał intendent uwagę, że słuszne jest nominowanie urzędników kolonii 

przez króla, niezależnie od Kompanii Indii Zachodnich, bowiem ich zależność od 

kolonialnej spółki mogłaby doprowadzić do zaniedbania interesu monarchy i 

prowincji. Stwierdzał ponadto – krytykując przez to pośrednio obecny stan rzeczy 

– że Kanada jest tak perspektywicznym krajem, iż brak zysku z jej eksploatacji do 

tej pory musiał wynikać z zaniedbań uprzednich administratorów (czyli wcześniej 

rządzących tam spółek). Colbert wspierający ideę funkcjonowania kolonii jako 

monopolu prywatnej organizacji dyskutował z Talonem w tym względzie, podając, 

że jeśli inne spółki – poprzedniczki obecnej – zaniedbały kolonię, to powodem był 

brak królewskiego nadzoru, który teraz jest zapewniony i błędy w wyborze 

zarządzających, które teraz się nie powtórzą.   

Widać dobrze w tym sporze poglądy Colberta. Deklaruje on, że Kanada ma 

być przydatna dla królestwa i nie może być dla niego fiskalnym obciążeniem; 

przeciwnie, to jej gospodarka powinna zasilać szkatułę króla, a nie król Kanadę 

subsydiami. Samodzielność Kanady zdaniem Colberta wymagała stworzenia 

monopolu (w tym wypadku na eksport skórek bobrowych i łosiowych), z którego 

zyski utrzymywałyby administrowanie kolonią, a którego istnienie zniechęcałoby 

 
110 Nadania, które zostaną dokonane w przyszłości, będą poczynione przez wspomnianego 
Intendenta, za taką cenę i rentę, jaką uzna za wskazaną, w obecności wspomnianego agenta lub 
sekretarza generalnego wspomnianej Spółki, w imieniu której nadania będą przyznane (op.cit., s 52-
53). 
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mieszkańców do porzucania zajęć innego typu. Do wytworzenia zysku dla kolonii 

najlepszym, według ministra, instrumentem było utworzenie osoby prawnej na zysk 

nakierowanej: właśnie kompanii handlowej. Sama kolonia miała istnieć i rozwijać 

się dzięki innym aktywnościom: rolnictwu, rybołówstwu, wydobyciu minerałów, 

manufakturom, handlowi między Francją i Antylami.  

Talon, być może widzący lepiej lokalne uwarunkowania, a może 

zainteresowany osobiście, twierdził, że nie da się zaludnić ubogiej kanadyjskiej 

kolonii bez dopuszczenia szerokiego kręgu ludności do handlu futrami, a brak 

bieżących funduszy u zwykłych mieszkańców (którzy potrzebują ich przecież do 

inwestowania w ziemię i nabywania narzędzi czy dóbr z Francji i którzy fundusze 

te mogli zdobyć jedynie dzięki fourrures) uniemożliwia rozrost Nowej Francji 

oczekiwany przez ministra.    

Tak czy inaczej intendant de finances przyjąć musiał do wiadomości, że to 

w rękach Kompanii spoczywa monopol na handel skórkami, z którego bierze się 

cały przychód suwerena w kolonii. Przychodem tym były tak zwane droit d’un 

quart sur les castors et d’un dixième sur les orignaux, czyli podatki pobierane w 

wysokości czwartej części wartości skórek bobrowych i dziesiątej części wartość 

skór łosi wywożonych i przeznaczonych do sprzedaży we Francji oraz wyłączność 

na pozyskiwanie skórek wokół Tadoussac i cła importowe z niektórych dóbr 

przywożonych z Francji. Jak wspomniano wyżej, nie było podówczas w Kanadzie 

żadnych innych obciążeń podatkowych111. Cała administracja królewska (i aparat 

władzy suwerena, którym była Kompania) finansowana była z tego źródła, co 

oznaczało, że każdego roku budżet, pomijając subsydia z metropolii, zależał od 

aktywności handlowej kompanii i mieszkańców, którym licencjonowano handel 

skórkami oraz od obiektywnej możliwości nabycia i sprowadzenia skór od 

 
111 Mówiąc o podatkach ściśle, funkcjonowały bowiem cła związane z przywozem towarów do 
Kanady. Korona miała też innego rodzaju przychody, świadczenia senioralne – tam, gdzie była 
seniorem, a także wszelkiego rodzaju grzywny, opłaty za czynności administracyjne czy sądowe. 
Do tego zaś dochodziło „aktywo” w postaci możliwości zlecenia ludności nieodpłatnych robót 
publicznych, szarwarku (corvées). 
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indiańskich pośredników112. Fakt miał duże znaczenie dla pracy intendenta na polu 

finansów.  

 

8.5.6 Intendent jako sędzia i zwierzchnik organizacji sądowej 
 

Władza króla Francji i jego suwerenność wyrażały się w sprawowaniu 

wymiaru sprawiedliwości: prawie do ostatecznego i suwerennego sądzenia 

poddanych. Ta ogólna maksyma, symbolicznie komunikowana w postaci jednego z 

francuskich regaliów, main de justice, znajdowała praktyczne ucieleśnienie w 

dążeniach Ludwika XIV do zapewnienia sprawnego i skutecznego wymiaru 

sprawiedliwości zarówno w europejskiej metropolii, jak i posiadłościach za 

oceanem. Francja Króla-Słońce była mozaiką praw i zwyczajów, będących 

świadectwem stopniowego podporządkowywania koronie francuskiej przez setki 

lat kolejnych ziem, księstw i lenn, wraz z ich prawnym dziedzictwem. Nowa 

Francja, pod tym względem tabula rasa, dawała szansę na ukształtowanie 

prawnych uwarunkowań według woli króla. 

Pierwszy krok na drodze do tego celu postawiono już przy tworzeniu 

Kompanii Indii Zachodnich. Do chwili jej powołania w Nowej Francji stosowano, 

z uwagi pochodzenie kolonistów, równolegle prawa rodem z Vexin, Orleanu, 

Normandii oraz prawo paryskie. Karta Companie d’Indes Occidentales (1664) 

przewidywała w artykule XXXIII113, że w Nowej Francji stosowany będzie 

wyłącznie to ostatnie: coutume de Paris, jako prawo powszechne i jednolite114.   

Za element destabilizujący sprawowanie wymiaru sprawiedliwości 

uważano również aktywność zawodowych prawników, adwokatów w kolonii. 

 
112  Dlatego właśnie tak istotne było zwycięstwo nad Irokezami. Zagrożenie z ich strony polegało 
nie tylko na ryzyku bezpośredniej fizycznej likwidacji Francuzów, ale przede wszystkim na odcięciu 
kolonii od jakiegokolwiek źródła utrzymania, nie tylko dla poszczególnych kolonistów i ich rodzin, 
ale i kolonii jako całości. Z drugiej strony brak podatków (dodajmy, bezpośrednich) w Kanadzie był 
– i nic w tym dziwnego – docenianym przez jej mieszkańców przywilejem. Nie ma się co dziwić, 
wracając znów do sprawy nieszczęsnego Dumesnila, że aby wzbudzić wrogość przeciw niemu, 
wśród mieszkańców kolonii rozsiano plotkę, że przyjechał on, aby wprowadzić i egzekwować 
podatek pobierany we Francji (taille). 
113 Edits, ordonnances… s. 37. 
114 Y. F. Zoltvany, „Esquisse de la Coutume de Paris”, [w:] Revue d'histoire de l'Amérique française, 
nr 25 (t. 3) r. 1971, s. 367. 
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Wbrew jednak rozpowszechnionej w kanadyjskiej historiografii opinii 

wykonywanie tego zawodu w Nowej Francji nie było, prawdopodobnie, nigdy 

formalnie zakazane115. Tym niemniej adwokatów w kolonii brakowało. Brak ten 

nie powstrzymywał jednak canadiens przed sądową aktywnością, wręcz 

przeciwnie. Według obliczeń Jacquesa Mathieu w latach 1667-1668 przed 

prewotem Quebeku prowadzono ok. 800-900 spraw – dodać zaś trzeba, że kolonia 

według uzupełnionego przez Marcela Trudela spisu ludności z 1666 roku liczyła 

4129 mieszkańców (a mowa o sądzie tylko dla Quebeku!)116. 

Jednym z zadań postawionych przed intendents de justice w Nowej Francji 

było czuwanie nad tym by sądy działały szybko, tanio i bezstronnie. Odgrywał przy 

tym dwojaką rolę: opiekuna i nadzorcy sądów oraz – w określonych sytuacjach – 

jako sprawujący wymiar sprawiedliwości osobiście sędzia.  

Ta pierwsza funkcja wiązała się z zapewnieniem sędziom odpowiedniego 

wynagrodzenia (regulacji jego wysokości) i warunków do odbywania sądów117. 

Intendenci mieli również prawo obsadzania stanowisk sędziów, choć co do tego 

wynikły pewne wątpliwości za czasów następcy Talona: intendenta Duchesneau. 

Wynikają one z listu, dotyczącego powołania przez tego intendenta sędziów na 

wakujące wciąż stanowiska w Akadii, który skwitował Colbert słowami:  

 

 
115 Analizując temat A. Havrylyshyn wysunęła tezę, że zakaz taki nigdy nie powstał. (“Practising 
Law in the ‘Lawyerless’ Colony of New France”, [w:] L. Campbell, T. McCoy, M. Méthot, (red.), 
Canada’s Legal Pasts: Looking Forward, Looking Back, Calgary 2020) wskazując, że przekonanie 
to opiera się na niewiążącym komentarzu w protokole posiedzenia Rady suwerennej, w czasie, 
którego formułowano remonstrancję w odniesieniu do królewskiego Ordonansu o postępowaniu 
cywilnym (1667). Mając na uwadze, że wyraźne zakazy tego typu funkcjonowały co do kolonii 
karaibskich, a w Nowej Francji w istocie widoczna jest praktyka zawodowych prawników (nawet 
jeśli byli nieliczni, niemile widziani i często niefachowi), trudno podtrzymywać tezę o ich 
oficjalnym wykluczeniu. A jest ona powszechna zarówno w tradycyjnej i uznanej historiografii (vide 
M. Trudel, Initiation…, s. 229), czy w nowszej i bliskiej tematyce prawa w kolonii (vide E. Wenzel, 
„La procédure criminelle au Canada sous le régime français (1670-1760): un exemple d'adaptation 
de la norme juridique à l'époque du premier empire colonial”, Revue historique de droit français et 
étranger, t. 93, nr. 1 (styczeń-marzec 2015), s. 107, przyp. 15). 
116 J. Mathieu., „La vie à Québec au milieu du XVIIe siècle: étude des sources”, Revue d'histoire de 
l'Amérique française, nr 23 (t. 3) r. 1969, 411 ; M. Trudel, La population… s. 58. Notabene cytowany 
artykuł doczekał się niezwykle obszernej i bardzo krytycznej recenzji A. Vachona („La restauration 
de la Tour de Babel…”). 
117 Vide ordonans regulujący wynagrodzenie sędziów, uwagi dotyczące sądzenia przez prok. 
Lotbiniere’a w domu, zapewnienie miejsca na posiedzenia rady suwerennej. 
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Les provisions que vous avez données pour l’establissement d’un juge et 

procureur du roy dans l’Acadie sont encore nulles, parce que vous n’en avez 

aucun pouvoir, ni par vostre commission, ni par aucune autre pièce ; et ainsy il 

y a lieu de s’étonner que vous entrepreniez tant de choses de vous mesme et sans 

aucun pouvoir du roy118. 

 

Jednak kilka lat wcześniej w zaleceniach dla Jeana Talona król wskazywał:  

 

Veut en outre Sa Majesté que par le dit sieur Talon, il soit établi des juges en 

tous les lieux de la Nouvelle-J’ et de l’Acadie, dans lesquels la dite Compagnie 

des Indes-Occidentales n’en a point établis, et jusqu’à ce qu’elle y ait pourvu119.  

 

Czy należy z tego wnosić, że uprawnienia nadane poprzednikowi 

Duchesneau (i niewykonane) traktować on winien jako przyznane osobiście 

Talonowi, a nie intendentom w ogóle? Wydaje się, że dawny skarbnik Tours uznał 

to za prerogatywę przynależną funkcji, a nie osobie. Colbert zinterpretował to 

inaczej. 

Sprawowanie sądów przez samego intendenta było w Nowej Francji kwestią 

kontrowersyjną i budzącą sprzeciw zarówno gubernatora, jak i Rady suwerennej. 

Instrukcja Talona precyzowała, że choć przyznaje się mu prawo do samodzielnego 

sądzenia (jak wyżej wspomniano, commission stwierdzało to wyraźnie), to 

powinien on z prawa tego korzystać wyłącznie wyjątkowo i tylko w niezbędnym 

zakresie120. Mimo tego zastrzeżenia w 1667 roku edyktem Rady suwerennej z 

 
118 Wydane przez Pana dokumenty mianowania sędziego i prokuratora królewskiego w Akadii, są 
również nieważne, ponieważ nie ma Pan takiej władzy, ani wynikającej z powołania, ani z żadnego 
innego dokumentu; jestem zatem zdziwiony, że podjął się Pan takich rzeczy na własną rękę i bez 
żadnej władzy od króla (List Colberta do Pana Duchesneau intendenta Kanady (15 maja 1678), [w:] 
P. Clément [red.], Lettres, instructions et mémoires de Colbert, t. 3 cz. 2, s. 634). 
119 Chce ponadto Jego Królewska Mość, aby przez wspomnianego Pana Talona zostali ustanowieni 
sędziowie we wszystkich miejscach Nowej Francji i Akadii, w których wspomniana Kompania Indii 
Zachodnich ich nie ustanowiła (Arrêt du Conseil d'État qui ordonne à M. Talon de faire des 
Réglements de Police (4 czerwca 1672), Edits, ordonnances… (1854), s. 72).   
120 Et, quoy qu'il luy soit conféré l'authorité de juger seul souverainement et en dernier ressort les 
causes civiles, il sera bon néanmoins qu'il ne s'en serve pas que dans une nécessité absolue, estant 
de conséquence de traiter les affaires dans leur ordre naturel et de n'en point sortir, que par des 
occasions indispensables (I choć przyznano mu uprawnienie do sądzenia suwerennie i w ostatniej 
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pozwolono intendentowi decydować o przydzieleniu sprawy sądowej adresowanej 

do tejże rady prewotowi, albo sobie, do rozstrzygnięcia – według jego swobodnego 

uznania. Courcelle zgłosił w tej sprawie sprzeciw. Odmówił podpisania edyktu i w 

protokole rady zamieścił adnotację: cette ordonnance estant contre l’autorité du 

gouverneur et bien public, je ne l’ay pas voulu signer121.  

Ponadto Talon był niezwykle aktywny w załatwianiu ugodowo spraw 

wniesionych do sądu, przed ich przez tenże sąd podjęciem. W raporcie do ministra 

wręcz chwalił się, że w ciągu krótkiego czasu zakończył bez kosztu i długiego 

oczekiwania wiele spraw, które inaczej ciągnęłyby się przed trybunałami kolonii. 

Ministrowi ten nadzwyczajny tryb, mogący przerodzić się przecież w 

wiążący z czasem zwyczaj, nie spodobał się. W instrukcji Duchesneau znalazło się 

już tylko inne wskazanie : observer la conduite des juges et des personnes 

publiques, les avertir en cas de manquemens, et, s’il y avoit quelque désordre 

considérable, en donner avis au Roy122. Zatem choć w jego commission było wciąż 

uprawnienie do orzekania samodzielnie, instrukcja nie wspominała by z tej 

prerogatywy korzystać, a nacisk kładła na czuwanie nad sprawowaniem wymiaru 

sprawiedliwości przez inne powołane do tego osoby.  

Talon do spółki z gubernatorem Tracy’m sporządził również projekt nowego 

porządku prawnego dla kolonii, którego częścią było wprowadzenie nowej 

organizacji sądowej123. 

 

 

 
instancji w sprawach cywilnych, dobrze będzie jednak, aby nie korzystał z niego inaczej niż w razie 
absolutnej konieczności, istotne jest bowiem aby sprawy toczyły się swym zwykłym torem i nie 
zbaczały z niego poza przypadkami nadzwyczajnymi (Memoriał króla służący za instrukcję dla Pana 
Talona (27 marca 1665), RAPQ 1930-1931, s. 7).  
121 Tego ordonansu, jako naruszającego władzę gubernatora i dobro publiczne, nie chcę podpisać 
(Jugements et Deliberations du Conseil Souverain de la Nouvelle-France, t. I, Québec 1885, s. 448). 
 
122 [Intendent powinien] czuwać nad postępowaniem sędziów i osób publicznych, przestrzegać je w 
razie jakichkolwiek uchybień, a w przypadku znacznych naruszeń, powiadomić o nich króla 
(„Instruction pour le Sieur Duchesneau intendant au Canada”, [w:] P. Clément [red.], Lettres, 
instructions et mémoires…t. 2, cz. 2, s. 403). 
123 „Projet de règlement fait par Tracy et Talon pour la justice et la distribution des terres du Canada” 
(24 stycznia 1667), ANOM, C11A, t. 2, s. 334-345v. 
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8.5.7 Intendent: dostojnik i rywal gubernatora: Talon 
 

„Dwugłowe” zarządzanie kolonią miało swoje negatywne skutki, z których 

początkowo nie zdawali sobie być może sprawy paryscy przełożeni gubernatora i 

intendenta. Dzisiejsi badacze administracji nowofrancuskiej utrzymują, że 

zachodzące na siebie uprawnienia tych urzędników i niedookreślenie 

przysługujących im funkcji i zadań było zabiegiem celowym. Służyć miało z jednej 

strony zachowaniu równowagi między dostojnikami i wzajemnej kontroli, z drugiej 

skłonieniu ich do zgodnej, bo niezbędnej, współpracy124. Rzeczywistość pokazała 

jednak, że w oddalonej kolonii ciężką była do zniesienia – dla samych 

zainteresowanych – świadomość, że żaden z dwójki władających Nową Francją 

dostojników nie jest wyraźnie pierwszym.  

Gubernator zastępował oficjalnie króla, reprezentował jego osobę i uosabiał 

– zwłaszcza we własnej opinii – należny monarszy splendor. Niemal wszyscy 

gubernatorzy w omawianym okresie byli zawodowymi wojskowymi i należeli 

zwykle do szlachty o długich wojskowych tradycjach (noblesse d’épée)125. Co do 

rangi ich rola była przeważająca. Intendenci z kolei skupiali w swoim ręku więcej 

realnej władzy nad kolonią; uchodzili za osoby będące bliżej ministra 

odpowiedzialnego za kolonie i cieszące się szczególnym jego zaufaniem. Choć 

rangą teoretycznie ustępowali zastępcom króla, kompetencjami nad nimi górowali. 

Również pochodzili z rodzin szlacheckich, lecz tradycje (byli przeważnie 

przedstawicielami noblesse de robe, specjalistami od prawa, lub finansów) i 

wykonywane zadania sprawiały, że gubernatorzy patrzyli na nich z góry126.  

 
124 . Haudrère, L'empire des rois: 1500-1789 (L'aventure coloniale de la France), Paryż 1997, s. 63; 
M. Trudel, „New France, 1524–1713,” [w:] Dictionary of Canadian Biography, t. 1, Toronto/ 
Montreal 1986, http://admin.biographi.ca/en/special.php?project_id=49&p=12, [dostęp 1.06.2020 
r. Wyjątkiem jest A. Vachon, który analizujac podział kompetencji organów władzy Nowej Francji 
w czasach Talona, uznaje je za podzielone „niemal jak nożem” („La restauration de la Tour de 
Babel…, s. 197). Warto też tutaj zauważyć odmienne zdanie L. Dechêne co do części składowych 
owych dwugłowej administracji. Według niej chodzi o królewskich wysłanników z jednej strony i 
Radę suwerenną z drugiej (eadem: Le Peuple, l’État et la Guerre au Canada sous le Régime 
français, Montreal 2008, s. 222). 
125 Jedyny wyjątek to Joseph-Antoine Lefebvre de La Barre, gubernator Nowej Francji w latach 
1682-1685. 
126 Pojęcia szlachty szpady i szlachty sukni były już w tym okresie znane i rozróżniano je świadomie. 
Vide E. Haddad, „Nobility of the Sword, Nobility of the Robe: Social Spaces and Ideological 
Borders”, [w:] L’Atelier du Centre de recherches historiques [online], 22 Bis/ 2021, http://journals. 
openedition.org/acrh/12045 [dostęp: 17.03.2021]. Postacie gubernatora i intendenta Nowej Francji 
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Każdy z nich też przybywał do Nowej Francji jako protegowany tej, czy innej 

frakcji, czy osoby. Czując poparcie swoich protektorów na dworze, administratorzy 

kolonii byli skłonni próbować narzucić swoją władzę jeden drugiemu, pozostając 

w przekonaniu, że jako klient, albo krewny osoby bliskiej królowi, wyjdzie z 

ewentualnego konfliktu zwycięsko. Orężem zaś tych konfliktów było zwykle 

oczernianie konkurenta przed królem czy ministrem, oskarżenia o nadużywanie 

władzy, nielegalne praktyki, korupcję, szkodzenie interesowi kolonii, czy 

nadmierne uleganie woli przedstawicieli Kościoła.  

Do tego dodać trzeba zhierarchizowany świat w jakim i gubernator, i 

intendent, żyli we Francji. Wyrafinowane reguły precedencji, obyczaj i konwenans, 

gesty i miejsca – to wszystko grało ogromną rolę. Nie chodziło tu tylko o 

symbolikę, bo każde ich zachowanie i zachowanie wobec nich, dotykało zarówno 

osoby, jak i urzędu; bytów w tamtym okresie nierozerwalnie związanych. 

Dopuszczenie do uchybienia osobie nie było jedynie obrazą dla niej samej – było 

ipso facto obniżeniem rangi urzędu sprawowanego przez osobę, która obrazy 

doznała. Przebieg publicznej ceremonii z udziałem miejscowych dostojników był, 

używając słów Colina Coatesa, rodzajem konstytucyjnego przewodnika dla 

publiczności – zachowanie jej uczestników obrazować miało wyraźnie rangę i 

reguły podległości127. Sam Ludwik XIV stwierdził, że nie chodzi tu tylko o honor i 

etykietę, bowiem jego poddani, którzy mogą nie znać się na sprawach państwowych 

i hierarchii dworu, swój szacunek i poddaństwo okazywać będą według tej 

hierarchii, którą im w trakcie publicznych ceremonii przedstawiono128. Stąd 

 
lapidarnie podsumował G. Frégault: Le premier est un gentilhomme de bonne naissance, il cumule 
les plus grands honneurs mais détient des pouvoirs plutôt restreints; le second est un fonctionnaire 
de carrière, généralement jeune, un technicien toujours relégué au second ou au troisième plan par 
le protocole, mais ses fonctions complexes et étendues font de lui l’homme le plus puissant du pays. 
Ce que l’un possède en dignité, l’autre le possède en pouvoir réel (Pierwszy jest dobrze urodzonym 
szlachcicem, kumuluje największe zaszczyty, ale ma raczej ograniczone uprawnienia; drugi to 
zawodowy urzędnik państwowy, zwykle młody, technokrata zawsze spychany na drugi albo trzeci 
plan według protokołu, ale jego złożone i rozległe funkcje czynią go najpotężniejszym człowiekiem 
w kraju. Co jeden ma w godności, drugi ma w realnej władzy. (G. Frégault, La civilisation de la 
Nouvelle-France 1713-1744, Montreal 2014, s. 133). 
127 C. Coates, „Problems of Precedence in Louis XIV’s New France”, [w:] Majesty in Canada, 
Essays on the Role of Royalty, Toronto 2006 (Google Books edition), s. 183-184. 
128 C.J. Jaenen, The role of the church in New France, Toronto 1976, s. 50. 
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szczególną dbałość przykładano w czasach Króla Słońce do reprezentacji, 

ostentacji i manifestacji suwerenności w przestrzeni publicznej.  

W kolonii sytuacja była szczególna, nie funkcjonowały w niej bowiem inne 

instytucje publicznie eksponujące swoje uprawnienia w ceremonialnej publicznej 

formie: nie funkcjonował w praktyce samorząd miejski, nie istniały organizacje 

cechowe, ograniczano dostęp do kolonii dla protestantów, szlachta była nieliczna, 

a jedyni liczący się urzędnicy – to właśnie gubernator i intendent. Rzecz jasna 

niedostępny był dla mieszkańców kolonii udział w rytuałach stricte królewskich, 

sakrze, czy uroczystych odwiedzinach monarchy w prowincji (Joyeuses entrées). 

Tym większą wagę miały wystąpienia publiczne przedstawicieli administracji 

królewskiej, ludzi z jego swobodnej woli powołanych – i stanowiły pełniejszą, bo 

niezakłóconą innymi czynnikami (poza Kościołem), ekspresję domniemanego 

absolutyzmu129.       

Zarówno zatem na tle faktycznych kompetencji dygnitarzy kolonii, jak i co 

do pozycji zajmowanej w czasie wystąpień publicznych, dochodziło w Nowej 

Francji do sporów. Przykładem tych pierwszych mogą być niesnaski między 

gubernatorem Mézy’m i biskupem Lavalem na tle uprawnienia do powoływania i 

odwoływania członków Rady Suwerennej. W uchybianiu godności zastępcy 

suwerena szczególnie doświadczony był z kolei gubernator Voyer d’Argenson, 

który jedną z sytuacji sprowokował sam, przez pomyłkę klękając w kościele na 

poduszce przeznaczonej dla biskupa. Zwrócenie na to uwagi przez jezuitów, uznał 

za impertynencję i zamach na powagę swej osoby. Z kolei w 1659 roku prosił brata 

mieszkającego we Francji o przesłanie mu Caeremoniale Episcoporum, aby móc 

udowodnić biskupowi Lavalowi, że zgodnie z regułami ceremonii liturgicznych, 

gubernator musi być okadzony przed członkami chóru – czego (jak się później 

okazało wskutek błędu celebransa) nie dopełniono w czasie uroczystej mszy świętej 

w Boże Narodzenie 1658 roku. Jest moim obowiązkiem uporządkować tutaj tę 

 
129 C. Coates, op.cit. s. 186. 
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kwestię, pisał wówczas do brata gubernator – mający w zupełności rację w tym 

sporze130.  

Relacje między intendentem Talonem, a jego partnerami w zarządzaniu 

kolonią układały się dość dobrze, dopóki przebywał w Nowej Francji wyraźny 

numer jeden w hierarchii kolonialnej: markiz Prouville de Tracy, zastępca 

nominalnego wicekróla, hrabiego d’Estrades i jego namiestnik we wszystkich 

francuskich koloniach w obu Amerykach. Jego uprawnienia wyraźnie górowały nad 

uprawnieniami de Courcelle’a, który, dopóki działał Tracy, pozostawał w jego 

cieniu. Wydawało się zresztą, że kompetencje Tracy’ego, jego umiejętne 

postępowanie i słuszne – jak się wydaje – decyzje, powstrzymywały 

niezadowolenie, zarówno innych urzędników, jak i mieszkańców kolonii131. Jednak 

po jego powrocie do Francji Talon pozwolił sobie na krytykę: w jednym z listów 

zasugerował królowi, że poglądy Tracy’ego na kwestie Kościoła w Kanadzie mogą 

nie być wystarczająco ugruntowane i wszelkie decyzje króla związane z tą kwestią 

powinny być wstrzymane do chwili przybycia na dwór sekretarza intendenta, który 

wyjaśni szerzej sprawy132.  

W tym samym liście pojawił się krótki passus o gubernatorze Courcelle’u, o 

którego ocenę miał Colbert zapytać Talona. Intendent odpowiedział jedynie, że ma 

on zalety, ale i pewne cechy złe (je dis mauvaises puisqu’il n’y a pas d’homme 

parfaict, dodał), z których jedną jest nadmierny temperament133. Zastrzegł jednak, 

że będzie utrzymywał dobre relacje i z nim i z biskupem, aby między wszystkimi 

„panował duch pokoju”.   

Intendent zaangażował się również w konflikt o precedencję, który jego 

dotyczył w niewielkiej mierze, ale miał duże znaczenie dla habitants. Chodzi 

 
130 Cyt. za C. J. Jaenenem, "Church-State Relations in Canada, 1604-1685", Historical Papers / 
Communications historiques, t. 2, nr 1, rok 1967, s. 30; Caeremoniale Episcoporum, ks.1, rozdz. 
XXIII pkt. 30, Rzym 1600, s. 114. 
131 L. Lamontagne, „Prouville de Tracy, Alexandre de,” [w:] Dictionary of Canadian Biography, t. 
1…, http://www.biographi.ca/en/bio/prouville_de_tracy_alexandre_de_1E.html [dostęp: 
21.01.2021]. 
132 Trudno powiedzieć o jakie decyzje mogło wówczas chodzić, czy o powołanie diecezji w 
Quebeku, czy o inną sprawę. Faktem jest, że Tracy’ego zgodnie wychwalali i biskup Laval i św. 
Maria Guyart (Ibid.). 
133 Mówię złe, nie ma bowiem człowieka doskonałego (List intendenta Talona do Colberta (26 
sierpnia 1667), RAPQ 1930-31, s. 76). 
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mianowicie o spór między oficerami wojsk w kolonii, a służbą kościelną, o 

pierwszeństwo miejsce w procesjach kościelnych i dostępu do sakramentów czy 

rytuałów. Dla kolonistów sprawa była istotna, bowiem funkcja kościelnego 

traktowana była również jako honorowa i zwykle sprawowali ją przedstawiciele 

miejscowej arystokracji, w tym członkowie Rady suwerennej. Sprawa była na tyle 

poważna, że regulację w sprawie musiał wydać sam król – przyznając 

pierwszeństwo w procesji lokalnej elicie134.     

Konflikty między głównymi urzędnikami w kolonii nasiliły się nieco w czasie 

drugiej kadencji Talona. W korespondencji z 1670 roku upewniał się on, że wolno 

mu w kościele zająć pierwsze miejsce, jeśli gubernator jest w czasie ceremonii 

nieobecny135. W roku 1671 powtórzył prośbę o rozstrzygnięcie tej kwestii 

argumentując to tym, że gubernator widzi w tym problem, żądając zapewne, aby 

najgodniejsze miejsce kościele w czasie jego nieobecności pozostawało puste.  

Z czasem relacje Talona na temat stosunków z Courcelle’m zaczęły robić się 

obszerniejsze i bardziej konkretne. W liście z 10 listopada 1670 roku pisał :  

 

Apres avoir rendu au Roy le tesmoignage que je dois sur les services de Monsieur 

de Courcelles qui partent à la vérité d’un bon fond et sont accompagnez de zele, 

je dois dire que sa sensibilité sur L’autorité me fait perdre et retarde quelques fois 

les advantages que je voudrais bien procurer a la colonie. Il semble quil ait 

quelque jalousie de la créance que vous avez la bonté de me donner, et de la 

confiance que vous tesmoignez prendre en ma conduitte. Il semble aussy quil 

prenne quelque peu de chagrin quand je ne suis pas ses mouvemens ; Cet endroit 

me fait quelque peine, je la surmonteray cependant, Et je continueray de luy 

donner mes advis sur sa manière d’agir avec les Ecclésiastiques et les peuples, 

quoy qu’avec un peu plus de circonspection que du passé. Ce nest pas une de mes 

 
134 List intendenta Talona do Colberta (29 października 1667), RAPQ 1930-31, s. 88; Édits, 
ordonnances…(1854), s. 65. Co ciekawe pierwsza odpowiedź ministra była inna: stwierdzał w niej, 
że wysocy rangą oficerowie mają pierwszeństwo przed Radą suwerenną w dostępie do ołtarza (List 
Colberta do Talona (20 lutego 1668), RAPQ 1930-31, s. 97). Wygląda jednak na to, że w 
międzyczasie postanowiono wzmocnić prestiż rady i to jej przyznać pierwszeństwo. 
135 „Extrait de ce que Talon demande au ministre pour le Canada” (1670), ANOM, kol. C11A t. 3, 
k. 112v. 
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moindres applications (je n’oserais dire fatigue), que de concilier les esprits et les 

faire tous concourir au bien136. 

 

Zupełnie zaś otwarcie poskarżył się na Courcelle’a, ustępujący już wówczas, 

intendent w piśmie z 11 listopada 1672 roku, stwierdzając, że gubernator oczernia 

go na dworze, podczas gdy sam traktuje intendenta jak podwładnego i lokaja:  

 

On me dit, mais je n’en crois rien, que Monsieur de Courcelle, qui ma traitté 

je puis dire en petit subalterne et presqu’en valet, se plaint le premier ; si cela 

est il n’est pas juste qu’après avoir souffert avec patience de sa conduitte, 

taschant mesme auprès de vous, Monseigneur, de le justiffier ainsy que je l’ay 

tousjours fait jusqu’à mon retour en ce pals, Je sois regardé comme un homme 

qui n’aime pas la paix, quoy que jaye fait icy ma principalle estude a la 

procurer partout et je puis dire, avec quelque succez, que j’ ay payé avec de 

bien des déplaisirs137. 

 

Jak z powyższego wynika już pierwsze lata funkcjonowania dwugłowej 

administracji przyniosły konflikty i spory wewnątrz kolonii. Z dzisiejszego punktu 

widzenia trudno jednoznacznie komukolwiek w sporze Talona z Courcelle’em 

przyznać rację, tym bardziej, że jedna ze stron nie ma szans się przed sądem historii 

wypowiedzieć: korespondencja gubernatora zaginęła. Eccles twierdził, że Talon 

mógł przyczynić się do sporu aroganckim zachowaniem i eksponowaniem swych 

 
136 Po zdaniu należnej Królowi relacji na temat służby pana de Courcelles, w której to służbie 
wykazuje on dobre intencje oraz gorliwość, muszę powiedzieć, że jego wrażliwość na zachowanie 
autorytetu gubi mnie i opóźnia czasem wprowadzenie upragnionych przeze mnie udogodnień w 
kolonii. Wydaje się, że jest zazdrosny o wiarę, którą jest Pan łaskaw we mnie pokładać i zaufanie, 
co do mojego postępowania, które Pan okazuje. Wydaje się również, że trochę go martwi, kiedy nie 
popieram jego działań. Jest to pewien kłopot, jednak przezwyciężę go i nie ustanę w udzielaniu mu 
rad co do sposobu w jaki postępuje z duchowieństwem i ludem, ale z nieco większą ostrożnością niż 
w przeszłości. Niemałe to zadanie (nie śmiem powiedzieć, trudność), aby pogodzić innych i sprawić, 
by wszyscy działali razem w dobrym celu (List intendenta Talona do Colberta (10 listopada 1670), 
RAPQ 1930-31, s. 128). 
137 Mówiono mi, choć nie mogę w to uwierzyć, że Pan de Courcelle, który potraktował mnie, by tak 
rzec, jak nędznego podwładnego, prawie jak lokaja, pierwszy się skarży; jeśli tak jest, to jest to 
niesprawiedliwością, że po cierpliwym znoszeniu jego postępowania, po próbach usprawiedliwienia 
go nawet przed Panem, co zawsze robiłem, aż do mojego powrotu do tego kraju, jestem uważany za 
człowieka, który nie chce pokoju, choć moim największym staraniem było, aby ten pokój wszędzie 
wprowadzić i choć odpłacałem dobrem za nieprzyjemności (List intendenta Talona do Colberta (11 
listopada 1672), RAPQ 1930-31, s. 166). 
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kompetencji. Na niekorzyść Courcelle’a 146rzemawiają z kolei, poza zarzutami 

Talona, identyczne niemal spory z kolejnym intendentem, Bouteroue, oraz 

reprymenda jaką otrzymał wówczas Courcelle od Colberta138.     

 

8.5.8 Intendent i canadiens 
 

Stosunki intendenta z podanymi króla w Nowej Francji determinowały w 

jakimś stopniu również zakres jego władzy. Istota roli intendenta zasadzała się np. 

na oderwaniu od lokalnych grup interesu i niezależności od nich w sprawowaniu 

funkcji. Kanada jednak była przypadkiem pod tym względem szczególnym z 

powodu swojego oddalenia i pewnej autonomiczności funkcjonowania 

społecznego. Relacje te warte są zatem przywołania w kontekście ukształtowania 

roli kolonialnego intendenta.  

Relacje Talona z kanadyjskimi habitants musiały być dosyć dobre. Jak 

wspomniano wyżej, umiał on związać się z członkiem Rady suwerennej (Louisem 

Rouerem de Villeray’em), z którym płynął do Kanady. Wyświadczona wówczas 

przysługa opłaciła się intendentowi później, kiedy Villeray i jego koledzy z Rady 

stworzyli przychylne mu stronnictwo139.  

W pismach Talona do dworu nie brakuje opisów pomocy jaką okazuje 

kolonistom i próśb o poparcie czy wyasygnowanie jakiejś gratyfikacji dla 

zasłużonych habitants140. Zwracają uwagę dosyć częste wnioski o nobilitacje dla 

mieszkańców Kanady, w memoriale z 1669 r. prosił nawet Talon króla o wydanie 

mu ośmiu nadań szlachectwa in blanco by utworzyć w kolonii oddaną królowi 

grupę notabli141 – tej łaski król mu jednak odmówił. Zwrócić trzeba przy tym uwagę 

na fakt, że Talon w raportach przesyłanych królowi zaniżał (trudno bowiem 

 
138 List Colberta do gubernatora de Courcelle’a (15 maja 1669), [w:] P. Clément [red.], Lettres, 
instructions et mémoires de Colbert, t. 3 cz. 2, Paryż 1856, s. 449-450. 
139 Wyraźnym tego przejawem było głosowanie nad odwołaniem zakazu sprzedaży alkoholu 
Indianom w listopadzie 1669 roku, kiedy większość conseillers, w tym Villeray, zagłosowała 
zgodnie z głosem Talona, a przeciw dotychczas popieranemu biskupowi.   
140 Talon miał ponoć zamyślać nawet o ślubie z madame Marie-Barbe de Boullongne wdową po 
dawnym gubernatorze Nowej Francji Louisie d'Ailleboust de Coulonge (H. Provost, “Boullongne, 
Marie-Barbe de,” [w:] Dictionary of Canadian Biography, t. 1, Toronto/ Monteral 2003, 
http://www.biographi.ca/en/bio/boullongne_marie_barbe_de_1E.html (dostęp: 2.06.2021). 
141 Memoriał Talona z 1669, RAPQ 1930-31, s. 100. 
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uwierzyć, aby mylił się celowo) liczbę obecnych w Kanadzie szlachciców, chcąc 

zapewne ułatwić pozytywną decyzję co do uszlachcenia kolejnych osób142. 

Wobec odmowy sięgnął po inną formę „nobilitacji”, charakterystyczną dla 

tych czasów: poprosił o przesłanie mu złotych medali królewskich, które rozdzielić 

mógłby między mieszkańcami kolonii w uznaniu zasług dla suwerena (Je vous en 

demanderais une douzaine pour servir d’esguillon et faire agir aux choses plus 

difficiles des personnes que L’argent ne contenterait pas sy fortement. Cette 

manière de recompense est plus espargnante et souvent plus puissante que toutte 

autre143).  

Byli z pewnością i tacy, którym się Talon naraził, bądź którzy patrzyli na 

niego z niechęcią. Pomijając wspomnianego Courcelle’a i kler kolonialny (jezuitów 

i otoczenie biskupa) wiadomo, że miał wśród kanadyjskiej elity również 

przeciwników. Kontrowersyjną była jego prośba do króla o przesyłanie corocznego 

zaopatrzenia kolonii, zamiast w pieniądzu – w towarach. Intendent towary te 

sprzedawał później na wolnym rynku, psując „biznes” miejscowym kupcom, którzy 

za te same towary płacić musieli – poza kosztami transportu – również cła (z 

których towary należące do króla były zwolnione).  

Czy praktyki te przełożyły się na zysk samego Talona? Można tylko się tego 

domyślać. Bywał oskarżany o chciwość i czerpanie zysków z urzędu. Wiadomo, że 

w ramach promowania handlu Kanady z Antylami francuskimi, o którego 

poszerzenie tak zabiegał Colbert, wyekwipował i zaopatrzył we fracht na własny 

koszt dwa statki handlowe. Było to przedsięwzięcie w praktyce prywatne, 

przedstawiał je jednak przed ministrem jako zasługę i dobry przykład. Także i 

wobec niego sformułowano zarzut o handlowanie skórkami bobrowymi. Bardzo 

ostro atakował go anonimowy autor przypisywanego Charlesowi Aubert de la 

Chesnay144 memoriału, w którym pisano:  

 
142 L. Gadoury, La noblesse de Nouvelle-France : familles et alliances, Québec 1992, s. 27-28. 
143 Prosiłbym Pana o ich tuzin [tj. medali: MB], aby służyły jako zachęta i skłaniały do starań 
trudniejszych sprawach ludzi, których pieniądze nie zadowoliłyby tak bardzo. Ten sposób 
nagradzania jest tańszy i często silniejszy niż jakikolwiek inny (Memoriał Talona na temat Kanady 
– do ministra Colberta (10 listopada 1670), RAPQ 1930-31, s. 129). 
144 Był on jednym z najbardziej prominentnych mieszkańców kolonii i aktywnych kupców. 
Dzierżawił m.in. od Kompanii Indii Zachodnich monopol na handel skórkami – co postawiło go w 
opozycji do Talona zwalczającego ten monopol (vide Yves F. Zoltvany, “Aubert de la Chesnaye, 
Charles,” [w:] Dictionary of Canadian Biography, t. 2, Toronto/ Montreal 2003; 
http://www.biographi.ca/en/bio/aubert_de_la_chesnaye_charles_2E.html, [dostęp: 10.03.2018]; F.-
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En 1665 arrivèrent de Tracy, de Courcelles et Talon. Ce dernier ne vouloit pas 

de compagnie et employa touttes sortes de moyens pour ruyner celles qu’il 

trouva establies. […] Ses marchandises luy revenoient quittes de droit, de fret et 

d’assurances. Il refusa aussy de payer l’entrée au païs des vins, des eaux de vie 

et du tabac145.  

 

W świetle opisanej aktywności Talona, zarzuty te mogłyby brzmieć 

prawdopodobnie. Jednak pozostała część tego pisma – w tym inne zarzuty wobec 

Talona – wydają się w świetle innych źródeł na tyle mało wiarygodne, że wątpić 

można w całość. 

Nie można pominąć jeszcze jednego pomysłu intendenta. Był on 

organizatorem i właścicielem… browaru. Było to przedsięwzięcie z wielu 

powodów korzystne (według Talona) dla kolonii, a wiele wskazuje na to, że 

również dla niego samego. Według intendenta mogło ono zapewnić osadnikom 

dostęp do napoju alkoholowego, ale niskoprocentowego, zatem powstrzymać 

pijaństwo – również wśród Indian, o ile udałoby się ich przyzwyczaić do piwa. 

Stymulowało uprawy jęczmienia i chmielu, do których minister zachęcał i dawało 

zatrudnienie mieszkańcom. Zapobiegało zależności kolonii od importu objętych 

wysokim cłem napojów alkoholowych z Francji. Wreszcie mogło stanowić towar 

eksportowy na Antyle francuskie (Talon chwalił się w 1670 roku, że wysłał tam 

2000 beczek piwa)146. Intendent był na tyle przekonujący w przedstawieniu 

korzyści z produkcji browarniczej, że skłonił Colberta do wysłania mu z Francji 

dwóch kotłów warzelnych na koszt króla147.  

Wbrew popularnemu przekonaniu nie był to pierwszy przypadek produkcji 

piwa w Nowej Francji, pierwszy jednak projekt komercyjny (dotąd piwo 

 
L. Burlet, Un rêve aristocratique en Nouvelle-France: la demeure de Charles Aubert de La 
Chesnaye, Sillery 1995. 
145 W 1665 przybyli Tracy, Courcelles i Talon. Ten ostatni nie chciał towarzystwa i użył wszelkich 
środków, aby zniszczyć tych, których uznał za silnych. […] Jego towary były wolne od opłat, frachtu 
i ubezpieczenia. Odmówił również płacenia [ceł] za przywóz do kraju wina, brandy i tytoniu. 
(Collection de manuscrits contenant lettres, mémoires, et autres documents historiques relatifs à la 
Nouvelle-France, recueillis aux Archives de la province de Québec, ou copiés à l'étranger, mis en 
ordre et édités sous les auspices de la législature de Québec, avec tables, etc., Québec 1885, s. 252, 
254). 
146 List intendenta Talona do ministra Colberta (2 listopada 1671), RAPQ 1930-31, s. 176. 
147 A. Vachon, „Cinq notes sur la Nouvelle-France”, Les Cahiers des dix, (39) 1974, s. 127. 
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produkowano głównie na własne potrzeby – tutaj celem sprzedaży), zbudowany z 

takim rozmachem – i pierwszy królewski148. Browar nie przetrwał długo po 

wyjeździe Talona. Działał jeszcze do 1675 roku, potem podupadł. Jednak jego teren 

okazał się jeszcze ważny w historii intendentów kanadyjskich, bowiem w jego 

miejscu w latach osiemdziesiątych zdecydowano się ulokować pałac intendenta, 

który pomimo licznych pożarów i odbudów, był siedzibą kanadyjskiego 

commissaire départi aż do podboju angielskiego.  

 

8.5.9 Talon – intendent w Kanadzie nieszczęśliwy 
 

Intendenci zawsze przybywali do Kanady z Francji. Żaden z omawianych 

funkcjonariuszy nie urodził się ani nie mieszkał przed objęciem funkcji w Ameryce. 

Nie wiązali przeważnie, w chwili sprawowania funkcji, swojej przyszłości z 

kolonią i czekali – jak się okazuje zwykle z utęsknieniem – na powrót. Zastanawiać 

się można, czy aspekt tymczasowości działania w kolonii wpływał jakoś na pracę 

Talona, samo jednak pragnienie opuszczenia czym prędzej Kanady jest widoczne u 

pierwszego jej intendenta szczególnie wyraźnie. 

Zaskakuje rozdźwięk między niemal zawsze pełnymi zapału pismami Talona 

w temacie wykonywania swych zadań, potencjału Kanady i możliwości odmiany 

jej losu, a jego powtarzającymi często prośbami o zwolnienie z obowiązków i 

pozwolenie na powrót do Francji. Pierwsza prośba pojawiła się listopadzie 1666 

roku, kiedy to w liście do króla napomknął intendent uprzejmie o zbliżającym się 

końcu przewidzianej dla niego dwuletniej kadencji i o tym, że chętnie opuściłby już 

w tej sytuacji Kanadę. Rzecz jasna zdał się w tej kwestii na decyzję władcy, 

zasugerował jednak zręcznie, że pozostanie w kolonii mogłoby odbić się na jego 

zdrowiu149. W liście pisanym dwa dni później do swojego bezpośredniego 

 
148 C. Ferland, „De la bière et des hommes. Culture matérielle et aspects socioculturels de la brasserie 
au Canada (17e-18e siècles) (archives)”, [w:] Terrains & travaux, 2005/2 (nr 9), s. 33-35. Trzeba 
przyznać, że jako piwo kwalifikowano niekiedy również sfermentowany napój na bazie ciasta 
chlebowego, tzw. bouillon (M. Moussette, „La bière à l’époque de Jean-Talon", Cap-aux-Diamants, 
nr 28 (1992), s. 18). 
149 Je suis prest de rester si vostre Majesté l'ordonne. Qui doit sa vie à son souverain, luy doit à plus 
forte raison tout ce qui n'en fait que la suite et sur toute la santé qu'on ne peut mieux sacrifier qu'au 
service de son Prince (Jestem gotów zostać, jeśli Wasza Wysokość rozkaże. Kto swe życie zawdzięcza 
swemu władcy, tym bardziej winien jest mu wszystko co w nim czyni i co w nim następuje, a ponad 
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przełożonego wskazał Talon Colbertowi potencjalnego następcę: Octave’a 

Zapaglię de Ressana – pochodzącego w Mantui sekretarza gubernatora Tracy’ego. 

W nieco obszerniejszej wypowiedzi poprosił również o zwolnienie ze służby w 

Kanadzie. Zastrzegł przy tym jednak, że podporządkuje się temu, co mu w tej 

kwestii król rozkaże (commandez et quoyqu’infirme J’obéiray, faisant un sacrifice 

entier de ma personne à son service et à votre satisfaction150).  

Niestety dla Talon, pierwsze wersy listu Colberta przyniosły rozczarowująca 

odpowiedź: król uznał za ważne, aby intendent pozostał w kolonii jeszcze przez 

jeden rok, by utrwalić efekty, jaki dała jego dotychczasowa dobra służba. Minister 

odniósł się również do kwestii sekretarza Tracy’ego jako następcy Talona. Wydawał 

się skłonny przyjąć tę kandydaturę w przyszłości i polecił nawet Talonowi 

zorganizować test dla Ressana. Sekretarz miał przygotować raport ze spraw 

kanadyjskich przeznaczony dla ministra. Intendent nie mógł jednak zdradzić, że 

zadanie przyszło z Paryża, lecz utrzymywać, że to jego własna prośba do 

Ressana151.  

W odpowiedzi Talon przekazał, że lepszą okazją może być zlecenie 

Ressanowi pojawienia się na dworze z pocztą z Kanady, co pozwoli pierwszemu 

ministrowi przekonać się osobiście (en vive voix) o walorach kandydata na 

intendenta152. Kolejny rok przyniósł Talonowi upragnioną zgodę na powrót do 

Francji, choć promowany przez niego następca prawdopodobnie nie wypadł zbyt 

dobrze w czasie „rozmowy kwalifikacyjnej”, Colbert z królem stwierdzili, że 

mantuańczyk wykazuje zbyt duże inklinacje do… ulegania klerowi (!), by zostać 

intendentem Nowej Francji. Colbert ewidentnie żałował, że rezygnuje z usług tak 

zdolnego administratora jak Talon, dał się jednak przekonać jego wysłannikowi, że 

zdrowie nie pozwala na dalszą służbę „Wielkiego Intendenta” w Kanadzie153.   

 
wszystko swoje zdrowie, którego nie można lepiej poświęcić niż w służbie swemu Księciu. (List 
intendenta Talona do Ludwika XIV (11 listopada 1666 r.), RAPQ 1930-31, s. 52). 
150 Rozkażcie, a ja, choć słabego zdrowia, podporządkuję się ofiarując siebie całkowicie dla służby 
króla i Waszej satysfakcji (List intendenta Talona do Colberta (13 listopada 1666), RAPQ 1930-31, 
s. 61). Król poinformował w odpowiedzi Talona o prolongowaniu kadencji, vide list Ludwika XIV 
do Talona (9 kwietnia 1667), RAPQ 1930-31, s. 73.  
151 List Colberta do intendenta Talona (7 kwietnia 1667), RAPQ 1930-31, s. 67. 
152 List intendenta Talona do Colberta (25 sierpnia 1667), RAPQ 1930-31, s. 74. 
153 List Colberta do Talona (20 lutego 1668), RAPQ 1930-31, s. 91 
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Pół roku nie minęło od chwili, w której Szampańczyk postawił stopę na 

ojczystej ziemi, kiedy wezwano go znów do służby w amerykańskiej kolonii w roli 

intendenta. Wygląda na to, że w tym wypadku postanowił zawczasu przygotować i 

wskazać swojego następcę, bowiem w swoim memorandum zawierającym jego 

oczekiwania jako intendenta, poprosił, by jego pomocnikiem i sukcesorem 

(subdelegue et successeur) został jego kuzyn Mathieu Talon de Villeneuve.  

Sam temat wyjazdu do Francji wrócił zaś do korespondencji z ministrem już 

po roku pobytu w Kanadzie. Wrócił znów opakowany w zapewnienie, że mimo 

prośby o zgodę na powrót, z całego serca pragnie służyć królowi w Kanadzie, jeśli 

taka jest jego wola – nawet z narażeniem życia154.  Ponownie prośba o zwolnienie 

z obowiązków pojawiła się w liście z 31 października 1671 roku („po siedmiu 

latach od chwili, gdy król przywołał go z Hainaut do służby w kolonii”). Tym razem 

jako potencjalnego następcę wskazał swojego sekretarza, Jeana-Baptiste’a 

Patouleta155. Wreszcie ponownie 2 listopada 1671 roku podniósł znów temat 

pogarszającego się wskutek służby w Kanadzie zdrowia, którego stan nie pozwala 

mu na aktywne działanie. Szczegóły miał przekazać osobiście wysłannik Talona156. 

Szczegółów tych próżno szukać w zachowanych źródłach. Czy faktycznie 

powodem ciągłych próśb o congé był stan zdrowia Talona? Trudno powiedzieć. 

Innego powodu nie znamy. Przeczy mu jednak kilka faktów. Jeden to szybki powrót 

Talona do Kanady po pierwszej kadencji. Można zadawać sobie pytanie jak 

poważnie było zagrożone w Kanadzie jego zdrowie, skoro niedługo po powrocie 

był gotów znów wystawiać je na szwank za oceanem. Drugi powód, to fakt, że 

wymówki zdrowotne zdarzały się Talonowi w innych okolicznościach. Wiadomo, 

że kiedy – tuż przed definitywnym powrotem intendenta – nowy gubernator, hrabia 

Frontenac, postanowił zorganizować posiedzenie „stanów generalnych” kolonii, 

Talon wymówił się, wiedząc zapewne, że reakcją dworu na taką uroczystość będzie 

niezadowolenie, właśnie chorobą. Parę dni później był już w stanie stawić się na 

obrady Rady suwerennej157. Trzeci wreszcie powód, to (paradoksalnie) pogłoski o 

tym, że po odwołaniu Frontenaka w 1682 roku, Talon miał starać się o funkcje 

 
154 List intendenta Talona do Colberta (2 listopada 1671), RAPQ 1930-31, s. 141. 
155 List intendenta Talona do Colberta (31 października 1671), RAPQ 1930-31, s. 150. 
156 List intendenta Talona do Colberta (2 listopada 1671), RAPQ 1930-31, s. 141. 
157 W. J. Eccles, Frontenac, the courtier…, s. 32. 
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gubernatora Nowej Francji. Jeśli faktycznie by tak było, nie mógł mieć z niej chyba 

tak złych wspomnień jeśli chodzi o stan zdrowia.  

 

 
Il. 3. Postać Jeana Talona. Element jego nagrobka w kościół św. Walburgi w Oudenaarde (Belgia). 

Źródło: PMRMaeyaert, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons).  
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Do Kanady jednak już nie wrócił. Okazjonalnie służył królowi radą w 

sprawach kanadyjskich (między innymi w sprawie sprzedaży alkoholu Indianom w 

1679 roku), zaś król do uzyskanej przez niego w 1671 roku kanadyjskiej baronii 

Les Îlets dodał w 1675 roku również kolonialny tytuł hrabiego Orsainville. Zmarł 

w Paryżu w 1694 roku158.  

 

8.6 Podsumowanie  
 

Pobyt Jeana Talona w Kanadzie został, siłą rzeczy, powyżej podsumowany 

dość obszernie. Jako pierwszy rezydujący w kraju commissaire départi w wielu 

swoich działaniach wytyczył ramy działania kolejnych intendentów. Problemy, z 

którymi musiał sobie radzić i zadania jakie przed nim stawiano powtarzały się 

nieraz w latach następnych, a rozpoczęte przez niego inicjatywy kontynuowali jego 

następcy.  

Nie tylko na tym zasadza się jednak jego wyjątkowość. Historiografia 

kanadyjska przyniosła mu miano „Wielkiego Intendenta” i postaci, której Nowa 

Francja zawdzięcza rozwój w drugiej połowie XVII wieku159. Jego działanie w 

Kanadzie przypadło faktycznie na czas niezwykłego rozwoju kolonii, krótkiego w 

sumie okresu (jego koniec wyznacza kres kadencji Talona, a zarazem początek 

wojny holenderskiej, toczonej w latach 1672-1678), w którym Colbert skupił na 

Kanadzie szczególną uwagę i zainwestował w jej ożywienie sporo pieniędzy z 

państwowej kasy. Korzystał więc Talon w czasie urzędowania w Nowej Francji ze 

znacznego wsparcia metropolii i z korzystnych okoliczności: pokoju, który dzięki 

wyprawie sprowadzonego z Francji regimentu udało się zawrzeć z Irokezami. 

Pozostawił nie tylko dorobek, na którym budowali kolejni commissaires départis, 

ale i trwającą pamięć o roli intendentów Nowej Francji, których do dziś w 

powszechnym odbiorze, właśnie Talon uosabia.      

 

 

 
158 A. Vachon, “Talon…”. 
159 Vide T. Chapais, The Great Intendant: A Chronicle of Jean Talon in Canada, 1665-1672, Toronto 
1914; A. Laberge, „Jean Talon, une mémoire à réviser?”, [w:] Le Devoir, 23 listopada 2019 
[https://www.ledevoir.com/opinion/idees/567646/325e-anniversaire-de-la-mort-de-jean-talon]. 



 



9. Intendent ad interim. Claude de Bouteroue d’Aubigny (1668-1670) 
 

Powyżej opisano łącznie dwie kadencje Jeana Talona sprawowane w latach 

1665-1668, 1669-1672. Kadencje te przedzieliło powołanie przez króla do roli 

intendenta w 1668 roku, jedynie na rok jak się później okazało, Claude’a de 

Bouteroue d’Aubigny. Należał on do noblesse de robe i nie pełnił wcześniej funkcji 

intendenta. Jego kompetencje urzędnicze były dosyć szczególne, specjalnością 

Bouteroue były mianowicie sprawy finansowe, a konkretnie: monety. Przed 

powołaniem do nowej roli zasiadał on w paryskim cour des monnaies: kolegium 

powołanym do administrowania sprawami mennic i sądzenia przestępstw 

związanych z produkcją i fałszowaniem pieniędzy. Środkami płatniczymi zajmował 

się nie tylko w praktyce sądowej, ale i w teorii, jako numizmatyk. Na dwa lata przed 

udaniem się do Ameryki wydano jego dzieło dotyczące monet w dziejach Francji1. 

Bouteroue wylądował w Quebeku we wrześniu 1668 roku. Obowiązki 

przekazywał mu sam Jean Talon, który opuścił Kanadę dopiero w listopadzie. Poza 

osobistymi wskazówkami, pozostawił nowemu intendentowi również cennego 

przewodnika w sprawach kolonii w postaci swego sekretarza Jeana-Baptiste’a 

Patouleta2.  

 

9.1 Instrukcja Bouteroue 
 

Zadania postawione przed Bouteroue były niemal odbiciem tych, które 

starał się wykonać Talon. Choć instrukcja nowego intendenta3 sporządzona 5 

kwietnia 1668 roku w Saint-Germain en Laye odbiegała sposobem sformułowania 

od innych instrukcji: była lakoniczna, wyrażona w krótkich, treściowych zdaniach, 

stawiała jednak podobne zadania: śledzenie rozwoju kolonii przez coroczne spisy 

 
1 C. de Bouteroue, Recherches curieuses des monnayes de France depuis le commencement de la 
monarchie, Paryż, 1666. 
2 W. J. Eccles, “Patoulet, Jean-Baptiste”, [w:] Dictionary of Canadian Biography, t. 1, Toronto/ 
Montreal 2003, http://www.biographi.ca/fr/bio/patoulet_jean_baptiste_1E.html, [dostęp 
21.01.2021]). 
3 „Instruction pour le sieur Bouteroue s’en allant intendant de la justice, police et finances au 
Canada” (5 kwietnia 1668), [w:] P. Clément [red.], Lettres, instructions et mémoires de Colbert, t. 
III cz. 2, Paryż 1856, s. 402 i nast. 
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mieszkańców, indukowanie wzrostu demograficznego i zapewnienie mieszkańcom 

porządku niezbędnego dla chęci osiedlenia się i pozostania w kolonii.  

Nowym wątkiem było wskazanie konieczności dbania o zdrowie 

mieszkańców i zapobiegania epidemiom (!). Powróciły tematy szukania kopalin, 

karczunku lasów pod uprawy, ale pojawiła się i zachęta do organizowania połowów 

ryb przez kolonistów, aby ożywić tę gałąź gospodarki i dać ludności utrzymanie. 

Wspomniał król o idei handlu między karaibskimi posiadłościami Francji, a Kanadą 

i o organizowaniu budowy statków dla floty francuskiej.  

Sprawy pieniądza w kolonii potraktowane zostały raczej zdawkowo, nie 

wydaje się więc, aby znajomość tych tematów była w istocie powodem powołania 

Bouteroue do roli intendenta w Kanadzie4.  

Szczególnie rozbudowana była natomiast treść instrukcji dotycząca kwestii 

kościelnych. Dwór wciąż dostrzegał problem w zachowaniu biskupa Lavala i 

jezuitów, stwierdzając, że wywierają oni zbyt duży wpływ na kolonię, a narzucany 

przez nich rygoryzm moralny jest uciążliwy. Podkreślono przy tym wyraźnie, że 

nie wolno intendentowi nigdy krytykować kleru otwarcie, a jedynie delikatnie 

przekonywać, w razie potrzeby, do złagodzenia stanowiska.  

Wyraźne jest również zalecenia śledzenia zachowania gubernatora, innych 

urzędników i oficerów wojska w kolonii. Znów wyraźnie zastrzeżono, że nie wolno 

intendentowi wchodzić w spór i stawać po czyjejś stronie, a raczej być w takich 

sytuacjach mediatorem, ewentualnie bezstronnym obserwatorem i informatorem 

dworu.  

 
4 Za tym, że doświadczenie intendenta było tu czynnikiem opowiedział się M. Trudel (Histoire de 
la Nouvelle-France IV, La seigneurie de la Compagnie…, s. 143). Podobnie J.-C. Dubé, który 
stwierdził, że to właśnie kompetencje w tej dziedzinie pomogły w nominacji Bouteroue. Dodał 
jednak, iż rolę grać mógł również fakt, że jego żona należała do rodziny od ustosunkowanej na 
dworze francuskim (J.-C. Dubé, Les Intendants de la Nouvelle-France, Montreal 1984, s. 45). W 
instrukcji podano: A l'égard des monnoyes, il ne faut faire aucun changement considérable dans un 
pays foible comme celuy-là, mais il faut sévèrement empescher que le mal (au cas qu'il y en ayt) 
n'augmente, et mesme travailler à le diminuer insensiblement. (Jeśli chodzi o monetę, nie trzeba 
żadnych dużych zmian w kraju tak słabym jak ten, ale trzeba usilnie zabiegać by szkody – jeśli dają 
się tam odczuć – nie powiększały się i pracować niepostrzeżenie nad ich ograniczeniem. „Instruction 
pour le sieur Bouteroue…, s. 405).  
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Wątkiem niezwykle interesująca jest uwaga Ludwika XIV dotycząca 

integrowania ludności rdzennej (les habitans naturels du pays) z Francuzami. 

Jezuici dążyli do tej pory do tego, by nawet nawróconych i uznających jurysdykcję 

króla Francji Indian separować od kolonistów. Tłumaczyli to pragnieniem 

zachowania czystości religii i obyczajów, które – jak skądinąd wiadomo – nie były 

wśród canadiens przykładne. Władca nie pozostawił wątpliwości, że praktyka 

jezuitów jest szkodliwa dla rozwoju kolonii, trzeba jej przeciwdziałać i zachęcać 

Indian do mieszkania między Francuzami, „co da się uczynić przez małżeństwa i 

kształcenie ich dzieci”.  

Osobny i długi fragment poświęcił król kwestiom sprzedaży alkoholu 

Indianom. Ten nierozwiązany dotąd jednoznacznie problem, kość niezgody między 

kolonistami, miał być przez intendenta zbadany. Czy faktycznie jest tak, jak 

twierdzą duchowni, że alkohol Indian demoralizuje i czyni nieprzydatnymi dla 

kraju, bo nie są w stanie robić tego, co daje im utrzymanie: polować? Czy też, jak 

twierdzą kupcy, sprzedaż alkoholu raczej skłania ich do zintensyfikowania 

polowań, by skórkami opłacić trunki? Po znalezieniu odpowiedzi na to pytanie 

Bouteroue miał zdać królowi sprawę i wyrazić zdanie w tej kwestii.  

Co do kleru stwierdził król jeszcze, że konieczne jest ograniczenie jego 

liczby w kraju na tyle, na ile to konieczne dla pełnienia posługi i udzielania 

sakramentów. Nie ma potrzeby, aby liczba zakonników czy księży przekroczyła 

niezbędną do tego celu.   

Ciekawostką w instrukcji było też jedno wyraźnie (liczbowo!) określone 

zadanie. Posługujący się do tej pory raczej ogólnymi wytycznymi władca 

stwierdził, że „intendent nie może uważać swego zadania za dobrze wykonane, jeśli 

liczba nowych rodzin [w kolonii] nie przekroczy 200 każdego roku”.   

 

9.2 L’eau-de-vie 
 

Dorobek Claude’a de Bouteroue d’Aubigny jako intendenta nie wydaje się 

imponujący w porównaniu z tym co pozostawili po sobie w pamięci inni intendenci 

do końca XVII wieku. Zachowało się kilka jego ordonansów i protokoły posiedzeń 
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rady suwerennej, w których brał udział. Za najważniejsze w toku jego kadencji 

wydają się dwie decyzje. Pierwsza dotyczyła jednej z kwestii opisanych w 

instrukcji i zapadła w gronie rady suwerennej 10 listopada 1668 roku. Tego dnia 

rada postanowiła znieść wszelkie ograniczenia dotyczące handlu alkoholem z 

Indianami. Jeśli decyzja ta była w istocie efektem badania sprawy przez 

Bouteroue5, trzeba przyznać, że uzasadnił ją zręcznie. Wykorzystał jeden z wątków 

instrukcji wskazując, że umożliwienie Indianom nabycia alkoholu pozwoli im 

zintegrować się szybciej z kolonistami, co doprowadzi do celu jaki postawił 

intendentowi król. W rozporządzeniu rady zawarto zarazem, dla zachowania 

przyzwoitości, zapis sankcjonujący karą zakucia w kajdany, pręgierza oraz 

grzywny (dwie skórki bobrowe) przypadki nadużywania alkoholu.    

Decyzja ta stanowiła przełom w sprawie ważnej i wciąż dzielącej kolonię. 

Niemal od początku osadnictwa Francuzów w Kanadzie obowiązywały zakazy 

udostępniania Indianom alkoholu. Sama Rada suwerenna ledwie pięć lat wcześniej 

przyjęła edykt ustanawiający kary za sprzedaż l’eau-de-vie rdzennym 

mieszkańcom. Co prawda kary te już za czasów Talona złagodzono, ale 

depenalizacja sprzedaży brandy na rzecz rdzennych mieszkańców była sytuacją 

nową.  

Paradoksalnie wśród kilku ordonansów samego Bouteroue wydanych w 

ramach jego uprawnień porządkowych znalazł się ordonans… ograniczający 

sprzedaż alkoholu6.  W tym wypadku chodziło o wyszynk wyłącznie na terenie 

Montrealu, a ograniczenia dotyczyły przede wszystkim serwowania trunków w 

niedziele i dni świąteczne. Jak podano w treści ordonansu, spożycie alkoholu, 

szczególnie gorszące w trakcie odprawiania w mieście mszy i nabożeństw oraz 

 
5 W. J. Eccles W Biogramie Bouetroue W Kanadyjskim Słowniku Biograficznym Stwierdził, Że 
Odegrał On Kluczową Rolę W Przeprowadzeniu Tego Edyktu (“Bouteroue D’Aubigny, Claude De”, 
[W:] Dictionary Of Canadian Biography, T. 1, Toronto/ Montreal 2003, Http://Www.Biographi.Ca 
/Fr/Bio/Boutroue_D_Aubigny_Claude_De_1F.Html, [Dostęp 21.01.2021 R.]). Z Kolei G. F. G. 
Stanley Widział W Tym Dzieło Talona, Który – Notabene – Brał Udział W Posiedzeniu, Na Którym 
Edykt Wydano, W Roli „Ustępującego Intendenta” (G. F. G. Stanley, "The Indians And The Brandy 
Trade During The Ancien Regime", Revue D'histoire De l'Amérique Française, T. 6, Nr 4, 1953, S. 
496). 
6 „Ordonnance de M. Bouteroue qui défend aux cabaretiers de Montréal de donner à boire et à 
manger aux gens domiciliés à Montréal, surtout pendant le service divin, les dimanches et jours de 
fêtes” (2 kwietnia 1669), [w :] Ordonnances, commissions, etc., etc., des gouverneurs et intendants 
de la Nouvelle-France, 1639-1706, t. 1, s. 86. 
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związane z nadużyciem trunków rozwiązłość i trwonienie pieniędzy, skłoniły 

intendenta do ograniczenia obsługi w karczmach Montrealu. Dlaczego zakaz 

dotyczył właśnie tego miasta? Powodów mogło być kilka. Jednym z nich było 

oddalenie Montrealu od centrum kolonii, a zatem i ośrodka władzy, zapewniającego 

porządek w kolonii. Ponadto, osada wysunięta najdalej w kierunku nieobjętych 

wpływem władzy z Quebeku terenów indiańskich, była de facto miastem 

pogranicza i strażnicą – obsadzoną garnizonem. Montreal był miejscem najbardziej 

narażonym na indiańskie ataki, ale też miejscem kontaktu z sojuszniczymi 

plemionami, które tam właśnie udawały się sprzedać futra osadnikom. W kogo 

zatem najbardziej był wymierzony ordonans? Wspomniane w nim wyraźnie są 

jedynie dwie grupy konsumentów gorzałki: engagés i volontaires – czyli 

przeważnie młodzi, przebywający w Kanadzie tymczasowo najemni robotnicy7. 

Jednak ich obecność nie była specyficzna dla Montrealu tak bardzo, jak obecność 

Indian. Można w tej sytuacji powziąć wątpliwości co do właściwej przyczyny (i 

adresatów) zakazu.  

 

9.3 Kwestia notariuszy 
 

Drugim ważnym osiągnięciem Bouteroue było doprowadzenie do porządku 

kwestii funkcjonowania notariatu w Nowej Francji. Od chwili przekazania władzy 

senioralnej nad Kanadą Compagnie d’Occident notariusze (tytułujący się notaires 

royaux), których było tam podówczas kilku, operowali w oparciu o zgodę, jakiej 

udzieliła im kompania. Stan ten zaakceptował intendent Talon. Bouteroue okazał 

się jednak chyba większym znawca prawa niż jego słynny poprzednik, bowiem w 

swym ordonansie uznał taki stan rzeczy za nielegalny i naruszający prawa króla8. 

Wywiódł on, że prawo wyznaczania notariusza nie może wynikać z nadania jakie 

 
7 Engagés byli pracownikami najemnymi zakontraktowanymi na określony czas i za określoną płacę 
do pracy w kolonii. Kontraktem tym byli związani, przeważnie 3 lata, nie mogąc podjąć innej pracy. 
Po jego terminie mogli wrócić do Francji albo podjąć pracę na własną rękę – stając się volontaires. 
(vide G. Lanctôt, „Position de la Nouvelle-France en 1663”, Revue d'histoire de l'Amérique 
française, t. 11 (nr 4) marzec 1958, s. 521). 
8 „Ordonnance de M. Bouteroue qui permet aux sieurs Rageot, Becquet, Duquet et Filion de 
continuer à s'intituler notaires royaux et qui ordonne aux autres notaires de ne prendre autre qualité 
que de notaires en la juridiction ordinaire de Québec” (8 września 1669), [w :] Ordonnances, 
commissions, etc…, s. 91.  
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poczyniono na rzecz kompanii. Było tak po pierwsze dlatego, że akt owego nadania 

mówił o powoływaniu przez kompanię osób pełniących funkcje w wymiarze 

sprawiedliwości – a do tej grupy notariusze nie należą. Po drugie, możliwość 

wyznaczania osób mających urzędową moc potwierdzania dokumentów, należała 

do regaliów – była zastrzeżone dla króla i nie mogła być przez niego w całości 

przekazana w ramach inwestytury. W praktyce sprawa stanęła na tym, że 

kandydatów na notariuszy prezentowano intendentowi, a ten akceptował ich w 

imieniu króla. Ci, którzy akceptacji takiej nie uzyskali, mogli sprawować jedynie 

funkcje notarialne niższego rzędu i nie przysługiwał im tytuł notariuszy 

królewskich9.  Odniósł zatem Bouteroue drobne zwycięstwo nad Kompanią Indii 

Zachodnich, która – jak widać to już było za czasów Talona – walczyła z 

intendentami o wpływ na sprawy kolonii. Zakres władzy intendentów został dzięki 

Bouteroue skutecznie rozciągnięty na sferę nominacji kolonijnych rejentów.  

Na marginesie zauważyć trzeba pewna cechę charakterystyczną 

ordonansów tego intendenta, która jest zwłaszcza widoczna w dokumencie 

dotyczącym notariuszy. Obrazuje on dobrze sprawność Bouteroue w dziedzinie 

prawa; jego erudycję i umiejętność konstruowania wywodu w oparciu o podstawy 

prawne. Bierze on pod uwagę nie tylko dokumenty najświeższe: akty nadania dla 

kompanii i postanowienia Rady suwerennej. Potwierdzenie zakresu regaliów 

znalazł Bouteroue w edyktach Filipa IV Pięknego z 1302 roku, a stanowisko wsparł 

dorobkiem jurysprudencji powołując tezy pism Charlesa Dumoulina, 

szesnastowiecznego prawnika francuskiego, i nieco młodszego, lecz nie mniej 

poważanego komentatora: Charelesa de Loyseau. Biegłość jurydyczna intendenta 

nie może dziwić, jeśli brać pod uwagę, że był on członkiem palestry paryskiej 

 
9 Szczegółowo tło tego sporu wraz z niezbędnym wyjaśnieniem prawnym przedstawił J.-E. Roy 
(Histoire du notariat au Canada, Levis 1899, s. 80-87). Inaczej interpretuje tę sytuację A. Vachon, 
który uznał, że w sprawie tej to intendenci wkroczyli w zakres władzy Kompanii zmuszając 
notariuszy do praktykowania jako notariusze królewscy (A. Vachon, The Administration of New 
France: 1627-1760/ L'Administration de la Nouvelle-France: 1627-1760, Toronto/ Quebec 1970, s. 
44). Ciekawym zbiegiem okoliczności jest fakt, że augustianki ze szpitala w Quebeku za największą 
okazaną im przez intendenta łaskę uznały…sporządzenie przez niego uwiarygodnionych kopii 
posiadanych przez nie kontraktów. Chacun sçayt que de telles copies servant autant que les 
originaux, et c’est un bon service qu’il nous a rendu (Każdy wie, że takie kopie służyć mogą jak 
oryginały, więc wyświadczył nam dobrą przysługę) – skwitowała tę notarialną w swej istocie 
przysługę intendenta siostra Jeanne-Françoise Juchereau de la Ferté de Saint-Ignace – 
współtwórczyni kroniki quebeckiego konwentu (J. F. Juchereau de la Ferté de Saint-Ignace, Les 
annales de l'Hotel-Dieu de Quebec, 1636-1716, Quebec 1939, s. 159.   
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(avocat au Parlement de Paris), ale sposób jej przedstawienia w pismach 

urzędowych wyróżnia go na tle innych nowofrancuskich intendentów.       

 

9.4 Podsumowanie    
 

Bouteroue nie było dane zbyt długo sprawować funkcji. Choć jego pobyt 

we Francji trwał dwa lata, to w istocie dokumenty odwołujące go zostały 

wystawione już w 1669 roku10 – rok po powołaniu. Jedynie pech Talona sprawił, 

że Bouteroue zabawił w Nowej Francji do 1670 roku11. Nie miał zbyt wiele czasu i 

niewiele też, jak się wydaje, po sobie w Kanadzie pozostawił12. Jako że jego krótka 

aktywność rozdzieliła dwa etapy kariery „Wielkiego intendenta” Kanady, egzystuje 

na kartach historii niejako w cieniu Talona. Do dziś zresztą w wspomina się o nim 

wprost jako intendencie tymczasowym, urzędniku „ad interim”, czy wręcz zastępcy 

Talona na czas jego nieobecności (co jest już zgoła błędne)13. 

 
10 Dokumenty powołujące Talona i instrukcje na kolejną jego kadencję w Nowej Francji są datowane 
na 17 i 18 maja 1669 roku. Według M. Trudela plany jego powołania krystalizowały się już w 
kwietniu tego roku – kiedy z Kanady wypływały dopiero pierwsze od listopada 1668 roku statki do 
Europy (M. Trudel, op.cit., s. 785). 
11 Mowa o opisywanym wyżej wypadku statku, którym Talon po raz drugi wyruszył do Ameryki 
Północnej i opóźnieniu przejęcia przez niego znowu roli intendenta o niemal rok. 
12 Powołać trzeba w tym miejscu spostrzeżenia A. Vachona, który to właśnie w osobie Bouteroue 
widział intendenta, który wyraźnie zmarginalizował rolę Kompanii Indii Zachodnich w kolonii („La 
restauration de la Tour de Babel ou « La vie à Québec au milieu du XVIIe siècle »”, Revue d'histoire 
de l'Amérique française, nr 24 (2), 1970, s. 197). U innych autorów takich refleksji brak, pomijając 
opisaną wyżej partykularną kwestię notariuszy.    
13 M. Trudel, Histoire de la Nouvelle-France IV, La seigneurie de la Compagnie…, s. 586, 795; R. 
T. Thwaites [red.], The Jesuit Relations and Allied Documents, t. LI (1666-1668), Cleveland 1899, 
s. 171. W. B. Munro napisał: As Bouteroue was sent to the colony to act as intendant during the 
absence of Talon, he gave up his post on the return of the latter in 1670 (Ponieważ Bouteroue został 
wysłany do Nowej Francji by pełnić role intendenta podczas nieobecności Talona, ustąpił ze 
stanowiska po przybyciu tego drugiego w 1670 roku (W. B. Munro, „The Office of Intendant in New 
France”, [w:] The American Historical Review, t. 12, nr 1 (październik 1906, s. 20). Trudno 
doszukać się w dokumentach dotyczących powołania Bouteroue jakiegokolwiek śladu 
tymczasowości jego powołania (tzn. powołania krótszego niż paroletnie, w takich terminach 
bowiem zwykle zamykała się kadencja intendenta). Jego mianowanie i instrukcje nie różnią się pod 
tym względem od innych „stałych” intendentów – w przeciwieństwie np. do „tymczasowego” 
Gaudais-Duponta, którego umocowanie wyraźnie zakreślało rychły termin powrotu. Wręcz 
przeciwnie, w commission Bouteroue jest mowa o tym, że, jest on wysyłany w tej samej roli co 
Talon: Avant résolu de rappeler en France le sieur Talon, intendant de la justice, police et finances 
en nos pays de Canada, et jugeant nécessaire d'en voyer en sa place, pour exercer la même charge, 
une personne d'expérience et capable de nous y servir dignement pour le bien de nos peuples des 
dits pays […] (Podjąwszy decyzję o odwołaniu do Francji pana Talona, intendenta sprawiedliwości, 
porządku publicznego i finansów w naszym kraju: Kanadzie i uznając za niezbędne wysłanie tam w 
jego miejsce, do pełnienia tej samej funkcji, osoby doświadczonej i zdolnej służyć nam godnie dla 
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Nie robił wielkiego wrażenia na sobie współczesnych, choć nie odmawiano 

mu uczciwości i pracowitości14. Wiadomo, że mimo krótkiego pobytu odbył kilka 

podróży po kolonii. Wydaje się to świadczyć o pewnym zaangażowaniu w zadania, 

skoro do takich inspekcji nie był skory sam Jean Talon15.  Nie uniknął konfliktów 

z gubernatorem, na którego narzekał przed królem i Colbertem również Talon, 

trudno jednak odnaleźć jednoznacznie negatywną opinię o nim w źródłach. Nie 

wydaje się, aby powodem jego odwołania był jakiś błąd czy niedoskonałości. Po 

pierwsze król wyraźnie ocenił Bouteroue pozytywnie w korespondencji z 

gubernatorem Courcelle’em, po drugie, mając na uwadze czas jaki minął od jego 

wysłania, do odwołania, nie było nawet okazji, aby intendent zdążył królowi 

„podpaść”16. Mając na uwadze ówczesne standardy komunikacji między Francją i 

Nowa Francją, pierwsze raporty Bouteroue mogły dotrzeć do króla właśnie w roku 

jego odwołania i nie wydaje się, aby raporty te mogły zawierać treść na tyle 

dyskredytującą intendenta, by go z miejsca odwoływać. W przypadkach 

późniejszych gubernatorów i intendentów, co do których zarzuty są znane i wprost 

przez Paryż formułowane, zachowywał król dużo cierpliwości. Trudno zatem 

 
dobra naszych poddanych w tym kraju […], Commissions des gouverneurs et intendants du Canada 
et des différents officiers civils et de justice, Quebec 1854. s. 38). 
14 Wspominająca Bouteroue siostra Juchereau de la Ferté de Saint Ignace stwierdziła, że brakowało 
mu autorytetu Talona, lecz był osobą ujmującą i umiał sprawić by się go bano, ale i by go kochano 
(Les annales de l'Hotel-Dieu de Quebec…, s. 160). Według W. J. Ecclesa, Talon twierdził, że 
Bouteroue brakowało „pewnych cech” by być dobrym intendentem. Nie przeszkodziło mu to jednak 
sugerować Colbertowi gratyfikację dla Bouteroue i wychwalać jego zasługi dla Nowej Francji 
(RAPQ 1930-1931, s. 129). Notabene Talon i Bouteroue mieli okazję współpracować w ramach 
wykonywania funkcji; wiadomo, że już po przybyciu tego drugiego, brali oni obaj udział w obradach 
Rady Suwerennej (Jugements et délibérations du Conseil souverain de la Nouvelle-France, t. 1, 
Quebec 1885, s. 524). 
15 Podróże Bouteroue wspomina J.-C. Juchereau de la Ferté (Les annales de l'Hotel-Dieu…, s. 160). 
O domatorstwie Talona wypowiada się krytycznie M. Trudel („L'intendant Jean Talon, une 
réévaluation à la baisse” [w:] Mythes et réalités dans l'histoire du Québec, Montreal 2001, s. 106-
107). 
16 W liście do Courcelle’a król poświęca zarzutom wobec Bouteroue znamienny wywód: Pour ce 
qui concerne M. de Bouteroue, comme Sa Majesté a résolu de renvoyer M. Talon, et qu'il vous porte 
luy-mesme cette dépesche, je n'ay rien à vous dire sur son esprit, mais peut-estre que, avec le temps, 
vous auriez reconnu en luy de meilleures qualités que vous n'avez fait en si peu de temps que vous 
l'aviez pratiqué lors de la date de vos lettres; au moins vous puis-je assurer que c'est un homme qui 
est icy en fort bonne estime et qui auroit remply dignement les fonctions de son employ […]. (Na 
temat pana Bouteroue – ponieważ Jego Wysokość postanowił wysłać ponownie na jego miejsce pana 
Talona, który przywiózł Panu ten list – nie mam Panu nic do powiedzenia. Może z wyjątkiem tego, 
że być może z czasem odkryłby Pan w nim lepsze cechy, niż zdołał Pan to zrobić do chwili spisania 
swego listu. A mogę Pana co najmniej zapewnić, że jest to człowiek tutaj bardzo poważany i taki 
który mógłby godnie wykonywać swoje zadania […]. Lettres, instructions et mémoires de Colbert, 
t. III cz. 2, Paryż 1856, s. 449-450). 
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uważać, że tutaj było inaczej, chyba że jakąś rolę odegrał tu sam Talon, który miał 

okazję poznać Bouteroue przez dwa miesiące, a potem dość aktywnie przypominał 

się królowi w kwestiach kanadyjskich.  

Należałoby wziąć jeszcze pod uwagę, że Bouteroue nie został odwołany z 

powodu swych błędów, a raczej dla swych zasług – jako urzędnik zbyt sprawny, by 

pracować w odległej kolonii. Przeczą temu jednak jego dalsze losy: po powrocie z 

Quebeku osiadł w Paryżu i nie pełnił już żadnej oficjalnej funkcji, choć Colbert 

konsultował z nim jeszcze okazjonalnie sprawy nowofrancuskie17.  

Warto dodać, że Bouteroue przyjechał do kolonii z córką, która również 

odegrała pewna rolę w historii Nowej Francji. Została ona matką chrzestną bardzo 

wpływowego wodza irokeskiego, Garakontié, który zdecydował się na chrzest w 

1670 roku. Nie było to wydarzenie jedynie religijne, ale też o sporej wadze 

politycznej – Garakontié był członkiem tradycyjnie wrogiego Francuzom 

plemienia. Jego chrzest potwierdzał pokojowe podówczas nastawienie jego 

pobratymców. Wybór mademoiselle Bouteroue do roli chrzestnej świadczy więc 

pośrednio o znaczeniu samego intendenta – dość wspomnieć, że ojcem chrzestnym 

Garakontié był z kolei gubernator de Courcelle18.  

 

 

  

 
17 W. J. Eccles, “Bouteroue D’Aubigny, Claude de”, [w:] Dictionary of Canadian Biography…; P.-
G. Roy, „Le baptême de Garakontié à Québec en 1670”, Bulletin des recherches historiques, t. 
XXXVI, nr 6, (czerwiec 1922), s. 322.  
18 B. G. Trigger, “Garakontié, Daniel,” [w:] Dictionary of Canadian Biography, t.1, http:// 
www.biographi.ca/ en/bio/garakontie_1E.html [dostęp: 21.01.2021]. 
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10. P.O. Intendenta 
 
 Kres „intendentury” Bouteroue nastąpił wraz z przybyciem listów 

informujących o wyznaczeniu do tej roli na nowo Talona. Jednak, jak wyżej 

wspomniano, przybycie nowego zwierzchnika służby cywilnej do Kanady 

odwlekło się z powodu rozbicia się statku, w którym zmierzał on do Quebeku. 

Wbrew pozorom nie oznaczało to przedłużenia kadencji Bouteroue. Podczas gdy 

dawny intendent pozostał w Nowej Francji jeszcze przez blisko rok, jego zadania 

przejął wspominany sekretarz Talona: Jean-Baptiste Patoulet. Był to młody, 

obiecujący człowiek, którego kariera – u boku Talona – właśnie się zaczynała1. Nie 

pozostało wiele śladów jego aktywności, ale co najmniej jeden znany list, który 

skierował do Jeana-Baptiste Colberta w tym okresie, pozwala wyciągnąć wiele 

wniosków2. List pochodzi z 11 listopada 1669 roku i sformułowany jest tak, jakby 

do ministra marynarki Ludwika XIV pisała osoba sprawująca faktycznie funkcje 

przypisane do intendenta. Patoulet relacjonował w nim stan wykonania zadań, które 

postawiono przed dotychczasowymi intendentami. Niektóre jego wnioski były 

zaskakująco celne.  

 Jeden z nich szczególnie interesujący odnosił się do zaludnienia kolonii. 

Patoulet wskazywał w nim, że błędna w jego ocenie jest polityka wspierania 

migracji do Kanady całych rodzin francuskich. Nie jest łatwo rodziny takie znaleźć, 

król niezbyt chętnym okiem patrzył zaś, jak wspomniano wyżej, na „wyludnianie 

Francji dla zaludnienia Kanady”. Patoulet uważał, że trzeba skoncentrować się na 

łączeniu w rodziny mężczyzn: Francuzów z Indiankami, co dałoby podwójny efekt 

pożądany przez króla i Colberta: wzrost demograficzny bez obciążania Francji 

koniecznością wysyłania osadników, a zarazem integrację rdzennej ludności z 

kolonistami.  

 
1 Podstawowe informacje o Patoulecie, z kanadyjskiego punktu widzenia, można znaleźć w 
biogramie w Kanadyjskim Słowniku Biograficznym (W. J. Eccles, “Patoulet, Jean-Baptiste”, [w:], 
Dictionary of Canadian Biography, t. 1, Montreal, Toronto 2003 http://www.biographi.ca 
/en/bio/patoulet_jean_baptiste_1E.html). Informacje w szerszym kontekście prezentuje C. Melisson 
w artykule „Jean-Baptiste Patoulet, un administrateur au service de l’empire français” ([w:] Y.  
Lignereux, C. Thibaud [red.], Gouverner l’empire - Expériences françaises et ibériques aux 
Amériques (XVIe-XIXe siècle). Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debats 2018, 
http://journals.openedition.org/nuevomundo/74810, dostęp 1.11.2020). 
2 List Patouleta, sekretarza Talona, do ministra (11 listopada 1669), Archives nationales d'outre-mer 
(ANOM), Fonds du secrétariat d'État à la Marine et aux Colonies, kol. C11A, f. 61-67. 
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 Patoulet po powrocie Talona pozostał jego sekretarzem. Wydaje się, że 

intendent miał do niego duże zaufanie. W roku 1670 wysłał on Patouleta do Akadii 

celem zbadania panujących tam warunków i możliwości ożywienia kontaktów 

między dwiema częściami kolonii i wykorzystania w nieco większym stopniu tej 

krainy – choćby przez połów ryb. Kiedy w 1671 roku Talon ponownie indagował 

Colberta w sprawie powrotu do Francji, gorąco rekomendował jako swojego 

następcę właśnie Patouleta.  

 Wówczas Colbert odmówił, ale doświadczenie Patouleta zostało później 

wykorzystane i on sam w oku 1679 wyznaczony został do roli intendenta – nie 

Nowej Francji co prawda, ale nieopodal – został intendentem francuskich Antyli 

(tzw. îles de l’Amérique). Nie zapomniał zresztą wówczas o swoim doświadczeniu 

z Ameryki Północnej. Wiadomo, że zabiegał o aktywizację kontaktów między 

miejscem swojej dawnej misji, Akadią, a karaibskimi wyspami Francji3, choć 

narzekał też na jakość przesyłanych stamtąd na wyspy produktów4. 

  

 

  

 
3 M. Trudel stwierdza wprost, że był on intendentem, choć bez tytułu (Mythes et realites… s. 106-
107). 
4 List intendenta Duchesneau do Seignelay (13 listopada 1681), ANOM, kol. C11A, t. 5, k. 300-301. 



11. Kanada bez intendenta (1672-1675) 
 

W listopadzie 1672 roku „Wielki intendent” opuścił ostatecznie Kanadę. 

Przez niewiele ponad miesiąc miał okazję obcować z nowym gubernatorem, 

Louisem de Buade, hrabią Frontenac i Palluau – i zdążył wejść z nim konflikt 

kompetencyjny, urwany przez wyjazd Talona. Na okres trzech lat Nowa Francja 

pozostała bez intendenta.  

Trudno powiedzieć z jakiego powodu tak się stało. Nie dysponujemy 

materiałem źródłowym, który naświetlałby jakie przesłanki towarzyszyły tej 

decyzji Paryża. Czy chodziło o brak odpowiedniego kandydata, czy miał to być 

rodzaj eksperymentu: sprawdzenia, czy da się rządzić Kanadą bez commissaire 

départi, a może po prostu dwór francuski zaangażowany w dopiero co rozpoczętą 

wojnę holenderską (1672-1678) odkładał decyzję na później.  

Jedno jest pewne, nie mógł być to ruch szczegółowo zaplanowany, bowiem 

nie przygotowano żadnych instrukcji, które opisywałyby sposób funkcjonowania 

kolonii w kontekście braku jednej z jej dotychczasowych „głów”. Nominacja 

przekazana Frontenakowi, nie różniła się niczym od nominacji jego poprzedników, 

nie zawierała szerszego określenia kompetencji czy nawiązania do dziedzin 

zastrzeżonych dla intendentów1. Listy dworu pisane do hrabiego jeszcze przed 

opuszczeniem przez niego Francji wyraźnie wskazywały na zadania, które miał on 

dzielić z Talonem. Kiedy stało się jasne, że Talon wróci do Paryża (listy 

potwierdzające zgodę na to datowane są na 17 maja 1672 roku), król nie uznał za 

stosowne wskazać – przynajmniej w formie pisemnej – jak wyglądać ma 

zarządzanie krajem po wyjeździe commissaire départi. Co więcej, list Ludwika 

 
1 Jedna z edycji źródłowych podsumowuje treść dokumentu powołania Frontenaka krótko: Ces 
Provisions sont aux mêmes termes et contiennent les mêmes pouvoirs que celles accordées à Mr. de 
Courcelles (To powołanie na tych samych warunkach i zawiera te same uprawnienia co te przyznane 
panu Courcelles). „Provisions de Gouverneur et Lieutenant Général en Canada, Acadie, et Isle de 
Terreneuve, et autres pays de la France Septentrionale, pour le Comte de Frontenac”, 7 kwietnia 
1672, [w:] Édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d'État du Roi concernant 
le Canada, t. II, Quebec 1806, s. 45). Pełną treść obu dokumentów zawiera inny zbiór: Complément 
des ordonnances et jugements des gouverneurs et intendants du Canada, précédé des commissions 
des dits gouverneurs et intendants et des différents officiers civils et de justice, avec une table 
alphabétique de toutes les matières contenues tant dans ce volume que dans les deux volumes 
précédents, Quebec 1856, s. 31-33, s. 40-41. Poza nazwiskami, tytułami i datami faktycznie nie 
różnią się one niczym.  
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XIV do Frontenaka z 5 czerwca 1672 roku wspominał o zaleceniach dla intendenta 

bez odniesień do jego rychłej absencji2.   

Nie wydaje się, aby prawo francuskie tamtych czasów przewidywało ściśle 

konsekwencje sytuacji, w której komisarz królewski opuszcza prowincję na 

nieustalony czas. Według Élise Frêlon, za naturalne w przypadku niewyznaczenia 

intendenta należałoby uznać przelanie jego uprawnień na Radę suwerenną. 

Powołała ona na dowód tego fakt, że postanowienie powołujące radę określało jej 

kompetencje w trzech dziedzinach, które były domeną intendenta (police, justice et 

finance)3. Za tym samym przemawia też sugestia A. Vachona dotycząca sekwencji 

zdarzeń w 1663 roku: po rezygnacji Fortela z objęcia funkcji intendenta w 

Kanadzie, król utworzył Radę suwerenną dając jej wspomniane kompetencje. W. J. 

Eccles uważał jednak, że przyjęcie przez Frontenaka, że prerogatywy „komisarza” 

przechodzą na niego, „nie było zupełnie bezpodstawne”4.  

Przez pryzmat zdarzań, które miały miejsce w Kanadzie w latach 1672-1675 

i reakcji Colberta na nie, ocenić można, że dwór oczekiwał współpracy rady z 

gubernatorem w realizacji zadań, których przejściowo nie wykonywał intendent. 

Główny ciężar tych zadań miał jednak spoczywać raczej na Conseil souvrain z 

uwagi na jej kompetencje: sądownicze i porządkowe.  

Tymczasem na dominującą postać w kolonii wyrósł, w okresie trzyletniego 

wakatu na stanowisku intendenta, gubernator Frontenac. Głównym tego powodem, 

było nie tyle zalecenie Paryża, co charakter gubernatora i jego zdolność 

interpretowania treści instrukcji i nominacji na swoją korzyść. Był to arystokrata 

wysokiego rodu, doświadczony żołnierz, człowiek dumny i nawykły do wojskowej 

dyscypliny. Ponieważ występował w kolonii jako reprezentant króla i 

symbolizował tam majestat samego Ludwika XIV, każdy sprzeciw wobec swej 

woli, nawet jeśli wykraczała poza prawo, kwalifikował jako wystąpienie przeciw 

królowi i zwalczał bezwzględnie. W relacjach z Radą suwerenną pomagało mu to, 

 
2 W tym kontekście zwraca uwagę dokument powołania Duchesneau, który stwierdza, że funkcja 
intendenta pozostawała niewypełniana, od czasu wyjazdu Talona (qui n'a point été remplie depuis 
que nous avons rappellé près de nous le Sieur Talon; vide Edits, odrdonnances…, t. 2, s. 36). 
3 E. Frêlon, Les pouvoirs du Conseil Souverain de la Nouvelle France dans l'édiction de la norme 
(1663-1760), Paryż 2002 s. 167, 170. 
4 W. J. Eccles, Frontenac, the courtier governor, Toronto 1959, s. 50. 
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że wobec braku intendenta, a także przedłużającej się nieobecności biskupa Lavala, 

który opuścił kolonię na parę lat (1671-1674), gubernator pozostał jedyną z grona 

osób uprawnionych do wyboru członków Rady suwerennej obecną w tym czasie w 

Nowej Francji i mógł de facto sam decydować o jej składzie. 

Umiejętność gubernatora lawirowania wśród meandrów urzędowych 

formuł i nakładających się uprawnień, aby sobie przypisać funkcje intendenta, 

obrazuje dobrze korespondencja wymieniana przez niego w omawianym okresie z 

królem Francji i jego pierwszym ministrem.  W liście skierowanym do Colberta 2 

listopada 1672 roku gubernator wspomina o współpracy z przygotowującym się już 

wtedy do wyjazdu Talonem, lecz w paru miejscach wytyka mu niewłaściwe 

postepowanie i informuje o jego zaniedbaniach. Dalej następują refleksje 

Frontenaka na temat kompetencji gubernatora. Wspomina on, że markiz de Tracy5 

wydawał sam „paszporty” na przemieszczanie się w kolonii oraz zezwolenia na 

udanie się na tereny zamieszkane przez Indian (congés). Zatem również i on – 

Frontenac – winien mieć takie uprawnienie. Wystąpił także w obronie uprawnień 

Rady suwerennej, twierdząc, że jej jurysdykcję naruszał właśnie intendent, a rolą 

gubernatora jest tych uprawnień strzec:  

 

M. Talon aurait accoutumé tout le monde à lui présenter toute sorte de 

requêtes, jugeant et terminant le plus souvent tout seul toutes les affaires ce 

qui abolit entièrement la juridiction du Conseil Souverain dont il m’est 

ordonné […] de relever autant que je pourrai la dignité et les fonctions6. 

 

Kontynuując w tym samym duchu donosił gubernator królowi, że Talon 

uzurpował sobie także wydawanie wiążących zaleceń dotyczących porządku 

publicznego (règlements généraux de police) oraz nadawania ziemi pod uprawę 

 
5 L. Lamontagne, “Tracy…”. 
6 Pan Talon przyzwyczaił wszystkich do przedkładanie sobie wszelkiego rodzaju skarg, samodzielnie 
sądząc i orzekając, zwykle ostatecznie, we wszystkich sprawach. Wyłączył tym samym z orzekania 
Radę suwerenną, której godności i kompetencji polecono mi strzec jak tylko będę potrafił (List 
gubernatora Frontenaka do ministra (2 listopada 1672), RAPQ 1926-1927, s. 18. 
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(concessions), co również było uprawnieniem Tracy’ego i innych gubernatorów – 

także samego Frontenaka. Szczególnie istotny wydaje się passus następujący: 

  

Si M. Talon revient en ce pays, ou quelqu’autre en sa place, je vous supplierai, 

Monseigneur, de vouloir régler toutes ces choses, car de quelque manière que vous 

vouliez qu’elles aillent, je mettrai toujours ma gloire et ma satisfaction à vous obéir 

aveuglement. Vous savez mieux que moi que lorsqu’un gouverneur sera ici sans 

pouvoir de faire aucune grâce, et presque sans fonction, comme Mr de Courcelles y a 

été depuis quelque tems, il n’y pourra pas acquérir beaucoup de crédit et d’estime, ni 

être en état d’y servir le Roi, et de vous y être bon à quelque chose comme je le 

souhaiterais. Je puis manquer de lumières et de capacité, mais pour l’affection au 

service de Sa Majesté et l’attachement à vos intérêts, je ne le céderai assurément à 

qui que ce soit7. 

 

List ten wydaje się określać program hrabiego de Frontenac na sprawowanie 

funkcji gubernatora. Sprowadzał się on w dużej mierze do odzyskania kompetencji, 

które przejął – bezprawnie według niego – intendent. Stanowisko to oparte było na 

założeniu równoważności statusu gubernatora, którym był Tracy i roli jaką 

odgrywał Frontenac. Co prawda Tracy był postacią wyżej usadowioną w hierarchii 

kolonialnych władz Francji, jego namiestnictwo obejmowało obie Ameryki i można 

było domniemywać, że nie musi liczyć się z urzędnikami podległymi. Dość zresztą 

powiedzieć, że poprzednik Frontenaka, de Courcelle, podlegał bez wątpienia 

Tracy’emu i dopóki ten ostatni przebywał w kolonii, sprawował władzę 

zwierzchnią wobec innych urzędników króla w Nowej Francji. Jednak porównanie 

dokładnie treści dokumentów commissions Tracy’ego i Frontenaka faktycznie nie 

wykazuje wielu różnic, poza terytorialnym zakresem władzy. Powołując się na 

 
7 Jeśli wróci do tego kraju pan Talon, lub ktoś inny na jego miejsce, błagam Pana o rozstrzygnięcie 
wszystkich tych spraw. Jakkolwiek zechce Pan to ułożyć, moją chlubą i radością będzie być Panu 
ślepo posłusznym. Wie Pan lepiej ode mnie, że jeśli gubernator będzie tu pozbawiony możliwości 
udzielania jakichkolwiek łask i prawie bez kompetencji, jak dawniej pan de Courcelles, nie uda mu 
się zdobyć, jakiegokolwiek uznania czy powagi ani nie będzie on w stanie służyć Królowi i być Wam 
przydatnym w jakiejkolwiek sprawie, tak ja chciałbym, być Wam użyteczny. Być może brakuje mi 
wiedzy i zdolności, ale w oddaniu służbie dla Jego Wysokości i związaniu z Waszymi interesami, nie 
ustępuję nikomu (Op.cit., s. 18-19). 
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tożsamość swoich uprawnień z tymi, które miał Tracy i oceniając je ściśle według 

litery prawa, Frontenac nie mylił się.  

Dwie jeszcze sprawy we wskazanym fragmencie wydają się istotne. 

Pierwsza, to wynikające z tego listu przekonanie Frontenaka, że intendent jednak 

chyba zostanie przysłany (zdanie zaczyna się od „jeśli”, ale hrabia chyba raczej 

spodziewa się przybycia konkurenta). Druga, to oczekiwanie uregulowania 

wyraźnie nachodzących na siebie kompetencji. Skoro konieczne było ich 

doprecyzowanie, to znaczy, że nie były wystarczająco jasne. Ogólne, 

biurokratyczne formuły dokumentów królewskich okazały się źródłem problemów.    

Jeśli chodzi o praktykę sprawowania władzy przez Frontenaka: jego 

aktywność legislacyjna wskazuje wyraźnie na pokrywanie się materii wydawanych 

przez niego ordonansów z podobnymi aktami wydawanymi wcześniej i później 

przez intendentów. Wśród jego ordonansów z lat 1672-1675 znaleźć można np. 

regulacje warunków handlu z Indianami, możliwości udawania się do ich siedzib, 

czy w ogóle oddalania się od zamieszkiwanej miejscowości – co określić można 

jako pozostające w zakresie porządku publicznego (police), a więc w domenie 

intendenta8. Wydał on także szereg aktów powołań na stanowiska dotąd obsadzane 

przez intendentów, w tym powołanie notariuszy królewskich, o co – jak wyżej 

wspomniano – Claude de Bouteroue walczył jako o kompetencję wyłączną 

intendenta9.  

Czy wobec jego braku istotnie uprawnienia mogły przejść na gubernatora? 

Można mieć co do tego wątpliwości, bowiem reakcją dworu na aktywność 

Frontenaka było potępienie faktu angażowania się przezeń w dziedziny jemu 

 
8 Vide „Ordonnance de M. de Frontenac qui défend aux Français d'échanger leurs castors avec les 
sauvages contre des peaux d'orignaux à peine de trois cents livres d'amende” (1 kwietnia 1673); 
„Ordonnance de M. de Frontenac qui fait défense à tout particulier de sortir ou s'absenter des 
habitations sous prétexte de chasse plus de vingtquatre heures sans un congé écrit” (5 listopada 1674) 
[w:] Ordonnances, commissions, etc…., s. 164, s. 171. 
9 Vide „Commission de M. de Frontenac à François Genaple de Bellefonds pour exercer l'office de 
notaire royal garde-notes dans la juridiction de la ville de Québec” (18 października 1673), 
„Commission de M. de Frontenac à Claude Maugue pour exercer l'office de notaire dans la 
juridiction de la côte de Lauzon” (9 grudnia 1673 r.), op.cit. s. 151, s. 156. Frontenac mianował też 
urzędników sądowych wcześniej wyznaczanych przez intendentów („Commission de M. de 
Frontenac à Antoine Adhémar, demeurant à Sorel, pour exercer l'office d'huissier sergent royal 
exploitant en tout le Canada” (3 listopada 1673 r.), op. cit. s. 154. 
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niewyznaczone. W liście z 13 czerwca 1673 roku Colbert wskazał na tymczasowość 

wakatu na miejscu intendenta:  

 

Pour ce qui concerne les debtes du païs et les impositions qui se sont levées jusques 

à présent pour las acquiter vous debvez laisser agir ceux qui s’en sont meslez jusques 

à présent en attendant que le Roy ayt fait choix d’un intendant qui prendra 

connoissance lorsqu’il sera sur les lieux de tout ce qu’il y aura à faire sur ce sujet10. 

 

Widać to jeszcze lepiej na przykładzie krytyki regulacji porządkowych, 

które wydał gubernator 28 marca 1673 roku dla Quebeku, wyznaczając przy tym 

miejskich urzędników (échevins) celem ich wykonywania11. Colbert 

dowiedziawszy się o powyższym, skomentował to w liście do hrabiego 

następująco:  

 

Sur le point concernant les règlements de police que vous avez faits, et 

l’establissement des eschevins de la ville de Québec ausquels vous avez donné le 

pouvoir de juger de la police, Sa Majesté m’ordonne de vous dire que vous avez en 

cela passé les bornes du pouvoir qu’elle vous a donné d’autant que ce règlement de 

police debvoit estre fait par le Conseil Souverain auquel vous debvez présider, et non 

par vous seul12. 

 

 Frontenac bronił się używając znów argumentu zbieżności swych 

umocowań z tymi, które miał de Tracy:  

 
10 Jeśli chodzi o długi tego kraju i wydane do tej pory rozporządzenia dotyczące zwolnienia z nich, 
powinien Pan pozwolić działać tym, którzy zajmowali się tą sprawą do tej pory, oczekując aż król 
dokona wyboru intendenta. Kiedy tylko znajdzie się on na miejscu, zapozna się ze wszystkim co jest 
tam do zrobienia w tej sprawie (List ministra Colberta do gubernatora Frontenaka (13 czerwca 
1673), RAPQ 1926-1927, s. 25. 
11 „Règlements de police pour la ville de Québec faits par M. de Frontenac” (23 marca 1673), 
Ordonnances, commissions, etc…, s. 130.  
12 W kwestii przepisów porządkowych, które Pan wprowadził, oraz ustanowienia échevins dla miasta 
Quebec, którym dał Pan uprawnienia do orzekania w sprawach porządku publicznego, Jego 
Królewska Mość rozkazuje mi powiedzieć Panu, że przekroczył Pan granice władzy, którą Panu 
dano, zwłaszcza że to rozporządzenie powinno być wydane przez Radę suwerenną, której Pan 
przewodniczy, a nie przez Pana samodzielnie (List ministra Colberta do gubernatora Frontenaka (17 
maja 1674), op. cit., s. 56). 
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 Ne croyez donc point, s’il vous plaît, lorsque j’ai songé à faire des règlements de 

police, j’aye eû la pensée de passer les bornes du pouvoir que Sa Majesté m’a donné, 

ni de diminuer celui du Conseil Souverain, dont il lui a plu de me faire le chef et le 

président. J’avais remarqué que Mr de Tracy avait, de son autorité seule, fait 

plusieurs règlements de cette nature, que Mr Talon en avait aussi usé de même par la 

qualité d’intendant qui lui donnait principalement ce pouvoir ; de sorte que voyant 

ma commission dans les mêmes termes que celle de M r de Tracy, mes instructions 

conformes à ce que je projetais, et le pays sans intendant, et sans aucun autre ministre 

du Roi, que moi seul, il ne m’est pas venu le moindre scrupule dans l’esprit que je ne 

pusse faire ce que les autres avaient fait devant moi […]13. 

 

Ostatecznie, w roku 1675 król zdecydował się na wysłanie do Kanady 

ponownie intendenta. Listem z 30 maja Frontenac został poinformowany, że do 

Nowej Francji wybiera się w tej roli Jacques Duchesneau i że gubernator winien 

przyjąć go i zapewnić mu możliwość wykonywania funkcji w całej rozciągłości.  

  

 
13 Więc proszę nie sądzić, że kiedy myślałem o uchwaleniu przepisów policyjnych, to miałem zamiar 
przekroczyć granice władzy, którą dała mi Jego Królewska Mość, ani o pomniejszeniu autorytetu 
Rady suwerennej, której przewodniczącym i głową spodobało się Królowi mnie uczynić. 
Zauważyłem, że pan de Tracy na mocy danej mu władzy ustanowił kilka przepisów tego rodzaju i 
Pan Talon również postąpił w ten sam sposób, jako intendent, któremu w pierwszej kolejności dano 
takie uprawnienie. Widząc więc, że moje powołanie zawiera te same warunki jak powołanie Pana 
Tracy’ego i że moje instrukcje zbieżne są z tym co zaplanowałem, a w kraju nie ma intendenta ani 
innego urzędnika króla niż ja sam, nie sądziłem, że nie mogę zrobić tego, co inni zrobili przede mną 
(List gubernatora Frontenaka do ministra Colberta (14 listopada 1674), op.cit., s. 61). 



12. Jacques Duchesneau (1675-1682) 
 

Zadanie utemperowania zapędów gubernatora i odbudowania pozycji 

intendenta w Nowej Francji powierzono Jacques’owi Duchesneau de La 

Doussinière et d’Ambrault. Jego rola jest wyjątkowa o tyle, że otwiera on czasy 

intendentów działających już w zupełnie innych warunkach niż Talon. Europejskie 

wojny zajmowały teraz uwagę króla bardziej niż odległe kolonie, trudności 

zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne intendent musiał przezwyciężać 

ograniczonymi siłami. W przypadku Duchesneau ta pierwsza grupa problemów 

okazała się znacznie uciążliwsza.  

 

12.1. Pochodzenie Jacquesa Duchesneau 
 

Pochodził on z rodziny, której związki z dworem królewskim sięgają wieku 

XV, choć szlachectwo jej datuje się dopiero na początek XVII wieku1. Łączyło go 

dalekie powinowactwo z Colbertem, cieszył się u niego dobrą opinią i pozostawał 

mu niezwykle lojalny. Duchesneau podkreślił to nawet w jednym z listów pisanych 

przed kanadyjskim etapem kariery, stwierdzając, że pozostaje „klientem” (créature) 

ministra2). Jeśli chodzi o przygotowanie, był to kolejny specjalista w sprawach 

finansów skierowany do pracy w kolonii. Sprawował od 1644 roku funkcję 

królewskiego skarbnika w Tours i powierzano mu różne misje związane z 

kwestiami finansowymi w Turenii.  

 

12.2 Instrukcja Duchesneau 
 

Commission tego intendenta omówiono w rodziale 6.2. W instrukcji, 

podpisanej (podobnie jak powołanie) w obozie wojskowym pod Luting, jako dwa 

 
1 J.-C. Dubé, op.cit., s. 53. 
2 Op.cit., s. 49. Powtórzył to zresztą w identycznych niemal słowach do syna Colberta, markiza de 
Siegnelay zapewniając o swoim oddaniu comme créature de votre illustre maison (kreatura 
Waszego świetnego domu. „Lettre de l’intendant Duchesneau au marquis de Seignelay, fils de 
Colbert (13 novembre 1681)”, [w:] Le Bulletin des Recherches Historiques, t. XXVI (1920), s. 275. 
Zauważyć przy tym trzeba, że polskie tłumaczenie w postaci słowa „kreatura” niesie ze sobą 
kontekst negatywny, którego nie ma francuskie créature użyte przez intendenta. Jego znaczenie 
można oddać lepiej słowami „klient”, „protegowany”.  
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podstawowe cele król wyznaczył intendentowi zadbanie o spokój i bezpieczeństwo 

materialne mieszkańców oraz pomnożenie ich liczby. Dalsze postanowienia 

wskazywały jakie działania intendenta mają do realizacji tych celów doprowadzić.  

Miał on zatem poznać jeszcze przed udaniem się do kolonii wszelkie 

dokumenty jej dotyczące i zaznajomić się z wszelkimi dostępnymi informacjami na 

jej temat (dokumentami powołania urzędników, ordonansami i postanowieniami jej 

dotyczącymi, imionami i nazwiskami działających tam urzędników i członków 

rady, zakresami ich działania, nadaniami ziemskimi). Miał też poznać schemat 

działania wymiaru sprawiedliwości i obowiązujące tam prawa. Niezwłocznie po 

wykonaniu tego zadania winien Duchesneau udać się do La Rochelle i wypłynąć 

„niezwłocznie” do Kanady (pojawił się zatem znów charakterystyczny wątek 

wykorzystania maksymalnie czasu pozostającego do dyspozycji intendenta, a może 

nawiązanie do przypadku Talona, który w 1669 roku trafił na letnie burze na morzu 

i opóźnił o rok przybycie do Kanady, ponieważ wypłynął zbyt późno: w lipcu).  

Zwraca uwagę jeden istotny fragment instrukcji, mówiący wiele o wpływie 

oddalenia Nowej Francji od metropolii na sprawowanie władzy:  

 

Sa Majesté ayant observé que, dans les pays aussy éloignés que celuylà, les 

officiers principaux se départent assez facilement de l'exécution des lettres 

patentes, arrests, ordonnances et règlemens, elle veut que le sieur Duchesneau 

les examine avec grand soin, et qu'il tienne la main à ce qu'ils soyent 

ponctuellement exécutés, sans s'en départir pour quelque cause et sous 

quelque prétexte que ce puisse estre; et, en cas qu'il soit nécessaire de quelques 

nouveaux règlemens ou de nouvelles clauses dans ceux qui sont faits, il y 

pourra pourvoir par provision avec le conseil souverain et en donner avis à Sa 

Majesté pour y pourvoir en définitive3.  

 
3 Jego Królewska Mość, zauważywszy, że w tak odległych krajach jak ten, główni urzędnicy dość 
łatwo zbaczają ze ścieżki wyznaczonej im przez patenty, postanowienia, rozporządzenia i regulacje, 
chce, aby pan Duchesneau zbadał te akty z wielką starannością i dopilnował, aby były dokładnie 
wykonywane, bez wyjątków stosowanych z jakiejkolwiek przyczyny i pod jakimkolwiek pretekstem; 
a w przypadku, gdy zajdzie potrzeba wprowadzenia nowych przepisów lub nowych klauzul w tych 
przepisach, które zostały już wydane, może ustanowić je tymczasowo wraz z Radą suwerenną, a 
następnie powiadomi o tym Jego Królewską Mości, aby potwierdził je ostatecznie („Instruction pour 
le Sieur Duchesneau intendant au Canada”, [w:] P. Clément, Lettres, instructions et mémoires…t. 3, 
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Dostrzegał Colbert zatem, że oddalenie kolonii wpływa na samowolę, 

mówiąc wprost, urzędników – pijąc zapewne do Frontenaka i członków Rady 

suwerennej. Co ważniejsze jednak, oddal w ręce intendenta możliwość wydawania 

prowizorycznych (tymczasowych) praw, które miały być następczo zatwierdzone 

prze króla, tym niemniej w kolonii obowiązujące. Wydaje się to dowodem dużego 

zaufania do intendenta. Osobno zalecono intendentowi zbadanie, czy nie będzie 

konieczne zmodyfikowanie obowiązujących w Nowej Francji praw (coutume de 

Paris). Jeśli byłaby taka potrzeba, winien sporządzić wespół z Radą suwerenną 

protokół zawierający spis niezbędnych ulepszeń prawa i przekazać go królowi.  

Mówiąc o zakresie władzy intendenta przywołać trzeba jeszcze jeden 

istotny w kontekście jego roli fragment:  

 

Sa Majesté veut que le sieur Duchesneau connoisse qu'elle l'envoyé audit pays 

en la qualité d'intendant de justice, police et finances, non pas pour faire la 

fonction des officiers qui y sont establis, soit des premiers juges, soit du conseil 

souverain, mais pour tenir la main à ce que tous les officiers s'acquittent bien de 

leurs fonctions, et pour tenir sa place dans le conseil souverain, ainsy qu'il est 

réglé par l'édit de son establissement. Sa principale application doit estre 

d'establir une bonne police et d'empescher toutes les longueurs des procès, soit 

en faisant juger toutes les matières qui se présentent, à l'audience, soit par les 

voyes qu'il estimera les plus convenables4. 

 

Wskazywał więc Colbert, że intendent nie powinien działać osobiście i 

samodzielnie we wszystkich sprawach, które powierzono jego nadzorowi, ale 

pilnować by robili to wyznaczeni do tego ludzie. Pozycja intendenta-sędziego, 

 
cz. 2, s. 597. Przytoczona w tym zbiorze instrukcja została nieco odchudzona; całość tekstu: ANOM, 
kol. B 6, k. 134v-142v). 
4 Jego Królewska Mość chce, aby pan Duchesneau wiedział, że wysłano go do tego kraju jako 
intendenta wymiaru sprawiedliwości, porządku publicznego i finansów nie po to, aby wykonywał 
zadania ustanowionych tam funkcjonariuszy, sędziów I instancji czy rady, ale po to by dopilnował, 
aby wszyscy ci urzędnicy dobrze wypełniali swoje obowiązki i aby zajmował miejsce w Radzie 
suwerennej, zgodnie z edyktem dotyczącym jej ustanowienia. Starać się winien przede wszystkim o 
zaprowadzenie porządku publicznego w kolonii i zapobieganie przedłużaniu procesów, czy to przez 
osądzenie wszystkich spraw na rozprawie, czy też w sposób, który uzna za najbardziej odpowiedni 
(„Instruction pour le Sieur Duchesneau…, s. 597). 
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władnego rozpatrzeć samemu każdą sprawę, którą zajął Talon, okazała się nie mieć 

wsparcia dworu. Dostrzec w tym można echo skarg Frontenaka na 

„jedynowładztwo” intendenta, o czym była mowa wyżej. Intendentowi wyraźnie 

wskazano, że Jego Wysokość, daje umocowanie jemu, bądź gubernatorowi, do 

sądzenia samodzielnie sprawy wyłącznie wniesionej przed któregokolwiek nich 

jako swobodnie wybranego przez strony arbitra, mais elle ne veut point que, par 

autorité ni persuasion, les parties soyent induites à se soumettre à leur jugement5.  

Trzeba przyznać, że to decyzja zastanawiająca w kontekście brzemienia dokumentu 

powołania Duchesneau.  

 Poza tym w instrukcji znalazły się punkty znane już z poprzednich 

dokumentów tego typu: zadania związane z zachęcaniem do oczyszczania ziemi i 

intensyfikowania upraw i hodowli zwierząt, poszukiwaniem złóż żelaza, produkcją 

tkanin, skór i potażu, rybołówstwem i handlem z karaibskimi koloniami Francji.  

Polecano uwadze intendenta sprawdzenie, czy w kolonii zostały 

zarejestrowane i opublikowane arrêts dotyczące pozbawienia ziemi tych z jej 

posiadaczy, którzy jej nie uprawiają. Wydaje się, że król powziął co do tego 

wątpliwości w związku z faktem, że ostatni z dokumentów (z 4 czerwca 1672 roku) 

musiał trafić tam tuż przed odjazdem Talona6. Na wszelki wypadek król wydał 

ponownie decyzję o identycznej niemal treści, jak ta z 1672 roku7. Polecił ją ogłosić 

i z opóźnieniem jednego, ewentualnie dwóch lat (według uznania intendenta) – 

zrealizować.  

 
5 Ale nie chce [Jego Królewska Mość], by nakłaniano strony, czy to siłą, czy to perswazją, do 
poddania się ich (intendenta i gubernatora) arbitrażowi (loc.cit.).  
6 W istocie został on zarejestrowany przez Radę Suwerenną 18 września 1672 roku (Jugements et 
deliberations…, I, s. 692-694.  
7 Dokument nakazywał ponadto przygotowanie spisu nadań. Uprawnienia intendenta zostały w tym 
arrêt jeszcze mocniej sformułowane: Ordonne Sa Majesté que les ordonnances qui feront faites par 
le dit Sieur Duchesneau feront exécutées selon leur forme tt teneur, souverainement et en dernier 
ressort, comme jugement de cour supérieure. Sa Majesté lui attribuant pour cet effet toute cour, 
jurisdiction et connoissance. Ordonne en outre Sa Majesté que le dit Sieur Duchesneau donne par 
provision les concessions des terres qui auront été ainsi retranchées („Arrêt pour retrancher les 
concessions de trop grande étendue et pour faire un recensement” (4 czerwca 1675), Edits, 
ordonnances, s. 72.  
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W nawiązaniu do tej kwestii król obarczył commissaire jeszcze jednym 

zadaniem: stworzenia listy nadań na terenie Nowej Francji, swego rodzaju księgi 

wieczystej, czy listy nadań ziemskich (papier terier)8.  

Wymieniając nowe, w porównaniu z poleceniami dla Talona, elementy 

instrukcji Duchesneau, zwrócić trzeba jeszcze uwagę na powierzenie mu czuwania 

nad poborem danin publicznych w postaci „bobrowej kwarty” (le quart des castors) 

i innych przychodów pobieranych przez dzierżawców tych praw (fermiers). Prawo 

do wydawania regulacji wspierających skuteczny pobór powierzył król Radzie 

suwerennej. Nie ufał jej chyba jednak całkowicie, bowiem stwierdził, że gdyby rada 

nie okazała się skora do działania w tym kierunku (ne soit pas disposé à conserver 

la justice), to król nadaje mu uprawnienie do działania w tych sprawach samemu – 

w razie absolutnej konieczności9.   

Warto osobno odnotować ostatni fragment, z którego wagi, w tym 

konkretnym przypadku, zapewne ani król, ani sam Duchesneau nie zdawali sobie 

jeszcze w czerwcu 1675 roku sprawy:  

   

Elle ne luy recommande rien tant que de bien prendre garde qu'il n'arrive aucun 

différend entre le comte de Frontenac et luy pour quelque cause et sous quelque 

prétexte que ce soit, et, pour cet effet, qu'il luy communique toutes ses pensées 

et luy dise toutes ses raisons sur ce qu'il croira estre de ses fonctions; mais, en 

cas que le sieur de Frontenac persiste au contraire, Sa Majesté veut que le  sieur 

Duchesneau le luy mande et qu'il luy en donne avis, n'y ayant rien qui puisse 

estre si préjudiciable au bien de son service que s'il paroissoit aux yeux des 

habitans de la division entre les deux principales personnes qui ont leur pouvoir 

immédiatement de Sa Majesté10. 

 
8 Duchesneau przygotował ją ostatecznie ze znacznym opóźnieniem, po paru latach. Wersja 
pierwotna przekazana przez intendenta w 1678 roku nie spełniła oczekiwań Colberta. Do wersji 
kolejnej dodał Ducheseneau mapę, przygotowaną przez królewskiego kartografa w Kanadzie, 
dedykowaną Colbertowi – dziś jedno z bardziej znanych przedstawień Nowej Francji z tej epoki.  
9 Elle luy donnera un arrest avec une commission pour en connoistre seul dont elle ne veut pas 
toutefois qu'il se serve qu'en cas qu'il y voye de la nécessite ([Jego Królewska Mość] wyda mu dekret 
zawierający uprawnienie do rozpatrywania ich samodzielnie, z którego jednak powinien skorzystać 
wyłącznie w razie powstania takiej konieczności. „Instruction pour le Sieur Duchesneau…”, s. 600). 
10 Niczego mu nie zaleca tak bardzo, jak pilnowania się, aby z jakiegokolwiek powodu i pod 
jakimkolwiek pretekstem nie powstał spór między hrabią de Frontenac a nim. W tym celu 
[Duchesneau] powinien komunikować mu wszystkie swoje refleksje i zastrzeżenia związane z 
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Il. 4. – Mapa Nowej Francji dedykowana ministrowi Colbertowi przez intendenta Duchesneau 

(źródło : commons.wikimedia.org) 

 

12.3 Zmiana statusu intendenta kolonii i problem z jej wdrożeniem 
 

Nowy intendent przypłynął do Kanady zaopatrzony w dokument niezwykle 

istotny dla sprawowania przezeń władzy w Kanadzie. Był to edykt Ludwika XIV z 

5 czerwca 1675 roku, mocą którego zreorganizował on funkcjonowanie Rady 

Suwerennej. Pierwszą istotną zmianą było powiększenie rady: miała ona odtąd 

liczyć siedmiu członków zamiast pięciu (mowa o członkach „zwykłych”, w skład 

rady poza nimi wchodzili gubernator, biskup, intendent, prokurator generalny i 

protokolant). Druga zmiana polegała na odebraniu gubernatorowi i biskupowi 

prawa do nominowania członków rady. Odtąd o składzie rady decydować miał 

tylko król. Wreszcie trzecia zmiana dotyczył samego intendenta: miał on być od 

teraz oficjalnie członkiem rady. Dokument konstytuujący to kolegium w 1663 roku 

nie wskazywał go wprost jako członka z urzędu, choć jego obecność przy jej 

 
wykonywaniem [przez Frontenaka] jego funkcji. Jeśliby pan de Frontenac upierał się, że jest 
przeciwnie, Jego Królewska Mość chce, aby Pan Duchesneau powiadomił go o tym, ponieważ nie 
ma nic bardziej szkodliwego dla służby królowi, niż widoczny dla wszystkich mieszkańców spór 
między dwoma głównymi zarządcami kolonii, którzy otrzymali władzę bezpośrednio od Jego 
Królewskiej Mości (op.cit., s. 600).  
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obradach była do tej pory zasadą. Teraz każdy intendent zasiadać miał w radzie ex 

officio. Mało tego, król wyraźnie wskazał go jako przewodniczącego rady i osobę 

zbierającą głosy oraz ogłaszającą decyzje rady11.  

Ta ostatnia funkcja wymaga podkreślenia, bowiem rolą osoby ogłaszającej 

decyzję nie było policzenie głosów i wskazanie opcji przeważającej 

matematycznie, nie było bowiem głosowania w ścisłym tego słowa znaczeniu. 

Obrady polegały na wygłoszeniu opinii przez poszczególnych członków Rady 

suwerennej w ramach szerszych, swobodnych wypowiedzi w określonej kolejności. 

Rolą osoby zbierającej „głosy” było zinterpretowanie wygłoszonych opinii i 

sformułowanie decyzji. Jak można się domyślić, zadanie takie dawało pole do 

interpretacji i czyniło rolę intendenta poważniejszą niż się to na pozór wydaje.  

Ze wspomnianego dokumentu wynikało niezbicie, że celem króla było 

odcięcie wpływu gubernatora na Radę suwerenną. Powołanie jej bezpośrednio 

przez króla nie tylko podnosiło rangę samych członków rady, ale też dawało im 

pewną niezależność od urzędników króla w kolonii. Przewidziane w dokumencie 

rozwiązania promowały też przy okazji intendenta wzmacniając jego rolę w radzie.  

Frontenac nie był jednak gotowy na to by się z pomniejszeniem swojej roli 

pogodzić, a pomogła mu w tym niewątpliwie treść instrukcji, które wciąż nazywały 

go chef et le président du Conseil („zwierzchnik i przewodniczący Rady”). 

Oczywiście, musiał sobie hrabia zdawać sprawę z niemożliwości pogodzenia 

postanowień tego dokumentu z deklaracją z 5 czerwca 1675 roku, jednak, jak 

widać, wątpliwości rozstrzygał na swoją korzyść.  

Wybuch sporu, który naznaczył całą praktycznie karierę Ducheseneau w 

Nowej Francji – i doprowadził do jej zakończenia – miał miejsce już podczas 

pierwszego posiedzenia Rady suwerennej pod przewodnictwem nowego 

intendenta. Kiedy przyszło do sformułowania w protokole posiedzenia tytułów jego 

 
11 Król wyraźnie odróżnił przy tym rangę urzędu, od powierzonego zadania, stwierdzając: Nous 
voulons que Intendant de justice, police et finances, lequel dans l'ordre ci-dessus aura la troisième 
place comme Président du dit Conseil, demande les avis, recueille les voix et prononce les arrêts 
(Chcemy by intendent sprawiedliwości, porządku publicznego i finansów, który według hierarchii 
zajmuje trzecie miejsce, jako przewodniczący wspomnianej Rady pytał o opinię, zbierał głosy i 
ogłaszał werdykt. (Édits, ordonnances…, t. I, s. 73). Intendent zatem, pozostając najważniejszą de 
facto postacią w radzie, zajmował w niej według rangi trzecie miejsce po gubernatorze i biskupie.  
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uczestników, Frontenac zażyczył sobie użycia w stosunku do swojej osoby 

wspomnianej formuły chef et le président du Conseil. Ducheseneau odmówił, 

twierdząc, że tytuł ten gubernatorowi nie przysługuje, ponieważ radzie, zgodnie z 

edyktem króla, przewodniczy intendent. Wywołało to złość Frontenaka, który 

zażądał poprawy wpisu w protokole. Duchesneau jednak nie ustąpił.  

Ten incydent między dwiema „głowami” kolonii określił w praktyce ich 

relację do końca współpracy w Nowej Francji, a sprawa tytułu „zwierzchnika i 

przewodniczącego rady” jeszcze kilkakrotnie wracała wskutek nieustannych prób 

gubernatora zmierzających do redagowania protokołów posiedzeń zgodnie z jego 

wolą.     

Trzeba przyznać, że sprawę zaogniało zapisywanie (zapewne 

bezrefleksyjnie) w listach kierowanych przez dwór do gubernatora nieaktualnej już 

tytulatury… chef et président du Conseil. Nie zmieniało to jednak faktu, że 

Duchesneau dysponował pismami wyraźnie opisującymi sposób funkcjonowania 

rady i funkcje jej członków – zgodny z jego argumentami i nadający jemu funkcję 

przewodniczącego obrad.  

W sprawie tej miała miejsce trwająca wiele lat próba sił między 

gubernatorem i intendentem. Próba wypełniona usiłowaniami Frontenaka 

sforsowania oporu intendenta i rady: albo bezpośrednio, albo podstępem. 

Zastraszanie członków Conseil souvrain, naciskanie na jej protokolanta (został on 

na jakiś czas uwięziony), jak i żądanie przechowywania ksiąg rady w siedzibie 

gubernatora, nie dały upragnionego przezeń efektu12. Celem skruszenia wrogich 

mu członków rady w 1679 roku Frontenac posunął się do zmuszenia dwóch z nich 

do opuszczenia Quebeku, przy czym jeden z nich (Louis Rouer de Villeray) 

otrzymał nakaz udania się do Francji i wytłumaczenia się królowi z 

niesubordynacji. Wbrew oczekiwaniom gubernatora wizyta radcy w Paryżu 

zaowocowała potępieniem praktyk Frontenaka. Otrzymał on pismo, w którym król 

 
12 Kolejne odsłony sporu i szczegółowy opis działań jego uczestników można prześledzić w 
opracowaniach R. DuBois Cahalla (The sovereign council of New France, Nowy Jork 1915, s. 58-
78) i J. Delalande’a (Conseil Souverain de la Nouvelle-France, Quebec 1927, s. 179-193).   
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wyraźnie poparł stanowisko Duchesneau w sporze i wskazał, że to hrabia żąda zbyt 

wiele: 

 

Vous avés voulu que dans vos registres du Conseil Souverain vous fussiés qualifié 

de chef et président de ce Conseil ce qui est entièrement contraire à mon édit 

concernant cet établissement en datte du 5 juin 1675, et je suis d’autant plus 

surpris de cette prétention que je suis bien assuré qu’il n’y a que vous seul dans 

mon Royaume qui étant honoré du titre de gouverneur et lieutent géneral dans 

un païs eut désiré d’être qualifié chef et président d’un Conseil pareil à celui de 

Canada.13    

 

 Ponadto w korespondencji do Kanady znalazło się również oficjalne 

postanowienie Rady Stanu w tej sprawie, w którym nakazano: 

 

…que dans tous les actes et régistres plumitifs du dit Conseil, le Sieur Comte de 

Frontenac aura la qualité de Gouverneur et Lieutenant Général pour sa Majesté 

au dit Pays seulement, et le Sieur Duchesneau celle d’Intendant de la justice, 

Police et Finances au dit Pays aussi seulement, et au surplus que toutes les 

fonctions des premiers Présidents des Cours Supérieures seront exercées par le dit 

Sieur Duchesneau, le tout conformément à la déclaration de sa Majesté du 

cinquième Juin, mil six cent soixante et quinze14.  

 

 
13 Chciał Pan by określano Pana w rejestrach Rady głową i przewodniczącym Rady, co jest 
całkowicie sprzeczne z moim edyktem dotyczącym tego ciała z 5 czerwca 1675 r. Jestem tym bardziej 
zdzwiony tym roszczeniem, że jestem pewny, iż nikt poza Panem, nosząc tytuł gubernatora i 
namiestnika kraju, nie pragnąłby występować jako głowa i przewodniczący Rady takiej jak 
kanadyjska („Lettre du Roi au gouverneur de Frontenac” (29 kwietnia 1672), RAPQ 1926-1927, s. 
115). 
14 …by we wszystkich aktach i rejestrach wspomnianej Rady pan hrabia de Frontenac nosił 
wyłącznie tytuł gubernatora i namiestnika Jego Królewskiej Mości w tym kraju, zaś pan Duchesneau 
wyłącznie tytułu intendenta sprawiedliwości, porządku publicznego i finansów w tym kraju. Ponadto 
wszelkie zadania pierwszego przewodniczącego Rady będą sprawowane przez pana Duchesneau w 
zgodzie z deklaracją Jego Królewskiej Mości z 5 czerwca 1675 roku (Édits, ordonnances…, t. I, s. 
249). 
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 Krótko po rozpoczęciu kadencji Duchesneau doszło do kolejnej zmiany w 

układzie urzędniczych kompetencji. Patent królewski z 20 maja 1676 r.15 zmienił 

zasady nadawania ziemi w Kanadzie. Nie istniała już Kompania Indii Zachodnich, 

w imieniu której wcześniej działał samodzielnie intendent. Odtąd nadania ziemskie 

w imieniu króla czynić mieli wspólnie gubernator i intendent16. Dokumenty nadań 

miały być wysyłane królowi co roku do potwierdzenia, zaś warunkiem koncesji 

miało być w każdym wypadku zobowiązanie do rozpoczęcia uprawy ziemi w 

wyznaczonym terminie. Niedotrzymanie zobowiązania skutkować miało 

anulowaniem nadania.  

Wspomniany list króla zawierał ponadto zalecenie odnoszące się do 

współpracy intendenta z namiestnikiem króla w kolonii w zakresie nadawania lenn. 

Źródłem tego rozstrzygnięcia był problem jaki zrodziły manipulacje Frontenaka 

chcącego zamanifestować swą wyższość nad intendentem w następujący sposób. 

Zgodnie z patentem królewskim z 20 maja 1676 roku prawo nadawania ziemi w 

Kanadzie w imieniu monarchy przypadło wspólnie gubernatorowi i intendentowi. 

Frontenac polecił, by Duchesneau sporządzał ustalone między nimi nadania 

ziemskie na osobnym dokumencie i przesyłać we własnym zakresie królowi. Jego 

zdaniem nie licowało z godnością zastępcy króla zniżenie się do złożenia podpisu 

obok podpisu intendenta. Odpowiadające treścią koncesje ze swoim podpisem 

gubernator miał przesyłać z własną pocztą. Okazało się jednak, że część z tych 

nadań trafiła na dwór wyłącznie w dokumentach pochodzących od intendenta. 

Dwór paryski uznał, zgodnie z przewidywaniami Frontenaka, który celowo nie 

przesłał części ustalonych dokumentów nadań do Francji, że intendent przekracza 

swoje kompetencje i samowolnie rozdaje ziemię w Kanadzie. Machinacje 

Frontenaka zostały rychło odkryte (intendent wyjaśnił królowi sytuację w liście z 1 

 
15 „Lettres patentes portant pouvoir au comte de Frontenac et à l'intendant Duchesneau de concéder 
des terres au Canada” (20 maja 1676 r.), Édits, ordonnances t. I… (w zbiorze występuje pod tytułem 
„Pouvoir de Messieurs. De Frontenac et Duchesneau pour donner des Concessions”), s. 74. 
Notabene, ten dokument również wydany został w warunkach polowych: pod Luting. 
16 W rzeczywistości nadania te już wcześniej czynili gubernatorzy – również samodzielnie. Jak 
podaje W. B. Munro, pod nieobecność Talona robił to już Courcelle (Documents relating to the 
seigniorial tenure in Canada, 1598-1854, Toronto 1908, s. 21, przyp. 1). 
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października 1679 roku17), a sam Frontenac został pouczony, iż na przyszłość listy 

nadań mają być sporządzane wspólnie.  

 Nie ulega wątpliwości, że zawiłości proceduralne i nieostre rozróżnienie 

kompetencji legły u podstaw sporów między najwyższymi dostojnikami kolonii, 

jednak nie można nie dostrzec rysu charakteru gubernatora, który niewątpliwie 

przyczyniał się do zaogniania konfliktu i czynił użytek z owych wątpliwości. 

Charakter jego najlepiej oddają wydarzenia, które nastąpiły – znów – między 

gubernatorem, a intendentem, tym razem jednak tło było bardziej osobiste. W 

marcu 1681 roku na quebeckiej ulicy kilku ludzi z otoczenia Frontenaka mijało 

nastoletniego syna intendenta ze służącym siedzących na ogrodzeniu i 

śpiewających na głos. To nonszalanckie zachowanie dworzanie gubernatora uznali 

za obraźliwe, wywiązała się dyskusja, w której padły wyzwiska. Kiedy o 

incydencie doniesiono Frontenakowi, uznał on – w typowym dla siebie 

rozumowaniu, że adresatem wyzwisk był w istocie on sam, a w jego osobie król, 

zatem winowajca musi być przykładnie ukarany. Syna intendenta sprowadzono do 

Frontenaka, ale zachowanie rzekomego winowajcy – dalekie od pokory – 

rozsierdziło jeszcze bardziej gubernatora. W obawie przed uwięzieniem 

Duchesneau junior uciekł z pałacu. Do domu intendenta wysłano zatem straż celem 

aresztowania młodzieńca. Jego ojciec spodziewając się takiego obrót wydarzeń 

zabarykadował się w swej posesji i odmówił wydania syna. Wówczas jako mediator 

w sprawę zaangażował się biskup Laval. Kursując między domem intendenta i 

pałacem gubernatora ustalił z zainteresowanymi, że intendent zgodzi się, aby 

sprawca zajścia stawił się przed gubernatorem i przeprosił, zaś gubernator obiecał 

nie wyciągać dalszych konsekwencji. Nie dotrzymał jednak słowa i mimo 

obecności biskupa nakazał wrzucić syna intendenta Duchesneau na miesiąc do 

lochu.  

Wydarzenie to oddaje dostatecznie klimat relacji między najwyższymi 

przedstawicielami króla w kolonii w tym czasie. Ostatnie zalecenie z listy zadań z 

instrukcji wręczanej Duchesneau okazało się zbyt trudne do wykonania, ale trzeba 

 
17 List intendenta Duchesneau do ministra Colberta (1 października 1679 ), ANOM, kol. C11A, t. 5, 
k. 300-301. 
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przyznać, że trafił on na trudnego partnera w sprawowaniu władzy w Nowej 

Francji.  

Interpretacja korespondencji dworu paryskiego z Frontenakiem i 

Duchesneau wydaje się dosyć jednoznacznie wskazywać, że naruszającym 

przyznane kompetencje, mimo znacznego marginesu ich opisania, był zwykle 

hrabia. Choć w jednym przypadku Duchesneau posądzany był o wyraźne 

wkroczenie w materię zarezerwowaną dla gubernatora. Latem 1676 roku odwiedził 

on la Prairie-de-la-Madeleine: misję jezuicką, w której osiedli ochrzczeni Irokezi. 

Wziął tam udział w obchodach wspomnienia św. Jana Chrzciciela i nie tylko modlił 

się wraz ze świtą montrealskich dostojników, jezuitów i Indian (którzy modlili się 

i śpiewali psalmy we własnym języku!), ale też oficjalnie przewodził radzie 

irokeskiej odbytej z okazji jego przybycia. Ta ostatnia rola wykraczała już poza 

kurtuazyjną wizytę. A wiadomo, choć jezuicki kronikarz nie podaje szczegółów, że 

intendent odwiedził później La Prairie ponownie18.  

 Pamiętać trzeba jednak, że choć relacje polityczne z plemionami 

indiańskimi należały do domeny zastępcy króla w kolonii, to jednak dziedziną 

powierzoną intendentowi była opieka nad nawracaniem Indian – wspominanym 

wyżej „cywilizowaniem”. Z kolei instrukcje królewskie zawierały też wyraźne 

zalecenie, aby intendent co najmniej raz w roku odwiedzał wszystkie osady: tous 

les habitations depuis la mer jusqu’à l’isle de Montréal (wszystkie osady: od morza 

po Wyspę Montrealu)19. 

 Na marginesie uwag dotyczących roli Duchesneau w relacjach z 

plemionami indiańskimi warto dodać, że jego raporty z Kanady kierowane do 

Colberta (a później jego syna) zawierały sporo cennych spostrzeżeń dotyczących 

tych relacji. Szczególnie obrazowy był raport z 13 listopada 1681 roku, w którym 

intendent stwierdził: 

 

 
18 The Jesuit Relations and Allied Documents (t. LXII, Lower Canada, Iroquois, Ottawas 1681—
1683), R. G. Thwaites [red.], Cleveland 1896-1901, s. 66 [http://moses.creighton.edu/kripke/ 
jesuitrelations/relations_59.html]. 
19 „Instruction pour le Sieur Duchesneau…”, s. 598. 
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Nos intérêts sont de tenir ces peuples en union, de prendre connoissance de tous 

leurs differends quelques petits qu’ils soient, de veiller avec soing qu’il ne s’en 

termine pas un sans nostre médiation et de nous rendre en touttes choses leurs 

arbitres et leurs protecteurs, et les engager par là dans une grande dépendance 

[…]. Il faut aussi leur faire conoistre que tout leur bonheur conciste à estre 

attachez aux François et qu’ils ne peuvent mieux marquer leur attachement qu’en 

liant pour tousjours le commerce avec eux qui est le moyen d’entretenir l’amytié 

reciproque, et de nous obliger de pourvoir à tous leurs besoins20. 

 

 Koncepcja Duchesneau, realizowana częściowo już wcześniej, 

ucieleśnienie znalazła w tzw. Wielkim Pokoju Montrealskim z 1701 roku, kiedy 

Francuzom udało się skłonić do negocjacji i zawarcia pokoju walczących ze sobą 

do tej pory kilkadziesiąt plemion, w tym nacje irokeskie i sprzymierzeńców 

Francuzów.  

 
20 W naszym interesie jest utrzymanie tych plemion w jedności i poznanie wszystkich, nawet 
najdrobniejszych konfliktów między nimi i czuwanie, aby nie kończyły się one bez naszego 
pośrednictwa. Musimy być arbitrami w ich sporach i ich obrońcami, tak by stali się ostatecznie 
zależni od nas. [...]. Trzeba im uświadomić, że ich fortuna zależy od przywiązania do Francuzów i 
że nie mogą lepiej tego przywiązania okazać, niż przez złączenie na zawsze z nimi relacji 
handlowych (handlu skórkami: MB). Pozwoli to utrzymać wzajemnej przyjaźni, a nas skłoni do 
dbania zaspokojenie wszelkich ich potrzeb (Mémoire du Duchesneau au ministre concernant les 
nations indiennes… ANOM, kol. C11A, t. 5, k. 308).  
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Fragment protokołu posiedzenia Rady Suwerennej obrazujący narodziny sporu między gubernatorem 

Frontenakiem, a intendentem Duchesneau. Główny wpis dokumentuje pojawienie się intendenta jako 

przewodniczącego rady (Ce fait serait entré ledit sieur DuChesneau Chevalier conseiller de sa dite Majesté en 

ses Conseils, intendant de la justice police et finances en ce pays qui aurait pris séance de président…). Obok 

na marginesie dopisek gubernatora : N’a du être mis sur ce registre que Monsieur Duchesneau a pris ce 

jourd’hui 23e septembre 1675 séance au Conseil de président, mais bien de faisant les fonction de président. 

(Nie powinno być wpisane do tego rejestru, że pan Duchesneau objął dnia 23 września 1675 r. rolę 

Przewodniczącego Rady, ale że pełnił obowiązki Przewodniczącego. (Źródło : Entrée du sieur Jacques 

Duchesneau, chevalier, conseiller du Roi, intendant de justice, police et finance en Canada, Acadie et île de 

Terre-Neuve, qui a pris séance de président, 23 września 1675, BanQ Québec, https://numerique.banq.qc.ca. 
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12.4 Règlements de police 
 
 Najtrwalszym wkładem legislacyjnym omawianego commissaire départi w 

życie nowofrancuskiej kolonii były tzw. règlements de police, czyli zarządzenia 

regulujące sprawy porządkowe. To właśnie na czasy Duchesneau przypadło 

zainicjowanie powstania tych regulacji i wiodąca rola intendenta w ich 

sporządzeniu21.  

Do tego momentu fragmentaryczne zarządzenia tego typu wydawała 

samodzielnie Conseil souvrain. Były to np. regulacje kwestii utrzymywania 

zwierząt w mieście, funkcjonowania karczem, uprawnień pracowników 

najemnych, stosowania miar i wag22. W 1672 roku nakazano Talonowi 

przygotować i wdrożyć des réglements de police tant pour le général du dit pays 

que pour les habitations particulières (przepisy porządkowe dla całego kraju, jak i 

poszczególnych mieszkańców23) jednak nie zdążył już on wykonać zalecenia króla 

i Colberta. Próbę wdrożenia regulacji w omawianej materii podjął też w 1673 roku 

hrabia Frontenac, była to jednak próba nieuprawniona, co wytknął mu król anulując 

podjęte przez niego decyzje.  

 Duchesneau do wykonania zadania niezrealizowanego przez Talona zabrał 

się na początku roku 1676, choć, jak można mniemać, przygotowywał się do niego 

już we Francji24. W Kanadzie praca nad regulacjami trwała systematycznie od 

stycznia do maja tego roku. Intendent co tydzień (w poniedziałki) spotykał się po 

 
21 Na mocy swego commission Duchesneau miał prawo sam wydawać réglements de police. Od jego 
woli zależało dopuszczenie rady do udziału w ich przygotowaniu. 
22 J. A. Dickinson, „Réflexions sur la police en Nouvelle-France”, [w :] McGill Law Journal, t. 32, 
r. 1987, p. 499-500. 
23 „Arrêt du Conseil d'État qui ordonne à M. Talon de faire des Réglements de Police” (4 czerwca 
1672 r.), [w :] W. B. Lindsay [red.], Édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil 
d'État du roi concernant le Canada, Quebec 1854, s. 72. 
24 Król wyraźnie nakazywał to w instrukcji: Sa Majesté veut qu'il soit informé de tout ce qui se 
pratique sur le fait de la police dans les villes de son royaume les mieux policées, d'autant qu'elle 
veut qu'il s'applique particulièrement à faire faire des règlemens sur ce qu'il reconnoistra estre du 
bien et de l'avantage des habitans, et qu'il tienne la main à les faire exécuter avec soin (Jego 
Królewska Mość chce, by zapoznał się on ze wszytskim co w sprawach porządku publicznego 
praktykuje się w miastach Królestwa, które uchodzą za najlepsze pod tym względem. Pragnie on 
bowiem, aby [intendent] szczególnie starannie przygotował przepisy porządkowe w sprawach 
mogących polepszyć życie mieszkańców i aby czuwał nad pełnym egzekwowaniem tych przepisów.     
„Instruction pour le Sieur Duchesneau…”, s. 595). Zalecenie to znalazło się wśród pierwszych 
wymienionych w instrukcji, co pozwala domniemywać, że było jednym z istotniejszych zadań 
Duchesneau.   
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południu z członkami Rady Suwerennej i pracował nad kolejnymi punktami 

zarządzeń. Wreszcie 11 maja 1676 roku pod auspicjami Rady został wydany zbiór 

generalnych regulacji pour la police25. Zawierały one 42 artykuły określające 

zasady porządku publicznego w kolonii. Były to artykuły dotyczące religii: 

piętnujące bluźnierstwo, zakazujące kultu protestantom i sprzedaży alkoholu w 

porze nabożeństwa; przepisy „obyczajowe” – dotyczące między innymi zakazu 

prostytucji i wspierania kurtyzan i stręczycieli (les filles et femmes de mauvaise vie, 

maquereaux et maquerelles), reguły utrzymywania porządku w mieście: hodowania 

i postępowania w inwentarzem, sprzątania obejść, usuwania śmieci, a także… 

posiadania i korzystania z latryn. Kilka postanowień poświęcono przepisom, które 

można skrótowo określić jako przeciwpożarowe.     

 Dużą część regulacji poświęcono kwestiom zaopatrzenia mieszkańców 

miasta w żywność. Ustalono miejsce i czas targów, wskazano zasady korzystania z 

miar i wag (i cenę usług urzędnika dokonującego pomiaru), wyznaczono obowiązek 

wystawienia towarów i prowadzenia sprzedaży w określonych godzinach dla ogółu 

mieszkańców, zanim wykupią je właściciele zajazdów i karczem. Określono jakość 

oferowanego w kolonii chleba i wskazano, że regulowana będzie również jego cena 

(ustalać ją miało obierane co pół roku zgromadzenie miejscowych notabli).  

Specyficzne dla kolonii regulacje dotyczyły między innymi kontroli 

przemieszczania się drogą wodną, najczęściej wykorzystywaną w długich 

wyprawach – zwłaszcza na tereny indiańskie – i obowiązku informowania o każdej 

planowanej dłuższej podróży, jej celu i zabieranych towarach. Z kolei kapitanowie 

statków przybywających do kolonii musieli podawać komu i jakie towary przywożą 

z Francji (handel z zagranicą był zakazany).  

Wśród postanowień réglements de police znalazły się również normy 

dotyczące Indian. Poddano ich mianowicie prawom francuskim w zakresie 

popełniania na terenie kolonii: vol, meurtre, rapt, ivresse et autres fautes26, co miało 

być oznajmione okolicznym plemionom przez prokuratora generalnego (!)27. 

 
25 Ordonnances, commissions, etc…, s. 190-205. 
26 „Kradzież, uprowadzenie, zabójstwo pijaństwo i inne przewiny” (op. cit. art. XXX).  
27 Temat poddania Indian prawom francuskim, czy raczej prób tegoż, opisuje m.in. M. Ratelle, 
L'application des lois et règlements chez les Autochtones de 1627 à 1760, Québec, 1991; o 
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Stworzone przez Duchesneau i towarzyszącą mu radę réglements de police, 

uzupełnianie z czasem nowymi postanowieniami, okazały się dziełem trwałym. 

Obowiązywały aż do podboju Nowej Francji przez Anglików w 1760 roku.  

 

12.5 Relacje z Kościołem 
 

Choć za czasów Duchesneau jezuici nie byli już czynnikiem na tyle istotnym 

politycznie jak wcześniej (albo jakim ich wcześniej postrzegano), to jednak sprawy 

Kościoła nie schodziły z „agendy” intendenta. Głównym problemami za czasów 

tego urzędnika okazały się dziesięciny i kwestia sprzedaży alkoholu Indianom. 

 

Sprawa dziesięcin 
 
 Istotnym polem działań również tego intendenta i częstym tematem w jego 

korespondencji z dworem, były relacje z klerem nowofrancuskim. Koncentrowały 

się one na znanych już tematach: zmniejszeniu wpływu duchownych na 

sprawowanie władzy w kolonii, uregulowaniu kwestii sprzedaży alkoholu 

Indianom, obsadzeniu parafii stałymi proboszczami oraz ustaleniu wysokości i 

zasad pobierania dziesięciny. 

 Co do wpływu Kościoła na politykę kolonii: temat jak wspomniano 

pojawiał się już za kadencji poprzedników Duchesneau, jednak jego sytuacja była 

o tyle inna, że w oczach dworu on szczególnie wydawał się podatny na uleganie 

wpływom biskupa i jezuitów. Było tak z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, że 

Duchesneau faktycznie jawił się jako osoba gorliwie religijna i pozostająca w 

bliskich relacjach z biskupem i jego otoczeniem. Po drugie z racji faktu, że w 

jawnym sporze z klerem pozostawał Frontenac28. Gubernator wiedząc o 

 
świadomym odstąpieniu od tych prób w pewnym wymiarze: J. Grabowski, „French Criminal Justice 
and Indians in Montreal, 1670-1760”, [w:] Ethnohistory, t. 43, nr 3, (lato 1996), s. 405-429. 
28 Jaskrawym jego przejawem była sprawa sulpicjanina, François de Salignac de la Mothe-Fénelona 
(imiennika i starszego brata znanego we Francji biskupa), który został przez Frontenaka 
wykorzystany w rozgrywce z gubernatorem Montrealu. Później otwarcie w kazaniach krytykował 
gubernatora, za co ten próbował mu wytoczyć proces przed Radą Suwerenną (O. Maurault, 
„Salignac de la Mothe-Fénelon, François de”, [w:] Dictionary of Canadian Biography…, 
http://www.biographi.ca/en/bio/salignac_de_la_mothe_fenelon_francois_de_1E.h, dostęp: 
15.05.2021). 
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podejrzliwości Colberta co do zakulisowych działań Kościoła w kolonii, chętnie 

oczerniał intendenta przed ministrem wytykając Duchesneau chodzenie na pasku 

biskupa.     

 Wśród zaleceń dla intendenta znalazła się między innymi wprost wyrażona 

sugestia, by zniechęcać biskupa Lavala do udziału w funkcjach związanych z 

wykonywaniem władzy, tak jednak by nie odkrył on intencji dworu: 

 

Comme je vois que M. l’évesque de Québec, ainsy que je viens de vous dire, affecte 

une autorité un peu trop indépendante de l’autorité royale et que, par cette raison, 

il seroit peut-estre bon qu’il n’eust pas de séance dans le conseil, vous devez bien 

examiner toutes les occasions et tous les moyens que l’on pourroit pratiquer pour 

luy donner à luy-mesme l’envie de n’y plus venir ; mais vous devez en cela vous 

conduire avec beaucoup de retenue et de secret , et bien prendre garde que qui que 

ce soit ne découvre ce que je vous écris sur ce point29.  

 

 Specyficznym dla kanadyjskiej kolonii był problem ustanowienia 

proboszczów w nowofrancuskich parafiach i kolekty oraz rozdziału dziesięcin w 

tym kraju. Od początku istnienia kolonii duchownymi wiodącymi prym w kolonii 

byli zakonnicy: rekolekci, jezuici i sulpicjanie30. Brakowało w niej księży 

świeckich, co odczuł biskup Laval rychło po swoim przybyciu do Quebeku, jeszcze 

jako tytularny biskup Petry31. Jego staraniem wiosną 1663 roku w mieście tym 

powołano seminarium, które miało dać zalążek klerowi świeckiemu kolonii. Miało 

to być coś więcej niż instytucja przeznaczona do formacji i edukacji przyszłych 

księży – choć i te funkcje miała pełnić. Le Séminaire de Québec miało być raczej 

 
29 Ponieważ widzę, że autorytet biskupa Quebecu, jak już wspominałem, wydaje się nieco osłabiać 
autorytet Króla, to być może byłoby dobrze, gdyby biskup nie pojawiał się na posiedzeniach rady. 
Musi Pan uważnie przeanalizować wszystkie możliwości i wszystkie środki, którymi można by się 
posłużyć, aby u niego samego wywołać niechęć do uczestniczenia w nich. Powinien Pan jednak 
działać z wielką powściągliwością i dyskrecją oraz dopilnować tego, aby nikt nie dowiedział się, co 
do Pana piszę w tej sprawie (Lettres, instructions et mémoires de Colbert…t. 3 cz. 2, s. 618). 
30 Wyliczenie nie uwzględnia kobiet życia konsekrowanego, mowa bowiem o uprawnieniu do 
sprawowania sakramentów, nie można jednak, mówiąc o zakonach w Nowej Francji, pominąć 
udziału urszulanek i augustianek, które już od wczesnych lat istnienia kolonii zamieszkiwały ją i 
współtworzyły.   
31 Laval miał problemy z wyborem swojej świty, w której winni znajdować się przecież księża do 
pełnienia określonych funkcji przy biskupie.   
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rodzajem wspólnoty księży świeckich; miejscem ich wspólnego przebywania, a 

zarazem „centrali”, z której mieli być oni wysyłani do posługi w terenie. Założenie 

to, wpisujące się zresztą w trend epoki i antycypujące podobną aktywność we 

Francji32, korespondowało z potrzebami kolonii. Nowa Francja, utkana z odległych 

od siebie i słabo skomunikowanych osad, nie miała wciąż rozwiniętej sieci 

parafialnej. Ufundowanie kościoła, wytyczenie granic parafii, której mieszkańcy 

byliby w stanie utrzymać księdza, a ten do wszystkich parafian co niedzielę dotrzeć 

z posługą, było praktycznie niemożliwe. Dlatego, zgodnie z aktem fundacyjnym 

seminarium w Quebeku, jego działanie polegać miało na wysyłaniu księży do 

poszczególnych parafii w sposób przypominający bardziej misję niż 

proboszczowskie przewodzenie stałej wspólnocie. Księża ci mieli być kierowani na 

poszczególne placówki przez biskupa i zgodnie z jego wolą w dowolnym 

momencie odwoływani i przenoszeni (départis et délégués dans les paroisses et 

autres lieux toutes fois et quantes qu’il sera jugé nécessaire, sans qu’aucun puisse 

être titulaire, et attaché particulièrement à une Paroisse, voulant au contraire qu’ils 

soient de plein droit, amovibles, révocables et destituables à la volonté des Evêques 

et du Séminaire33).  Co istotne, wobec takiej organizacji posługi parafialnej ustalone 

zostało, że wszystkie dziesięciny z kraju będą przekazywane do seminarium i 

każdorazowy biskup Quebeku oraz seminarium quebeckie decydować mieli o ich 

rozdziale i zapewniać utrzymanie księżom wysyłanym ad hoc do parafii.  

 
32 Choć seminarium w Quebeku poprzedziło o dwa lata formalną fundację Seminarium Misji 
Zagranicznych w Paryżu (Séminaire des Missions étrangères de Paris), to biskup Laval 
prawdopodobnie na tym drugim się wzorował, powołując to pierwsze, bowiem paryska instytucja 
zaczęła działać na parę lat przed finalizacją procedur fundacyjnych. Zresztą już wkrótce, w 
październiku 1665 roku, Séminaire de Québec przyłączyło się z kolei oficjalnie do Séminaire des 
Missions étrangères czego tradycja przetrwała do dziś w skrótowym określeniu quebeckiego 
seminarium (SME: Séminaire des Missions-Étrangères), choć rozwinięcie skrótu nie jest już 
oficjalnie używane (szerzej o założeniu tej instytucji i o analogicznych instytucjach w tym okresie 
we Francji pisze H. Provost: „La fondation du Séminaire de Québec”, [w:] Report of the Annual 
Meeting / Rapports annuels de la Société historique du Canada, nr 42 (1), r. 1963, s. 19–30).    
33 Przydzieleni i oddelegowani do parafii i innych miejsc tak często w takim wymiarze w jakim to 
będzie konieczne, tak aby żaden nie czuł się osadzony i powiązany z jakąś konkretną parafią. 
Przciwnie, chcemy by można było ich przenosić, odwoływać, zwalniać z obowiązków według 
uznania biskupa i Seminarium („Lettres patentes établissant le Séminaire et le clergé” (26 marca 
1663), [w:] H. Tetu, C.-O. Gagnon [red.] Mandements, lettres pastorales et circulaires des évêques 
de Québec, t.1, Quebec 1887, s. 45). 
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 Założenie seminarium zostało formalnie zaaprobowane przez króla w 

kwietniu 1663 roku34. Treść tego potwierdzenia powtarzała wszystkie istotne 

postanowienia aktu fundacyjnego: stałe i bezpośrednie zwierzchnictwo seminarium 

i biskupa nad wypełnianiem swych funkcji przez księży w parafiach, możliwość 

przenoszenia księży, uposażenie całością dziesięcin wyłącznie seminarium (z 

zastrzeżeniem, że biskup zobowiązany będzie przeznaczać je w całości na 

sprawujących posługę parafialną księży).  Tym niemniej z czasem Ludwik XIV i 

Colbert dojść musieli do przekonania, że takie funkcjonowanie sieci kościelnej daje 

zbyt dużą władzę biskupowi. Wzmacnia więź kleru z ordynariuszem i nie pozwala 

nawiązać ściślejszych relacji – czy mówiąc wprost, zależności – księży 

parafialnych od parafian, w tym feudalnych seniorów miejsca, osłabiając tym 

samym wpływ biskupa. Postanowiono zatem doprowadzić do osadzenia stałych 

proboszczów w parafiach Nowej Francji i oddania w ich ręce dziesięcin 

przypadających z danej parafii – a osobą, która miała dopilnować tego zadania 

został intendent Jacques Duchesneau. W liście do niego z 15 maja 1678 roku 

Colbert stwierdził, że proboszczowie niepowiązani z parafią to rozwiązanie 

sprzeczne z ustaleniami soborowymi i zwyczajami królestwa. Biskupowi ma on 

zatem przekazać żądanie ustanowienia księży dla parafii na stałe. W razie oporu 

intendent miał zwolnić parafian z obowiązku płacenia dziesięciny w ogóle35.  

Osobna i długa dyskusja między dworem, administracją kolonii i biskupem 

toczyła się wokół tego jak wytyczyć granice parafii – mając na uwadze możliwości 

utrzymania księdza i postawienia kościoła. Król i Colbert przekonywali, że 

francuskim proboszczom wystarcza 200 liwrów rocznie; biskup, że w Kanadzie 

trzeba na utrzymanie co najmniej 600 liwrów. Dyskusja ta w istocie zmierzała to 

tego, by wykazać, że z uwagi na rozległość kolonii i niską stawkę dziesięciny (tylko 

z nazwy przecież części dziesiątej, bowiem wynoszącej wówczas wciąż 1/26 

zbiorów), nie jest możliwe oddanie księży na utrzymanie parafianom. Parafie z 

kolei o odpowiednio szerokich granicach, mogące dać wystarczający dochód, 

 
34 Édits, ordonnances…, s. 27. 
35 List Colberta do intendenta Duchesneau (15 maja 1678), [w:] P. Clément, [red.], Lettres, 
instructions…, s. 632. 
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byłyby zbyt duże, by co niedzielę dotrzeć do wszystkich ich zakątków i efektywnie 

sprawować posługę duchownego.  

W październiku 1679 roku biskup, gubernator i intendent ustalili w końcu 

po wspólnych obradach sposób wyznaczenia księżom utrzymania z dziesięcin i 

porozumieli się z grupą posiadaczy beneficjów kanadyjskich w tej sprawie. Po 

przekazaniu tych ustaleń, w formie protokołu królowi36, zostały one potwierdzone 

w maju 1679 edyktem derogującym sporne postanowienia aktu z 1663 roku i 

nakazującym ustanowienie stałych proboszczów oraz przyznanie im dziesięcin z 

terenu parafii37. Gdyby dziesięciny nie wystarczyły, patron kościoła (właściciel 

ziemi, na terenie której leżała parafia) wraz z mieszkańcami mieli wyrównać 

uposażenie księdza do kwoty wystarczającej na egzystencję.  

To ostatnie postanowienie okazało się martwą literą. Mimo 

przeprowadzonego podziału, mieszkańcu parafii wciąż nie byli w stanie (albo nie 

chcieli) ponieść kosztu wystawienia kościoła. Edykt króla był został w wielu 

obszarach kolonii niewykonany i wiele wspólnot (w tym momencie już formalnie 

parafii) egzystowało jak dotąd. W listach króla do intendenta wciąż zatem powracał 

temat wygórowanych oczekiwań kanadyjskich księży co do wysokości ich apanaży, 

a w listach Duchesneau – argumentacja popierająca stanowisko biskupa38. 

Frontenac tymczasem w swoich raportach do Colberta nie ustawał w obwinianiu 

biskupa o piętrzenie trudności we wdrożeniu edyktu z 1679 roku, a intendenta o 

wspieranie go w tym ślepo i wbrew nakazom króla. Swoje rozwiązanie sprawa 

znalazła dopiero za kadencji następców Frontenaka i Duchesneau.  

 

L’eau-de-vie c.d. 
 
 Tematem, w którym najjaskrawiej zarysowała się różnica zdań kleru i dworu 

paryskiego, była kwestia sprzedaży alkoholu Indianom. W tej też sprawie najostrzej 

 
36 Ordonnances, commissions…, s. 242-245. 
37 Édits, ordonnances…, s. 243-245. 
38 List króla do Duchesneau (2 czerwca 1680), List intendenta Duchesneau do ministra Colberta (13 
listopada 1680); List króla do Duchesneau (30 kwietnia 1681), List intendenta Duchesneau do 
ministra Seignelay (13 listopada 1681). 
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dyscyplinowany był intendent, przeciwko któremu zarzuty suflował wciąż 

Colbertowi Frontenac.  

 Zgodnie z ordonansem z 1668 roku sprzedaż alkoholu Indianom została 

zdepenalizowana. Potęgować się w tej sytuacji zaczęły widoczne już wcześniej 

konsekwencje nałogu: dążenie przez Indian za wszelką cenę do zdobycia alkoholu, 

prostytucja, sprzedaż dzieci, ubóstwo, agresywne zachowania, bójki, uszkodzenia 

ciała, morderstwa, ekscesy seksualne. Alkohol oddziaływał też na handel z 

Indianami; z jednej strony liczne były przypadki oszukiwania upojonych 

kontrahentów przez kupców francuskich i zaniżania cen. Z drugiej strony alkohol 

osłabiał aktywności Indian w pozyskiwaniu skórek bobrowych, a więc i możliwości 

nabycia eau-de-vie… Kler podkreślał też widoczne utrudnienie w prowadzeniu 

akcji misyjnej i cywilizacyjnej, Indianie tracili zainteresowanie czymkolwiek poza 

alkoholem, a religią zwłaszcza. Nie mając wsparcia władzy świeckiej, biskup Laval 

sięgnął do arsenału środków władzy duchowej. Zwrócił się on do teologów z 

Sorbony dwoma pytaniami: czy można w istniejącej w kolonii sytuacji sprzedawać 

Indianom alkohol umożliwiając im upijanie się i czy biskup Kanady ma prawo, albo 

wręcz powinien, handel taki uznać za ciężki grzech zarezerwowany, to znaczy taki, 

który odpuszczony być może jedynie w spowiedzi przed biskupem. Uczeni 

przygotowali dla biskupa wywód datowany na 9 marca 1675 roku, w którym na oba 

pytania odpowiedzieli twierdząco39. Z ambon quebeckich ogłoszono zatem, że 

sprzedanie alkoholu autochtonom (w ilości wystarczającej na upicie się!) to grzech 

śmiertelny, podlegający jedynie rozgrzeszeniu przez biskupa (cas réservé). 

 W kolonii podniosły w odpowiedzi głosy protestu, a wśród nich głos 

gubernatora Frontenaka, który zaangażowany był osobiście w handel futrami – 

mimo wyraźnych zakazów króla. Stanowisko Lavala poparł natomiast intendent, za 

co spotkała go seria surowych reprymend ze strony Colberta. W liście z 15 maja 

1678 roku pisał on :  

 

 
39 „Délibération de Sorbonne pour la traite des boissons”, [w:] Mandements, lettres pastorales… s. 
91-94. 
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Dans la matière des boissons enivrantes, vous estes trop attaché à suivre les 

sentimens de M, l’évesque de Québec ; et, quand vous dites qu’il faut défendre 

d’en donner aux sauvages en quantité suffisante pour les enivrer, vous devriez dire 

en mesme temps comment ce terme de „suffisante” sera expliqué, quelle estendue 

il aura et qui en sera le juge. Mais, pour vous dire la vérité plus fortement, ce 

sentiment ne devroit pas entrer dans l’esprit d’un intendant40.  

 

Wobec konfliktu w jakim pozostawał Duchesneau z Frontenakiem, minister 

zarzucał intendentowi stronniczość wynikającą z niechęci do rywala:  

 

Qu’un intendant, sans examiner ces faits, soit d’un sentiment qui n’a aucun usage 

dans tout le monde chrestien, cela ne peut provenir que d’un trop grand 

abandonnement aux sentimens de l’évesque ou d’une trop grande contrariété aux 

sentimens du gouverneur41.   

 

 Chcąc uciąć ostatecznie problem, który wywołał znaczny zamęt kolonii 

Colbert przygotował rozwiązanie, mające uspokoić stronę kościelną (którą popierał 

nie tylko intendent, ale i część mieszkańców kolonii), jak i zapewnić zachowanie 

nienaruszonych interesów tych kolonistów, którzy żyli głównie z handlu futrami42.  

 Pomysłem secrétaire d’État à la Marine było w tym wypadku 

wypracowanie argumentów za każdym z rozwiązań przez zainteresowanych 

mieszkańców kolonii i wydanie przez króla regulacji w oparciu o te argumenty. W 

tym celu gubernator i intendent wraz z Radą Suwerenną mieli wybrać dwudziestu 

 
40 W sprawie napojów alkoholowych, zanadto podążą Pan za poglądami pana biskupa Quebecu. 
Kiedy mówi Pan, że konieczny jest zakaz udostępniania ich Indianom w ilości wystarczającej do 
upicia się, powinien Pan jednocześnie umieć powiedzieć, jak rozumieć słowo „wystarczający”, jaka 
to będzie ilość i kto będzie tego sędzią. Choć, prawdę mówiąc, takie rozważania nie powinny nigdy 
przychodzić do głowy intendentowi. (List ministra Colberta do intendenta Duchesneau (15 maja 
1678) Lettres, instructions…, s. 633). 
41 To, że intendent, bez zbadania tych faktów, pozostaje przekonanym o słuszności rozwiązania 
nieznanego nigdzie indziej w chrześcijańskim świecie, nie daje się wytłumaczyć niczym innym jak 
tylko zbytnim przywiązaniem do uczuć biskupa lub przesadną niechęcią do gubernatora (Ibid.). 
42 Rozwiązanie, trzeba dodać, nienowe. Sugestię zebrania opinii w tym temacie przekazał Colbert 
Talonowi w 1668 roku (List ministra Colberta do intendenta Talona (20 lutego 1668 r.), RAPQ 1930-
31, s. 96-97). Nie wiadomo jednak nic o tym, aby odbyło się jakiekolwiek zgromadzenie w tej 
sprawie, poza obradami Rady suwerennej. 
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osadników związanych z handlem futrami celem zgromadzić ich i uzyskać opinie i 

argumenty za, jak i przeciw handlowi alkoholem z Indianami43. Co istotne, na 

obrady nie zostali zaproszeni przedstawiciele Kościoła44. 

 Spotkanie wyznaczono na 10 października 1678 r.45 Nie było żadnego 

głosowania ani podejmowania kolegialnej decyzji. Każdy miał wygłosił swoją 

opinię, która została zaprotokołowana – bez komentarzy i podsumowań. Z 

protokołu tego46 jednoznacznie wynikało, że dwudziestu handlarzy wypowiedziało 

się za koniecznością utrzymania handlu z Indianami, a jedynie pięciu wyraźnie 

przeciw. Protokół, przygotowany przez Duchesneau, wysłano na dwór paryski.  

  Kolejnego roku do Kanady dotarł ordonans królewski z 24 maja 1679 roku, 

którym uregulowano ostatecznie problematyczną kwestię: zezwolono na 

oferowanie Indianom alkoholu na terenie osad francuskich, zabroniono jednak 

zabierania ich celem wymiany czy sprzedaży, do osad indiańskich. Rozwiązanie to, 

na pozór salomonowe, oznaczało w istocie klęskę biskupa i jego zwolenników (w 

tym Duchesneau). Umożliwienie Indianom dostępu do dóbr, które przecież dla 

samych Francuzów były dostępne bez przeszkód, przy zawężeniu tego dostępu do 

 
43 [Sa Majesté] a voulu que le conseil souverain etably au dit pays, auquel président le comte de 
Frontenac, gouverneur et lieutenant général, et le sieur Duchesneau , intendant de la justice, police 
et finances,  fist une assemblée de vingt principaux habitans, de ceux qui s'appliquent au  commerce, 
pour examiner cette matière, en dresser un procès- verbal et donner leurs avis, afin que Sa Majesté, 
les ayant vus et considérés, puisse; prendre la résolution qu'elle estimera plus convenable et plus 
avantageuse au bien de celte colonie ([Jego Królewska Mość] chciał by Rada suwerenna utworzona 
w tym kraju, której przewodniczą hrabia de Frontenac, gubernator i namiestnik i pan Duchesneau, 
intendent wymiaru sprawiedliwości, porządku publicznego i finansów zwołała zgromadzenie 
dwudziestu najważniejszych mieszkańców, spośród tych, którzy zajmują się handlem, aby zbadać tę 
sprawę, sporządzić z niego protokół i wydać swoje opinie, tak aby Jego Królewska Mość mógł je 
zobaczyć i rozważywszy je podjął taką decyzję, jaką uzna za odpowiedniejszą i korzystniejszą dla 
kolonii („Memoire sur la traite des boissons spiritueuses”, [w:] P. Clément [red.], Lettres, 
instructions…, s. 635-636). 
44 Można jednak powiedzieć, że ich głos był reprezentowany przez część zaproszonych kupców. Jak 
ocenił W. B. Munro, gremium dobrano dość obiektywnie, mimo że wszyscy obecni byli związani z 
handlem futrami, którego problem bezpośrednio dotyczył. Notabene, wśród principaux habitans po 
przeciwnych stronach sporu znalazło się dwóch znanych podróżników: Louis Jolliet, eksplorator 
Missisipi, który przemawiał przeciw handlowi alkoholem oraz wspominany wyżej de la Salle, 
przyjaciel gubernatora, który wygłosił długą orację za umożliwieniem handlu z Indianami (vide W. 
B. Munro, „The Brandy Parliament of 1678”, [w:] The Canadian Historical Review, t. 2, nr 2, 
czerwiec 1921 s. 173).  
45 Część opracowań podaje jako datę tego zgromadzenia 26 października 1678 r. – zdaniem W. B. 
Munro, opierającego się na protokole Rady Suwerennej, błędnie (vide np. G. F. G. Stanley, “The 
Indians and the Brandy Trade During the Ancien Regime”, Revue d'histoire de l'Amérique française, 
nr 6 (4) 1953, s. 498).  
46 Jego transkrypcję przedstawia również W. B Munro (op. cit., s. 179-189).  
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wyszynku na terenie podlegającym realnie władzom kolonii mogło się wydawać 

racjonalnym rozwiązaniem. Jednak kontrola wywozu alkoholu poza francuskie 

osady47 była dużym wyzwaniem, poza tym co ważniejsze – z praktyki tej zdjęto 

odium cas réservé.  

 Spotkanie, to które doczekało się później w historiografii kanadyjskiej 

określenia Brandy Parliament (w wersji francuskiej Comité de complaisance), 

zasługuje na uwagę z jeszcze jednego powodu. Był to przykład sięgnięcia w 

sprawie leżącej w gestii monarchy-suwerena, po radę poddanych. Zrobiono wiele, 

by nie nadawać temu gremium pozorów jakiejkolwiek decyzyjności; skład 

kolegium wybrali swobodnie urzędnicy królewscy, nie wystąpiło ono jako jedność, 

a jako zbiór jednostek wypowiadających się we własnym tylko imieniu i osobno. 

Protokół tego swoistego badania opinii nie miał oficjalnej wagi w kontekście 

decyzji króla i nie był w żaden sposób wiążący. Pozostaje jednak faktem, że 

poddanych o opinię zapytano i została ona wysłuchana – ordonans króla w dużej 

mierze odzwierciedlał zdanie większości.  

 Sprawa traite de l’eau-de-vie okazała się dla intendenta kłopotliwa, jednak 

odgrywał w jej toku pierwszoplanową rolę. Do niego też, między innymi, należało 

później egzekwowanie zakazu, który w ordonansie króla z 24 maja 1679 roku został 

ustanowiony.  

 

12.6. Problem „gońców leśnych”. Wprowadzenie congés de traite  
 
 Przeszkodą w realizacji planów Paryża co do przeobrażenia kolonii 

pozostawała wspominana już aktywność courreur de bois: traperów-handlarzy 

futrami, którzy wybierali się do osiedli indiańskich po skórki, zamiast handlować 

nimi legalnie w wyznaczonych okresach i miejscach na terenie kolonii. Zgodnie z 

ordonansem królewskim z 15 kwietnia 1676 roku wyprawianie się do osiedli 

indiańskich było zakazane, wydawane wcześniej przez gubernatora pozwolenia na 

takie wyprawy, miały być wstrzymane, a egzekwowanie zakazu powierzono 

 
47 Co do zakresu tego pojęcia jakiś czas później, za kadencji intendenta Champigny, rozgorzał spór. 
Nie było bowiem jasne, czy chodzi tylko o trzy miasta w kolonii: Quebec, Trois-Rivières i Montreal, 
czy też o szeroko pojmowany teren obejmujący zasięg osadnictwa francuskiego poza murami miast.  
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również gubernatorowi48. Intendent Duchesneau wielokrotnie wspominał królowi, 

przepisy są trudne w wykonaniu, a skala ich ignorowania zakrawa na jawny bunt 

(je continuerai avec regret de vous faire connoistre les dommages qui y sont causés 

par la rébellion des coureurs de bois, aux ordonnances de Sa Majesté49). Wydawane 

przez króla, poprzednich urzędników i samego Duchesneau ordonanse ponawiające 

zakaz, nie zmieniały realnie sytuacji50.  Przeszkody mnożył również gubernator, 

który przymykał oko na wyprawy „wgłąb lasów”51 podejmowane przez jego 

cichych wspólników w handlu skórkami52.  

Intendent zaproponował w tej sytuacji ministrowi rozwiązanie w postaci 

przywrócenia możliwości przyznania zgody na handel futrami w osadach 

indiańskich, tym razem jednak nie miały to być nieograniczone zezwolenia 

(permissions), ale ograniczone ilościowo koncesje (congés de traite)53 przyznawane 

najbardziej potrzebującym rodzinom w kolonii.  

Trudno powiedzieć, dlaczego zdaniem intendenta takie akurat rozwiązanie 

miałoby poprawić sytuację54, ale minister zgodził się na jego wdrożenie, zalecając 

by wydawano dwadzieścia pięć tego typu zezwoleń rocznie. Każde congé opiewało 

 
48 Ordonnance du Roi qui défend d'aller à la traite des Pelleteries dans les habitations des Sauvages 
(15 kwietnia 1676), Edits, ordonnances I… s. 75.  
49 Będę dalej z przykrością informować o szkodach spowodowanych przez bunt „coureurs de bois” 
przeciw ordonansom Jego Królewskiej Mości (List intendenta Duchesneau do ministra Colberta (1 
października 1679), ANOM, kol. C11A t. 5, k. 28v).  
50 „Ordonnance du Roi qui défend d'aller à la chasse hors l'étendue des terres défrichées et une lieue 
à la ronde” (12 maja 1678), Edits, ordonnances… I, s. 93; „Ordonnance de M. Talon qui défend aux 
habitants de quitter leurs demeures pour courir les bois et faire la traite avec les sauvages sous peine 
de punition corporelle” (5 czerwca 1672), Ordonnances, commissions…., s. 107; „Ordonnance de 
M. Duchesneau qui défend à toutes personnes d'aller à la traite des pelleteries dans les habitations 
des sauvages à peine d'être punies, etc.” (17 września 1678), op. cit., s. 232; „Ordonnance de M. 
Duchesneau qui renouvelle les défenses d'aller à la traite dans les habitations des sauvages et dans 
la profondeur des bois” (17 września 1678), op. cit., s. 235; „Ordonnance de M. Duchesneau qui 
réitère les défenses d'aller en traite chez les sauvages” (21 października 1678), op. cit., s. 253.  
51 Dans la profondeur des bois, jak pisał Duchesneau (vide „Ordonnance de l’intendant Duchesneau 
z défendant à toute personne d'aller à la traite des pelleteries dans les habitations des Sauvages et 
profondeur des bois” (17 września 1678), Ordonnances, commissions…, s. 232.  
52 Przykładem jest sytuacja, w której gubernator zażądał od prewota, aby uprzedzał go a priori o 
każdym zamiarze aresztowania coureur de bois – chcąc zapewne w porę zapobiegać aresztowaniom 
tych, z którymi miał powiązania. 
53 List intendenta Duchesneau do ministra Colberta (30 kwietnia 1681); ANOM, kol. C11A, t. 5, 
k.175-175v.  
54 Jak sam Duchesneau stwierdził, pomysł ten poddał mu jeden z najbogatszych kupców kolonii. 
Mając na uwadze możliwość odsprzedaży zezwoleń i autora pomysłu, można doszukiwać się w tym 
próby wzmocnienia pozycji kupców kolonii na tyle zamożnych by skupywać congé i skupić w swym 
ręku całość legalnego handlu w wioskach indiańskich. 
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na jedną łódź i trzech ludzi, którzy otrzymywali prawo udania się do Pays d’en 

Haut celem nabycia futer. Ci, którzy udawali się do Indian bez zezwolenia mieli 

być surowo karani. Uprawnienie do wydawania tych zgód stało się wspólną 

domeną gubernatora i intendenta; congé, by było ważne, musiało mieć podpis obu.  

Wraz z wprowadzeniem tego systemu koncesji udzielono amnestii tym 

coureur de bois, którzy do tej pory naruszali wcześniejsze zakazy55. Decyzja ta 

wywołała zdecydowanie niezamierzony efekt. Kiedy do Quebeku zawinął statek, 

na którym przewożono dokument amnestii, wieść o jego zawartości szybko się 

rozniosła. Zanim jednak kolejnego dnia dokument ten został zarejestrowany przez 

Radę suwerenną i oficjalnie ogłoszony, nocą miasto opuściło blisko sześćdziesiąt 

łodzi z około dwustu mieszkańcami, którzy uznali, że udając się po skórki w tym 

momencie, zostaną po powrocie objęci amnestią – i zniknęli ze stolicy kolonii na 

wiele miesięcy56.  

Ponieważ congé można było cedować, szybko stały się one przedmiotem 

obrotu. W kolejnych latach używano ich jako rodzaju gratyfikacji czy subsydium, 

które urzędnicy królewscy przydzielali np. chcąc wspomóc szpital, czy 

zgromadzenie zakonne.      

 

12.7 Korekty ustrojowe Colberta 
 
 Mozaika kompetencji intendenta, na którą składały się uprawnienia nadane 

najpierw Talonowi, uzupełniane w toku jego kadencji, a następnie modyfikowane 

w dokumentach przekazanych Duchesneau, powodowała, że intendent ten – będący 

na początku sporu z Frontenakiem na cenzurowanym (Colbert jego zrazu obwiniał 

 
55 „Amnistie pour les coureurs de bois de la Nouvelle France, Mai, 1681”, Edits, Ordonnaces… I, 
s. 258. 
56 W. J. Eccles, Canada under…. s. 110. Notabene często powracającymi w raportach z kolonii i w 
odpowiedziach na nie tematami były kwestie spisów ludności – których król domagał się co roku i 
w których rzetelność nieustannie wątpił. Duchesneau tłumaczył Colbertowi, że duża część męskiej 
populacji kolonii (do kilkuset osób) nie może być spisana, bo regularnie udaje się do Indian na wiele 
miesięcy.   
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o naruszanie balansu między „głowami kolonii”57), często narażał się na wyrzuty 

ministra. W kilku przypadkach wskazano mu wyraźnie granice jego władzy.  

Jednym z nich była kwestia wydania przez intendenta ordonansu 

dotyczącego opisywanej już kwestii dziesięciny. Wiadomo o wydaniu przez 

Duchesneau dwóch aktów w tym temacie: 28 grudnia 1675 i 25 lipca 167758. W 

obu przypadkach potwierdzał on obowiązywanie ordonansu wydanego przez jego 

poprzednika Jeana Talona, wraz z gubernatorami Courcelle’m i Tracy’m w 1667 

roku, przy czym drugi z nich nieco wyraźniej zaznaczał sposób obliczania 

dziesięciny – na polu, przed zbiorami i tylko w produktach ziemi. Różnice między 

regulowaną materią były naprawdę niewielkie. A jednak Colbert uznał, że nie 

mieszczą się w kompetencjach intendenta, stwierdzając: l’ordonnance que vous 

avez donnée sur le fait des dixmes n’est point encore de vostre fonction; elle regarde 

purement le conseil souverain59. Trudno jednak doszukać się w dokumentach 

wydawanych po 1667 roku zmiany w przyznawanych czy to radzie, czy 

intendentom, uprawnieniach w tym zakresie.   

 Uzupełniając wywód o kompetencjach intendenta sięgnąć warto jeszcze do 

jednej sprawy, dotykającej specyficznego zwyczaju, tzw. charivari. Był to rodzaj 

manifestacji niezadowolenia czy oburzenia lokalnej społeczności zachowaniem jej 

członka niezgodnym ze zwyczajami czy przyjętymi w grupie zasadami. Owa 

sankcja rozsiana przejawiała się zwykle w wyśpiewywaniu pod domem osoby 

obwinionej o naruszenie obyczaju prześmiewczej czy piętnującej pieśni albo w 

 
57 Vous estes persuadé qu'il ne doit rien faire dans l'exercice et dans les fonctions du pouvoir que le 
Roy luy a donné, que de concert avec vous; enfin il paroist que vous vous mettez toujours en parallèle  
avec luy. La seule réponse que j'aye à vous faire pour toutes ces dépesches est qu'il faut que vous 
travailliez à vous connoistre et à vous bien éclaircir de la différence entre un gouverneur et 
lieutenant général du pays, qui représente la personne du Roy, et un intendant. (Jest Pan 
przekonany, że wszelkie jego zadania i kompetencje przyznane przez króla powinien on [gubernator 
Frontenac] wykonywać w porozumieniu z Panem. Wydaje się nawet, że stawia się Pan z nim w 
jednym rzędzie. Jedyna odpowiedź, jaką mogę Panu dać na wszystkie te wieści, jest taka, że musi 
Pan pracować nad tym, aby poznać i jasno określić, jak jest różnica między gubernatorem i 
namiestnikiem kraju, który reprezentuje osobę króla, a intendentem. (List ministra Colberta do 
intendenta Duchesneau (20 kwietnia 1679 r.), Lettres, instructions…, s. 638. 
58 „Ordonnance de M. Duchesneau qui, à la demande de M. Dudouyt agissant pour tous les curés, 
oblige les habitants à déclarer, payer et porter leurs dimes aux curés” (Ordonnances, commissions…, 
s. 177-178), „Ordonnance sur le paiement des dimes et la manière de les estimer sur le champ” (op. 
cit., s. 213-214). 
59 Ordonans, który wydał Pan w sprawie dziesięcin nie jest już w zakresie Pana funkcji. Sprawy te 
należą wyłącznie do Rady suwerennej (List ministra Colberta do intendenta Duchesneau (15 maja 
1678), Lettres, instructions…, s. 634). 
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stworzeniu i wystawieniu szyderczego wizerunku delikwenta. Mogła jednak 

przyjąć również bardziej dotkliwe formy: demolowania domu, oszpecenia czy 

rękoczynów. Ten „ludowy wymiar sprawiedliwości” był – jako rodzaj samosądu – 

potępiany przez władze – również w kolonii kanadyjskiej. I tak się składa, że 

pierwsza zachowana wzmianka dotycząca kary za charivari dotyczy ordonansu 

intendenta Duchesneau. Sam akt nie zachował się do naszych czasów, wiemy 

natomiast, że został on wystawiony, tyle że… znów z naruszeniem kompetencji, 

bowiem obwinionymi o praktykę byli żołnierze garnizonu podlegli sądowi 

wojskowemu (czyli gubernatorowi). A nawet, gdyby tak nie było – sprawa i tak, 

według Colberta, nie należała do niego. I w tej kwestii intendent został napomniany:  

 

L’ordonnance que vous avez donnée contre les charivaris ne se peut soutenir. Si 

ce fait est arrivé entre des valets de M. de Frontenac et des soldats de la garnison, 

c’est à luy seul à y donner ordre et non pas à vous ; si c’est entre des habitans de 

la ville de Québec, c’est aux juges ordinaires et au conseil souverain ; ainsy, de 

quelque façon que ce soit, vous n’avez pas deu donner cette ordonnance60.  

 

Wobec braku samego dokumentu ordonansu trudno odnieść krytykę 

Colberta do zakresu uprawnień intendenta. Wydaje się z niej wynikać, że chodziło 

tu o konkretną sprawę sądową – skoro wymienieni są sędziowie sądu 

powszechnego (juges ordinaires). Skoro zaś instrukcja przewidywała, że intendent 

ma czuwać nad należytym działaniem ustanowionych sędziów, a nie działać za 

nich, to w tym wypadku faktycznie Duchesneau nie ustrzegł się błędu. 

 Wśród uwag Colberta do Duchesneau jest nawiązanie do wydania przezeń 

ordonansu implementującego w Nowej Francji postanowienie króla co do trybu i 

wymiaru konfiskat nieuprawianej ziemi. Colbert po otrzymaniu kopii wydanego w 

tej sprawie dokumentu zorientował się, że warunki przewidziane w decyzji króla 

 
60 Zarządzenie przeciwko charivari, które Pan wydał, nie może się ostać. Jeśli do tego zdarzenia 
doszło między sługami pana de Frontenac a żołnierzami garnizonu, to tylko do niego należy 
rozsądzenie sprawy, a nie do Pana. Jeśli zaś to sprawa między mieszkańcami miasta Quebec, to 
właściwi są sędziowie zwyczajni i Rada suwerenna. W żadnym zatem wypadku sprawa do Pana nie 
należała (List Colberta do intendenta Duchesneau (15 maja 1678), Lettres, instructions…, s. 636). 
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zostały w jego kanadyjskiej wersji złagodzone61. Duchesneau tłumaczył się później, 

że wdrożenie prawa tak surowego, jak planowano, byłoby niesprawiedliwe, 

bowiem wśród beneficjentów byli tacy, którzy nie mogli podjąć upraw np. wobec 

zagrożenia irokeskiego, czy z braku rąk do pracy (niedostępności engagés)62.  

 
12.8 Podsumowanie  
 
 Kadencja Jacquesa Duchesneau dobiegła końca w 1682 roku. Jej wpływ na 

ukształtowanie urzędu intendenta jest nie do przecenienia63. Już początek kadencji 

– wprowadzenie reguł edyktu z 5 czerwca 1675 roku, jak i dalsze decyzje króla 

dotyczące pozycji urzędników, ich zadań i obszarów odpowiedzialności, 

wyznaczyły w dużej mierze sposób działania administration bicéphale na następne 

lata.  

 W tym okresie pojawił się też pewien układ sił w kolonii. Układ, w którym 

Rada suwerenna zazwyczaj szła pod rękę z intendentem i raczej zgodnie z nim 

współpracowała64. Nawet jeśli w jej gronie znajdowali się ludzie ulegli wobec 

gubernatora, to przeważnie intendent miał po swojej stronie niezbędną większość 

conseillers. Miała na to wpływ częściowo decyzja samego króla, który powierzył 

intendentowi dokument powołania do rady in blanco, które mógł on wypełnić 

nazwiskiem w razie konieczności uzupełnienia składu rady. Duchesneau z 

możliwości tej skorzystał po śmierci Denisa Josepha Ruette d’Auteuila, którego 

miejsce zajął jego syn: François-Madeleine-Fortuné Ruette d’Auteuil65.      

 
61 List ministra Colberta do intendenta Duchesneau (1678), ANOM, kol. C11A, t. 4, k.192. 
62 List intendenta Duchesneau do ministra Colberta (11 listopada 1679), ANOM, kol. C11A, t. 5, k. 
32-70. 
63 W dużej mierze wynikało to z konieczności określenia zadań intendenta wobec ekspansywności 
gubernatora. Jak wprost stwierdził H. M. Thomas: the struggles of Frontenac and Duchesneau 
established the intendancy (Zmagania Frontenaka z Duchesneau ugruntowały kompetencje 
intendenta; „The Relations of Governor and Intendant in the Old Regime”, The Canadian Historical 
Review, t. 16, nr 1, rok 1935, s. 27).  
64 Współpraca ta zrodziła się nie tylko z powodu problemów w wykonywaniu władzy rady; za 
sporem między radą, a gubernatorem kryły się również rozbieżne interesy. Członkowie rady, byli 
zarazem najbardziej wpływowymi kupcami w branży futrzarskiej, beaver aristocracy, jak ich 
nazwał G. Frégault. Ich interesy mocno nadwerężył gubernator prowadząc nielegalny handel futrami 
(G. Frégault, Canadian Society in the French Regime, Ottawa 1981, s. 8 
65 Nominacji tej sprzeciwił się, oczywiście, Frontenac, zarzucając (słusznie), że D’Auteil junior nie 
osiągnął wieku wymaganego do zasiadania w radzie (25 lat). Skutecznie wstrzymał tym sposobem 
gubernator działanie nowego członka rady o blisko rok, bowiem tyle trzeba było czekać od chwili 
wypełnienia nominacji przez Duchesneu (listopad 1679) do zarejestrowania przez radę wysłanej z 
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 Koniec końców, Duchesneau padł ofiarą sporów, w których czuł potrzebę 

bronienia – nawet w jawnej opozycji do guberanatora – uprawnień commissaire 

départi. W 1682 roku zarówno gubernator, jak i intendent, z uwagi ciągłe kłótnie i 

wywołany przez nie w kolonii zamęt, zostali odwołani66.     

 

 
Francji dyspensy dla François-Madeleine-Fortuné Ruette d’Auteuila z warunku wieku. Zgodę tę 
otrzymał bez problemu, bowiem był jedynym w gronie radców prawnikiem z wykształcenia i z 
tytułem adwokata Parlamentu paryskiego (M. d' Allaire opisuje, że w istocie kandydatura syna 
d’Auteila została z góry ustalona wobec choroby ojca, ale należało poczekać z nominacją do chwili, 
kiedy faktycznie powstał wakat. Vide: M. d' Allaire, Montée et déclin d'une famille noble: les Ruette 
d'Auteuil (1617-1737), Montreal 1980, s. 68-70).  
66 W. J. Eccles uważa, że Colbert ostatecznie uznał, że to intendent miał rację w sporach, nie mógł 
jednak odwołać tylko Frontenaka, bowiem naraził by tym na szwank królewski autorytet i uraził 
stronnictwo dworskie wspierające gubernatora (W. J. Eccles, Frontenac: The Courtier Governor, 
str. 153). 
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13. Jacques de Meulles (1682–1686) 
 

Czasy postawiły przed kolejnym intendentem nowe wyzwania. Konflikty z 

Irokezami, które przycichły pod koniec lat sześćdziesiątych XVII wieku, teraz 

wybuchły znowu, pogrążając kolonię w niszczącej podjazdowej wojnie. Brak 

wojska, brak pieniędzy, brak zainteresowania sprawami bieżącymi kolonii we 

Francji zmuszały intendenta do inwencji w zabezpieczeniu funkcjonowania kolonii. 

Inwencję tę w paru sprawach de Meulles na pewno wykazał, pokazując przy tym 

jak pojemne są zarysowane w uprawnieniach intendenta kompetencje.   

  

 
13.1. Pochodzenie Jacquesa de Meullesa 

 

Następca Jacquesa Duchesneau, Jacques de Meulles kawaler de La Source67, 

nominację na intendenta Nowej Francji zawdzięczał również paranteli z Colbertem: 

jego żoną była Marie-Madeleine Bégon, kuzynka żony ministra68. Początkowo na 

posadę w Kanadzie wyznaczony był jej brat, a więc szwagier de Meullesa, Michel 

Bégon, ale ostatecznie temu drugiemu przypadł urząd intendenta Martyniki, zaś ten 

pierwszy, na mocy commission z 1 maja 1682 roku (identycznego w treści z tym, 

które otrzymał Duchesneau69) został wysłany jako intendent do Quebeku.  

Nie ma pewnych informacji o jego wcześniejszym doświadczeniu 

urzędniczym. Być może wykonywał jakieś doraźne misje związane z koloniami, 

wiadomo bowiem, że w 1678 roku przebywał w porcie La Rochelle, z którego 

zwykle wypływały statki do Ameryki Północnej.  

 

13.2. Instrukcja Jacquesa de Meullesa 
 

Część punktów instrukcji wydanej kolejnemu intendentowi70 pokrywała się 

(niemal słowo w słowo) z instrukcją jego poprzednika, ale były też znaczące 

 
67 W W. J. Eccles, „Meulles, Jacques de,” [w:] Dictionary of Canadian Biography, t. 2, Toronto/ 
Montreal 2003, http://www.biographi.ca/en/bio/meulles_jacques_de_2E.html, dostęp 2.06.2021. 
68 J.-C. Dubé, op. cit., s. 54-55.  
69 Edits, ordonnances…, t. I, s. 49. 
70 „Instructions pour monsieur de Meulles, nommé intendant du Canada” (10 maja 1682), ANOM, 
kol. B8, k. 113-125v. 
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różnice. Zalecenie zachowania dobrych relacji z gubernatorem otwierało tym razem 

właściwą część zaleceń i zajmowało – sumując wszystkie nawiązania do tego 

tematu – około trzech kart (z dwudziestu pięciu na jakich zawarta jest instrukcja). 

Jest to z pewnością ślad bolesnych doświadczeń: licznych konfliktów między 

administratorami kolonii za kadencji poprzedników zarówno de Meullesa, jak i 

nowego gubernatora: Josepha-Antoine’a Lefebvre de La Barre’a.  

Część poświęcona sprawom kościelnym była nieco bardziej rozbudowana, 

choć miała raczej charakter informacyjny – referowała dotychczasowe problemy. Z 

rzeczy konkretnych, nakazano intendentowi przyjrzenie się sprawie dziesięcin 

(zwracając uwagę na ogromną różnicę między kosztem życia kleru kanadyjskiego 

– według deklaracji tamtejszych duchownych – a kosztem utrzymania proboszczów 

francuskich) i dokładne zbadanie ilu księży przebywa w kolonii, ile jest kościołów, 

parafii, jak jest sprawowana posługa itp. De Meullesa poinformowano, że król 

wyraźnie rozkazał wcześniej by wprowadzono w Nowej Francji skuteczne zasady 

poboru i dystrybucji dziesięciny. Jednak, jak stwierdził minister (być może 

obejmując tą uwagą i Duchesneau), comme ceux à qui ses ordres estoient adressez 

ont pretendu que leur execution soit impossible71, konieczne było wysłanie znów 

subsydiów dla duchownych w kolonii. Zastrzeżono jednak, że to ostatni raz, a 

intendent ma czuwać wraz z biskupem nad rozdysponowaniem tych funduszy.  

Pojawił też się wątek wojenny – konflikt z Irokezami. W tym kontekście 

intendentowi powierzono zadanie wsparcia drugiego z naczelnych urzędników 

kolonii. Gubernatorom Nowej Francji polecano w ich instrukcjach, aby zachęcali 

samych kolonistów do tworzenia oddziałów obrony lokalnej i tzw. milicji 

złożonych z habitants pod wodzą „kapitanów” (wśród których niepoślednią rolę 

odgrywali dawni żołnierze regimentu Carignan-Salières). Z kolei de Meullesa król 

instruował, że choć to rolą gubernatora jest powoływanie tych milicji, ich 

zorganizowanie, ćwiczenia i przeglądy, to intendent winien zadbać o to, by 

mieszkańcy dysponowali bronią.     

Pojawił się passus o Akadii, na którą król szczególnie zwrócił uwagę – być 

może wskutek memoriału Duchesneau, który w 1681 roku przygotował dość 

 
71 Ponieważ ci, do których skierowano jego [tj. Króla] rozkazy, twierdzili, że ich wykonanie jest 
niemożliwe (op.cit.). 
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szczegółowy dokument wskazujący na strategiczne położenie tej zaniedbywanej 

dotąd części kolonii72. Możliwe też, że motywacją były tu doniesienia o aktywności 

Anglików na terenie, do którego prawo sobie rościli sobie zarówno królowie 

Francji, jak i Anglii.  

Raz na zawsze uciął Ludwik XIV spory o przewodzenie Radzie suwerennej 

wskazując, że należy to i należeć ma w przyszłości – zgodnie z edyktem z czerwca 

1675 roku – do intendenta, a w razie jego nieobecności, do najstarszego członka 

rady (a nie do gubernatora, jak sądził Frontenac).  

De Meullesowi powierzono również sprawy związane z wydawaniem congés 

de traite i ściganiem tych, którzy bez tego typu paszportów udadzą się do wiosek 

indiańskich. Tutaj jego zadania wpisywały się we współczesne pojęcie słowa 

„police”, bowiem powiedziano mu, że ma z pomocą straży prewota aresztować 

każdego coureur de bois, który będzie zakazy łamał.  

Odradzał też autor instrukcji de Meullesowi wspieranie wypraw 

odkrywczych z wyjątkiem tych prowadzonych przez La Salle’a w kierunku 

Missisipi.  

Wiele pozostałych postanowień nawiązywało również do spraw wcześniej 

niezałatwionych w dostatecznym stopniu: odebrania nieuprawianej ziemi 

posiadaczom zbyt rozległych nadań, łączenia gospodarstw w jednolite osady, 

stymulowania upraw i hodowli, powstawania manufaktur, handlu z Antylami, 

sporządzania spisów ludności i kolejnych papier-terrier, zachęcania do zawierania 

małżeństw etc. Krótko mówiąc, instrukcja powtarzała, jeśli chodzi o zadania, to co 

zawierały treści instrukcji poprzedników de Meullesa.      

 

13.3 Finanse  
 

Jeśli każdemu z intendentów kanadyjskich przyporządkować jedną cechę 

czy osiągnięcie, które pozwoliło mu zapisać się w historii; jedną sprawę, czy fakt, 

który jako pierwszy się z jego nazwiskiem kojarzy, to w przypadku de Meullesa jest 

to wprowadzenie pieniądza w postaci kart do gry. Opisanie tego wynalazku 

 
72 „Mémoire du Duchesneau au ministre concernant les nations indiennes qui fournissent les 
pelleteries et contenant une description des colonies anglaises et de l'Acadie” (13 listopada 1681), 
ANOM, kol. C11A, t. 5, k.307-315v.   
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wymaga szerszego opisu sięgającego do czasów przed przybyciem kawalera de la 

Source do Kanady.  

Kwestią relatywnie często powracającą w relacjach intendentów z dworem 

– już od czasów Talona – był brak gotówki w Nowej Francji. Niedostatek gotowej 

monety, element charakterystyczny dla rodzącej się kolonii początkowo nie 

powodował problemów. Koloniści prowadzący handel tylko z Indianami nie 

posługiwali się, rzecz jasna pieniędzmi, a towarami na wymianę (narzędziami, 

ozdobami, itp.), za które otrzymywali skórki. Gdy Kanada zaczęła rosnąć 

demograficznie i przybyło stałych osadników, pojawili się francuscy kupcy 

sprzedający na miejscu dobra dotąd nabywane i przywożone prywatnie z Francji. 

Niezbędna stała się moneta obiegowa, która pozwalałaby na dokonywanie 

drobnych transakcji życia codziennego, bowiem transakcje większe, zwłaszcza 

wysokokwotowe i transatlantyckie, opłacane były przeważnie rodzajem papierów 

wartościowych, weksli (lettre de change). Gotówka przywożona do tej pory, czy to 

przez kupców, czy w postaci dotacji królewskich albo sum ze zbiórek na potrzeby 

misyjne, wracała do Francji jako zapłata za towary stamtąd.  

Problemy wewnętrzne Francji w latach pięćdziesiątych (Fronda) 

spowodowały, że w samej metropolii gotowy pieniądz stał się bardziej 

poszukiwany. Skutkiem tego był jego wypływ z kolonii. Chcąc temu zapobiec 

władze francuskie podjęły decyzję o urzędowym ustaleniu wyższej wartości 

pieniądza będącego w obrocie w kolonii (tzw. monnoye du pays), od wartości tych 

samych monet, ale używanych we Francji (monnoye de France)73. Pierwszy 

ordonans w tej sprawie wydano w 1654 roku, kolejne modyfikujące pierwotną 

wartość, w latach 1661 i 1662. Siłę nabywczą monety w Nowej Francji Talon 

oceniał w raporcie z 1669 roku na wyższą realnie o 1/4 od wartości tej samej 

monety w metropolii74. Ostatnia decyzja w tym przedmiocie zapadła w łonie Rady 

Suwerennej w grudniu 1680 roku. Ustalono wówczas, że wartość pieniądza w 

 
73 Oficjalnie powołanym w regulacji powodem dodania wartości monecie w kolonii było 
uwzględnienia w jej wartości kosztu transportu morskiego i ryzyka utraty (vide A. Shortt, 
Documents relating to Canadian currency, exchange and finance during the French period, Nowy 
Jork 1968, s. 5). 
74 Op.cit., s. xli.  
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kolonii będzie wyższa o 1/3 od pieniądza „francuskiego”. Taki stan przetrwał do 

1717 roku, kiedy różnice zniesiono75.  

Wiele o gospodarce Nowej Francji mówi fakt, że w 1681 roku rada podjęła 

podobną decyzję o zwiększeniu wartości monet w postaci bilonu obcego 

pochodzenia. Okazało się bowiem, że powszechnie używane są w kolonii monety 

hiszpańskie, portugalskie i angielskie. Mimo, że oficjalnie mieszkańcy Nowej 

Francji nie mieli prawa utrzymywać kontaktów handlowych z zagranicznymi 

kupcami (w mocy był zakaz importu spoza Francji), wzmożony obieg obcego 

pieniądza wskazywał na szeroki zakres nielegalnego obrotu, głównie z koloniami 

brytyjskimi. Administracji nie pozostało nic innego, jak pogodzić się z finansową 

rzeczywistością i przyjąć, że obce monety, po ich przywiezieniu do Quebeku i 

oficjalnym zważeniu i ostemplowaniu, będą przyjęte jako środek płatniczy w 

kolonii – w tym przypadku również z dodaniem 1/3 wartości względem kursu 

obowiązującego we Francji.  

Polityka ręcznego sterowania wartością pieniądza przynosiła nieraz 

niepożądane skutki. W 1667 roku okazało się, że w Kanadzie zaczęło przybywać 

szybko brakujących do tej pory monet niskiej wartości (miało to m.in. związek z 

przybyciem zaopatrzonych w gotówkę i wydających ją w kolonii żołnierzy 

regimentu Carignan-Salières i nowej obsady urzędniczej w Nowej Francji). 

Kierowana przez intendenta Bouteroue (skądinąd znawcy monet) Rada suwerenna 

widząc, że prowadzi to do wywołującej niezadowolenie podwyżki cen, obniżyła 

swą decyzją wartość monety będącej największym problem, tzw. sol marques. Aby 

zapobiec niezadowoleniu tych, którym zabieg ten obniżył wartość oszczędności, 

utworzono specjalny fundusz dla wymiany tych monet na inne tym, którzy ucierpią 

na redukcji. Fundusz ten powołano ze składek najważniejszych kupców kolonii i 

urzędników – sam Talon przeznaczył na niego 424 liwry z prywatnych środków.  

Co prawda decyzje w opisanych wyżej sprawach formalnie wydawała Rada 

suwerenna, można jednak intendentom przypisać inicjatywę, a co najmniej udział 

 
75 J. Powell, A History of the Canadian Dollar, Ottawa 2005, s. 4. 
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w ich podjęciu jako urzędnikom zasiadającym w radzie i odpowiedzialnym przed 

królem właśnie za finanse.  

Wiadomo, że w 1676 roku intendent Duchesneau prosił króla o przysłanie 

do kolonii gotówki w postaci 30 000 écu i spotkał się z odmową76. Ten sam 

intendent wydał dwa lata później ordonans, którego przedmiotem była kwestia z 

pogranicza finansów i porządku publicznego. Problem znowu okazał się wówczas 

sol marques. W kolonii pojawiła się pogłoska, że wartość tej monety została we 

Francji obniżona i kupcy samorzutnie zaczęli odmawiać przyjmowania jej w 

rozliczeniach według dotychczasowych stawek. Ponieważ do kolonii nie dotarła 

żadna oficjalna informacja o tej zmianie, intendent zarządził, że odmowa 

przyjmowania sol marques według obowiązującej w kolonii stawki będzie karana 

grzywną77.  

Talonowi powierzył Colbert zbadanie możliwości wprowadzenia w 

Kanadzie specjalnej drobnej monety, dopuszczonej do obrotu wyłącznie na terenie 

Nowej Francji78. Choć temat podejmowany był kilkakrotnie w relacjach władz z 

Paryżem, ocena skutków takiej regulacji była negatywna; mogłaby ona utrudnić 

rozrachunki z kupcami z metropolii zjawiającymi się na miejscu. Talon poprosił, 

aby zamiast tego król wysłał raczej – w ramach pokrycia budżetu dla administracji 

kolonii na dany rok – towary w miejsce gotówki. Jak twierdził intendent, zapobiec 

można przez to dyktowaniu dowolnie cen towarów z Francji przez kanadyjskich 

marchands i uchronić kruszec należący do króla przed ryzykiem podróży morskiej.  

Notabene taką osobną kolonialną monetę wprowadzono na terenie Indii 

Zachodnich, kanadyjskiej kolonii na Karaibach, w 1670 roku. Nie była ona jednak 

środkiem płatniczym w Nowej Francji (choć drobne jej ilości w obiegu się 

pojawiały). 

 Ostatecznie środek płatniczy charakterystyczny dla Nowej Francji został 

wprowadzony, nie stało się to jednak wskutek odgórnej decyzji z Wersalu, a z 

konieczności i na mocy własnego zarządzenia intendenta. Mowa o wprowadzeniu 

 
76 Lettres Colbert…, s. 617. 
77 Ordonnances… s. 250. 
78 „Mémoire de Talon sur le Canada adressé à Colbert” (10 listopada 1670), RAPQ 1930-31, s. 130. 
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w 1685 roku właśnie wspominanych wyżej tzw. monnaie de carte, czyli środka 

zastępczego dla pieniędzy w postaci kart do gry.  

  Potrzeba ich użycia związana była z załamaniem gospodarki Nowej Francji 

w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych XVII wieku. Ograniczenie przez władze 

handlu skórkami (od 1681 roku obowiązywały congés: jedynie 25 pozwoleń na 

traite des fourrures na rok) i wojna z Irokezami, wydrenowały zasoby kolonii. 

Kosztowna dla Ludwika XIV wojna w Europie uniemożliwiła z kolei 

wyasygnowanie dla kolonii wystarczających środków w formie królewskiej dotacji. 

W będącej w stanie wojny Nowej Francji znów przybyło wojska, a odpowiedzialny 

za aprowizację intendent nie miał środków na żołd dla żołnierzy. Nie mogli oni 

czekać na wypłatę do przybycia statków z gotówką, a trzeba było zapewnić im 

możliwość utrzymania przez ponad pół roku. Jak sam potem stwierdził de Meulles, 

ne scachant plus a quel Saint [se] vouer79, uciekł się on do rozwiązania 

polegającego na ogłoszeniu, że kupcy w kolonii zobowiązani będą do akceptowania 

jako zapłaty substytutów pieniądza w postaci kart do gry opatrzonych pieczęcią i 

podpisem intendenta (później uzupełnionych podpisami gubernatora, i lokalnego 

przedstawiciela skarbnika marynarki) oraz wskazaniem wartości danej karty w 

pieniądzu: 4 franków, 40 solidów, albo 15 solidów. Intendent zobowiązał się do 

odkupienia kart od ich posiadaczy niezwłocznie po przypłynięciu statku z gotówką 

z Francji80. Na marginesie ordonansu zadeklarował osobistą odpowiedzialność za 

wykonanie tej obietnicy (et mesme que nous en respondrons en nostre propre et 

privé nom81).  

Ordonans ten wydano w czerwcu 1685 roku. Karty zostały rozdane 

żołnierzom, a kupcy bez większych oporów (zapewne również z uwagi na 

zagrożenie grzywną) przyjmowali je od wojaków zamiast pieniędzy. We wrześniu 

dotarło do Kanady pokrycie budżetu na ten rok; karty wykupiono i rozliczono bez 

dyskonta. Trzymiesięczny eksperyment zakończył się summa summarum 

 
79 Nie wiedząc już do jakiego świętego się zwrócić (G. Frégault, „Essai sur les finances canadiennes 
(1700-1750) (suite)”, [w:] Revue d'histoire de l'Amérique française, t. 12, nr 4, r. 1959, p. 466. 
Trzeba przy tym przyznać, że kilkukrotnie alarmował dwór, że potrzebuje pilnie gotówki. Przed 
zastosowaniem rozwiązania z kartami sięgał po inne środki; pożyczał pieniądze i apelował o 
cierpliwość – i jedno, i drugie w końcu się wyczerpało (vide: Shortt, op.cit., s. 67-68). 
80 Op.cit., s. 68-69. 
81 A także, że odpowiemy [za wykup kart] pod naszym własnym prywatnym imieniem (op.cit.). 
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sukcesem, a de Meulles mógł, już po wszystkim, powiadomić ministra co zaszło82. 

Zanim dowiedział się jaka jest reakcja dworu na jego praktykę, powtórzył raz 

jeszcze emisję kart w lutym 1686 roku.  

Tymczasem Seignelay nie był zachwycony. De Meullesa, w odpowiedzi na 

list opisujący praktykę wydawania kart do gry, spotkała reprymenda za to 

rozwiązanie. Z tą samą korespondencją do kolonii trafił dokument jego odwołania. 

Mimo upomnień dworu stosowania nowego sposobu na dziurę w budżecie nie 

zaniechano. Kolejne emisje następowały już za czasów następców de Meullesa.  

 

13.4 De Meulles – wymiar sprawiedliwości 
 
 Można powiedzić, że jeśli chodzi o aktywność w sądzeniu, de Meulles 

wszedł raczej w buty Talona, niż Duchesneau. Od początku formułował wobec 

sędziów lokalnych trybunałów niższej rangi (juges subalternes) zarzuty o 

zachęcanie do pieniactwa, przeciąganie spraw. Chwalił się, że udało mu się w ciągu 

paru miesięcy osądzić samodzielnie „nieskończoną liczbę sporów” (infinité de 

litige), w których właściwe były sądy pierwszych instancji w Trois-Rivières, 

Montrealu i Quebeku – zastrzegał przy tym, że sprawy ważne rozpatruje z udziałem 

Rady suwerennej83. Mimo to, jego działania wyraźnie zmierzały do marginalizacji 

roli tej rady. Zwrócił się do króla o przyznanie sobie możliwości zawieszania w 

wykonywaniu funkcji członków rady, a w szczególności prokuratora. Dopytywał o 

możliwość wydawania zarządzeń porządkowych bez konieczność zasięgania 

zdania Conseil souvrain, wreszcie w jednej ze spraw, którą przejął do sądzenia 

osobiście, wydał wyrok śmierci – co było już poważnym wykroczeniem poza 

przyznaną wprost w commission jurysdykcję. Znany ze sporów z Frontenakiem, 

zasiadający wciąż w Radzie François-Madeleine-Fortuné Ruette d’Auteil zarzucał 

de Meullesowi w liście do ministra, że rozsądza on sprawy nie dochowując 

 
82 List intendenta de Meullesa do ministra Seignelay (24 września 1685), ANOM, k. C11A, t.7, k. 
139. 
83 List intendenta de Meullesa do ministra Colberta (21 listopada 1682), ANOM, kol. C11A t. 6, k. 
85; List intendenta de Meullesa do ministra Colberta (4 listopada 1683), ANOM, kol. C11A, t. 6, 
k.190. 
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procedury, nawet ich nie protokołując i korzysta według swobodnego uznania z kar 

grzywny i więzienia84.    

 

13.5 De Meulles – spory z gubernatorem 
 
 Niestety, z punktu widzenia wersalskiego dworu, mimo wyraźnych i 

akcentowanych zaleceń instrukcji co do relacji z gubernatorem, de Meulles poszedł 

śladem bezpośredniego poprzednika. Trudno nie dziwić się temu, że i de la Barre i 

de Meulles, znając powód odwołania Duchesneau i Frontenaka, korespondencję 

władz kolonii z dworem w tym temacie i wspomniane instrukcje, tak jawnie i 

niemal od początku zaczęli toczyć równie zażarte, co poprzedni administratorzy 

kolonii, spory. Intendent zarzucał gubernatorowi wkraczanie w kompetencje 

commissaire départi i pomniejszanie jego autorytetu (ujmując to zresztą dosadniej 

i twierdząc, że celem gubernatora jest detruire entierement l’autorite et le credit de 

l’intendant pour faire seul absolument tous ce qu’il desire dans le pays85). Zarzucił 

między innymi de la Barre’owi wysyłanie, pod pretekstem przekazywania 

rozkazów do odległych posterunków, łodzi na których jego ludzie udawali się 

nabywać skórki od Indian – łodzie te rzecz jasna były wysyłane bez congé i wiedzy 

intendenta. Z drugiej strony przestał (według de Meullesa) wydawać zezwolenia na 

handel innym osobom, pod pretekstem zagrożenia wojennego.   

 W wielu sprawach król i minister faktycznie brali tym razem stronę 

intendenta – de la Barre był chyba mniej zręcznym graczem niż Frontenac86. Trzeba 

też przyznać, że w korespondencji zainteresowanych dostrzegalne jest odwrócenie 

ról – w porównaniu z sytuacją Duchesneau i Frontenaka – również jeśli chodzi o 

sposób argumentacji. Tym razem to intendent był przeważnie w ofensywie. Posunął 

się do twierdzenia, że kolonia podzieliła się na dwa wrogie obozy: frakcja uznająca 

 
84 List prokuratora generalnego Ruette d’Auteila do ministra Seignelay (12 listopada 1684), ANOM, 
kol. C11A, t. 6, k. 447. 
85 Całkowite zniszczenie autorytetu i zaufania do intendenta, by móc czynić samemu absolutnie 
wszystko czego w tym kraju zapragnie (List intendenta de Meullesa do ministra Colberta (4 listopada 
1683), ANOM, kol. C11A, t. 6, k. 177). 
86 List ministra Seignelay do gubernatora de la Barre’a (10 kwietnia 1684), ANOM, kol. C11A, t. 6, 
k. 242, 249v; List króla do gubernatora de la Barre’a (31 lipca 1684), ANOM, kol. C11A, t. 6, k.  
289v. 
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autorytet króla (której przewodzi intendent) i frakcja wspierająca samowolę 

gubernatora, a lieutenant- général był często adresatem wymówek ministra: o 

nieuzasadnione pretensje do podpisywania ordonansów intendenta, o wydawanie 

zaleceń spoza dziedziny swoich działań, o ordynowanie wydatków bez zgody 

intendenta.  

Jednak de Meulles przecenił siłę poparcia, jakie był w stanie okazać mu 

Seignelay i przelicytował sugerując w pewnym momencie, by zmarginalizować 

rolę gubernatora w radzie i polecić członkom Rady suwerennej, aby respektowali 

jedynie autorytet intendenta. Odpowiedź Colberta juniora była taka, że osoba 

formułująca takie życzenie najwyraźniej nie posiada kwalifikacji odpowiednich dla 

intendenta, sugerując tym samym możliwość odwołania niepokornego komisarza87.  

 Sytuacja intendenta zmieniła się znacznie po przybyciu do kolonii markiza 

Denonville’a – nowego gubernatora: człowieka ulepionego z innej gliny niż de la 

Barre. Denonville był kompetentnym żołnierzem i administratorem, cieszył się 

zaufaniem i poparciem na dworze i miał też osobiste predyspozycje do pełnienia 

roli gubernatora. Poza silną wolą i sprawnością w zarządzaniu, wydawał się 

odznaczać również uczciwością, co nie było codziennością ówczesnych stosunków 

w Kanadzie. Warto przy tym odnotować, że markiz Denonville uznał za stosowne 

nie brać aktywnego udziału w posiedzeniach Rady suwerennej, uznał bowiem, że 

taka jest w istocie wola króla88 – ustępstwo, na które Frontenac nie był w stanie się 

zdobyć. De Meulles nie pozwolił sobie więc na zadzieranie z osobą formatu 

Denonville i przed dworem prezentował obraz zgodnej współpracy z nim, mimo że 

w istocie różnice zdań miewali często89.    

 

 
87 List ministra Seignelay do intendenta de Meullesa (31 lipca 1684) ANOM, k. C11A, t. 6, k. 47v-
48. 
88 List gubernatora Denonville’a do ministra Seignelay (20 sierpnia 1685), ANOM, kol. C11A, t. 7, 
k. 60. 
89 Na postawę de Meullesa miał tez na pewno wpływ fakt, że gubernator powziął podejrzenie co do 
machinacji intendenta, które wkrótce poparł dowodami. Szerzej o tym poniżej. Różnice zdań 
dotyczyły m.in. powracającej wciąż kwestii precedencji i honorów należnych „głowom” kolonii 
(vide List gubernatora Denonville’a do ministra Seignelay (20 sierpnia 1685), ANOM, kol. C11A t. 
7, k. 59). 
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13.6 Kompetencje intendenta: rozterki i żądania de Meullesa 
 
 W kontekście kształtowania sfer władzy intendenta na uwagę zasługuje 

kilka listów de Meullesa, w których przekazywał on markizowi de Seignelay 

wątpliwości co do zakresu swoich uprawnień. 

 Już w raporcie z 1683 roku wyraźnie podniósł on to, co pośrednio wynikało 

z dokumentów wydawanych administratorom kolonii: niejasny podział 

kompetencji gubernatora i intendenta i konieczność ich doprecyzowania. Jak sam 

stwierdził, gorąco pragnie służyć królowi jak najlepiej, ale nieustanne wkraczanie 

monsieur le géneral w jego zadania utrudnia to niezwykle. Z tego względu prosił 

on Seignelay o wyjaśnienie w jakich granicach ich funkcje się mieszczą (nous 

avertir de notre devoir l’un et l’autre, et distinguer nos fonctions90).  

 Jednym ze sposobów rozstrzygnięcia tych wątpliwości było przygotowanie 

spisu przykładów kompetencyjnych klinczów z prośbą o rozsądzenie ich przez 

króla i ministra. Odpowiedź króla na te wątpliwości (datowana na 10 kwietnia 1684 

roku91) zawierała częściowo precyzyjne odpowiedzi, częściowo odesłania do 

wydanych uprzednio aktów prawa, a w części powielała charakterystyczny do tej 

pory dla tej korespondencji styl zasadzający się na niedomówieniach i sugestiach.  

W tej pierwszej z grup mieszczą się decyzje dotyczące sądzenia 

nieosiadłych w Kanadzie żołnierzy-dezerterów i wydawanie zezwoleń na handel 

oraz nadawania koncesji – król odwołał się w tych kwestiach do osobno 

przekazanych władzom kolonii zarządzeń. Do drugiej grupy należały decyzje co do 

organu właściwego do rozsądzenia legalności nadań ziemskich czynionych przez 

intendenta i gubernatora (miała to robić Rada suwerenna). Rozstrzygnął też król 

jasno, że intendent nie ma prawa wydawać ordonansów w sprawach związanych z 

rdzennymi poddanymi króla w Kanadzie, chyba że będzie chodziło o sprawy z 

 
90 Powiadomić nas o naszych obowiązkach – jednego [tj. gubernatora] i drugiego [tj. intendenta] – 
i rozdzielić nasze funkcje (List intendenta de Meullesa do ministra Seignelay (4 listopada 1983), 
ANOM, kol. C11A, t. 6, k. 178). 
91 „Feuille au roi sur 'les difficultez [...] de décider sur les gouverneur et intendant du roi' avec les 
réponses du roi”, [w:] P. Dubé [red.], La Nouvelle-France sous Joseph-Antoine le Febvre de la 
Barre, 1682-1685 : lettres, mémoires, instructions et ordonnances, Sillery 1993, s. 139-140. 
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zakresu police, albo justice, w które „zamieszani” są zarówno koloniści, jak i 

Indianie. Wówczas działać mógł intendent z Radą suwerenną. Na pytanie, czy spory 

między Francuzami, a Indianami rozsądzać ma gubernator, czy intendent, 

odpowiedział jednak król, że żaden z nich (!) – chyba, że występować będą w roli 

mediatorów. Organu właściwego w tych sprawach wprost jednak nie wskazał.  

Bardziej mglista okazała się odpowiedź na jedno z pytań związanych z 

jurysdykcją nad gubernatorami lokalnymi (Trois-Rivières, Montreal). Na pytanie, 

czy commissaire départi (którego kompetencja w zakresie spraw „cywilnych” 

rozciągała się terytorialnie na ich władztwo) może wydawać polecenia tym 

gubernatorom odpowiedział król, że intendent nie ma tego prawa, ale może 

przekazywać im swoje porady dotyczące właściwej służby królowi, a adresaci 

winni się do nich stosować. Wyraźnie jednak zakazano intendentowi prowadzić 

dochodzenia przeciw tym lokalnym gubernatorom bez wiedzy i rady gubernatora 

generalnego Nowej Francji.  

Zastanawiające jest rozsądzenie innej dość partykularnej, ale 

symptomatycznej, sprawy kompetencji do decydowania o zagospodarowaniu 

nabrzeża Rzeki św. Wawrzyńca w Quebeku. Stwierdzono mianowicie, że 

gubernator ma prawo decydować o sprawach związanych z bezpieczeństwem, a 

więc np. o położeniu nabrzeżnej baterii armat, ale wyznaczenie miejsc cumowania 

i rozładunku to kwestia porządku publicznego (police), należy zatem do… Rady 

suwerennej.   

 Można stwierdzić, zestawiając powyższe z dokumentami powołania de 

Meullesa, że kwestia police leżała jednak w jego domenie. Wątpliwości co do tego 

musiał mieć jednak sam intendent, skoro w liście z 4 listopada 1684 roku prosił 

króla o wydanie arrêt wprost umożliwiającego mu samodzielnie wydanie regulacji, 

których sporządzenie w kwestiach porządkowych wymieniało jego commission, ale 

które – według de Meullesa – w instrukcji ograniczono. Jak donosił de Meulles, 

samodzielne działanie intendenta w tej sprawie było konieczne, bowiem trudno 

było znaleźć wśród członków Rady osobę niepowiązaną z courers de bois92.    

 
92 Il y a peu de conseillers qui n'y [i.e. chez les Ottawas] ayent tous les ans un frere, un neveau, ou 
un cousin (Prawie każdy członek Rady ma u nich [tj. plemienia Ottwawów] każdego roku brata, 
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 Choć wspomniany dokument Feuille au roi sur ‘les difficultez […] de 

décider sur les gouverneur et intendant, trafił do kolonii w roku wydania, z 

niewiadomych względów na zarejestrowanie przez Radę suwerenną czekał aż do 

roku 1699, kiedy to zaprotokołowano jego przyjęcie93.  

 

13.7 Powołanie subdélégués 
 
 Za czasów de Meullesa pojawiła się w Nowej Francji ustrojowa nowinka, 

instytucja niestosowana do tej pory w kolonii: rola zastępcy intendenta 

(subdélégué) w terenie. W samej metropolii funkcja ta istniała od pewnego czasu, 

najpierw jako tolerowana, a później usankcjonowana praktyka94. W Kanadzie do 

czasów Jacquesa de Meullesa formalnie nie występowała. 

 Możliwość powoływania takich zastępców (a ściślej, delegowania 

kompetencji) nie była wcale oczywista. W przypadku urzędników sensu stricto 

(officiers) możliwość taka była wykluczona. Dopuszczano ją jedynie w przypadku 

funkcjonariuszy działających w oparciu o polecenie (commission), czyli 

commissaires – w której to kategorii mieścili się właśnie intendenci. Przy czym 

praktyka delegowania kompetencji była początkowo negatywnie oceniana przez 

dwór. Choć dopuszczano do jej występowania, oczekiwaniem Colberta było, aby 

zadania powierzano tymczasowo i w wąskim zakresie95. We Francji przypadki 

delegowania zadań zaczęły występować dopiero w drugiej połowie XVII wieku, 

zaś dopiero jego końcówka (lata dziewięćdziesiąte) uznawane są za moment, w 

którym utrwaliła się praktyka powoływania stałych zastępców intendentów96.   

 
bratanka czy kuzyna), pisał de Meulles (List intendenta de Meullesa do ministra Seignelay (4 
listopada 1683), ANOM, C11A, t. 6, k. 187). 
93 Jugements et délibérations…, t. IV, s. 308.  
94 Mimo pojawienia się uprawnienia do delegowania obowiązków przez intendentów dosyć 
wcześnie – o czym mowa poniżej – rola stałego subdélégué została usankcjonowana dopiero w 
edykcie z 1704 roku, w którym uznano go za jeden z urzędów (officier). 
95 M. Antoine, „Les subdélégués généraux des intendances”, [w:] Revue historique de droit français 
et étranger, 1975, t. 53, Nr 3 (lipiec-wrzesień 1975), s. 395. 
96 Op. cit., s. 396; J. Ricommard, „Les subdélégués dés intendants jusqu'à leur érection en titre 
d'office”, [w:] Revue d'histoire moderne, t. 12, nr 29-30 (1937) s. 343-345. Ricommard podaje jeden 
odosobniony przykład z 1627 r., kolejny przypadek – równoważny z delegowaniem zadań, ale bez 
użycia tej formuły wprost, to rok 1635. Regularne i jasne delegowanie zadań intendenta zaczęło 
pojawiać się w dokumentach powołań dopiero od lat sześćdziesiątych XVII wieku. 
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 Co istotne, powołanie subdélégué w kanadyjskim przypadku nie miało 

odbicia w intendenckim commission – nie było w nim wyraźnie wskazane. Wśród 

dzisiejszych historyków panują różne zdania co do tego, czy było konieczne osobne 

umocowanie w powołaniu, aby zastępcę takiego ustanowić97, tym niemniej 

kanadyjscy intendenci w swych powołaniach prawa takiego nigdy wprost nie 

uzyskali.  

 Nie miał takiej kompetencji również Talon, choć domagał się jej w jednym 

z listów do Colberta w 1669 roku98. Można się dopatrywać jednak ustanowienia 

przezeń zastępcy de facto w wysłaniu do Akadii sekretarza Talona, Jeana-Baptiste’a 

Patouleta. Kolejny taki przypadek powołania subdélégué mimo braku formalnej 

mocy do tego, to powierzenie René-Louisowi Chartier de Lotbinière’owi zadania 

przeprowadzenia w imieniu intendenta dochodzenia w Montrealu w 1677 roku99.  

 Jeden ze śladów powołania subdélégué w Kanadzie za czasów de Meullesa 

prowadzi do... gubernatora, którym był podówczas markiz Jacques-René de Brisay 

markiz de Denonville100. Wspominał on w liście do Colberta juniora o sporze swego 

poprzednika z intendentem dotyczącym możliwości odbywania pod nieobecność 

tego ostatniego narad wojennych. Denonville sugerował, że nieobecnego 

intendenta powinien zastępować zawsze wyznaczony przez niego zastępca (a więc 

subdélégué)101.  

 Z prośbą o umożliwienie delegowania zadań musiał jednak wystąpić już 

wcześniej również intendent de Meulles (bez związku z potrzebą Denonville’a) 

bowiem w odpowiedzi na jego suplikę w lutym 1685 roku przyznano mu prawo do 

 
97 Vide Barbiche, op.cit., s. 399; J. Ricommard, op.cit., s. 352. 
98 Mémoire de Talon sur le Canada (1669), RAPQ 1930-31, s. 99. Chodziło wówczas o kuzyna 
intendenta: Mathieu Talona de Villeneuve. 
99 S. Didier, „Entre ville et campagnes, les subdélégués de l’intendance canadienne (1675-1763)”, 
[w :] Revue d’histoire de l’Amérique française, nr 70 (1-2) 2016, s. 118; A. Vachon, „Chartier de 
Lotbinière, René-Louis”, [w:] Dictionary of Canadian Biography, t. 2, Toronto/ Montreal, 2003, 
http://www.biographi.ca/en/bio/chartier_de_lotbiniere_rene_louis_2E.html [dostęp: 19.08.2020]. 
Był on powoływany do roli subdélégués wielokrotnie również później. 
100 W. J. Eccles, „Brisay de Denonville, Jacques-René de, marquis de Denonville”, [w:]  Dictionary 
of Canadian Biography, t. 2, Toronto/ Montreal 2003, http://www.biographi.ca/en/bio/brisay_de_ 
denonville_jacques_rene_de_2E.html [dostęp: 28.08.2020]. 
101 Mémoire que Denonville présente à Seignelay pour recevoir ses ordres (1685), kol. C11A, t. 5, 
k. 363-368v. 
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wyznaczenia zastępcy w „południowej części Kanady”102. I wiadomo, że faktycznie 

jeszcze za kadencji tego administratora, we wrześniu 1685 roku, doszło do wysłania 

do Montrealu subdélégué w osobie Jeana-Baptiste’a Migeon de Branssata103.  

W istocie nie był on jedynym zastępcą de Meullesa, a zadania subdélégué 

w tym okresie nie były jeszcze związane nierozerwalnie z regionem, do którego go 

wysyłano104. Wiadomo, że już wcześniej, w sierpniu 1685 roku de Meulles 

wyznaczył w Quebeku zastępstwo na czas swojej wyprawy do Akadii w postaci 

Nicolasa Duponta de Villeneuve’a. Notabene, między Dupontem i Migeonem 

powstał później spór kompetencyjny, bowiem Migeon wyznaczony został do 

indagowania sprawy nielegalnego obrotu skórkami bobrowymi, której ślady 

prowadziły z Montrealu do Quebeku105. O Duponcie wiadomo z kolei, że wydawał 

ordonanse obowiązujące na terenie Montrealu (vide il. 7). Ostatecznie spór 

rozsądziła Rada suwerenna uznając kompetencję Migeona de Branssata.   

 Kolejni zastępcy byli już jednak powiązani z konkretnym okręgiem 

administracyjnym kolonii. Osobnych „wiceintendentów” powoływano dla 

Quebeku, Montrealu i Trois-Rivières. Ich uprawnienia sprowadzały się, ogólnie 

 
102 „Extrait des réponses aux lettres reçues de Canada” (luty 1685), ANOM, kol. C11A t. 7, k.191. 
103 J. J. Lefebvre, „Migeon de Branssat, Jean-Baptiste”, [w:] Dictionary of Canadian Biography, t. 
1, Toronto/ Montreal 2003, http://www.biographi.ca/en/bio/migeon_de_branssat_ 
jean_baptiste_1E.html [dostęp: 28.08.2020]. 
104 Vide S. Didier, op.cit., s. 118; „Ordre du roi nommant le commissaire Lemaire subdélégué de 
l'intendant de Meulles” (25 kwietnia 1685), ANOM, kol. B, t. 11, k. 120. Analiza dostępnej literatury 
prowadzi do niejednoznacznych wniosków co do urzędowania poszczególnych subdélégués. 
Biografowie poszczególnych zastępców intendenta podają daty i zakresy działania zgodne z 
powyżej przywołanymi. S. Didier w cytowanych artykułach nie podaje tych dat precyzyjnie, choć 
treść jego wywodów wydaje się uwzględniać daty powyższe. Sam również stwierdza, że urzędnicy 
ci w pierwszej fazie funkcjonowania delegacji nie byli powiązani na stałe z miejscem, do którego 
ich wysłano. Tymczasem do swojej pracy doktorskiej ten sam autor dołączył tabelę ukazującą 
dokładnie lata urzędowania poszczególnych osób, z której wynika, że Migeon de Branssat był 
subdélégué w Montrealu w latach 1682-1685, Lotbinière w Quebeku w latach 1677-1708 
(nieprzerwanie), zaś Dupont był według tego autora wysłannikiem szczególnym, z kompetencjami 
ograniczonymi (subdélégué spécialisée) na terenie Quebeku – w latach 1684-1686. Zarówno daty, 
jak i zadania wyraźnie nie pokrywają się w tym zestawieniu z przywołanymi wyżej informacjami 
(vide S. Dider, Subdélégués et subdélégations dans l'espace atlantique français Etude comparative 
des intendances de Caen, Fort-Royal, Lille, Québec et Rennes (fin XVIIe - fin XVIIIe siècle, rozprawa 
doktorska złożona w 2019 r.; Uniwersytet Rennes 2/ Uniwersytet w Montrealu; niepubl., s. 637). 
105 Sytuacja była o tyle specyficzna, że ustalenia dochodzenia Migeona pozwalały wysnuć wniosek, 
że w nielegalny handel skórkami zamieszany jest sam intendent de Meulles, który prawdopodobnie 
sprzedawał (bezprawnie) congés. Sprawa ta stała się zresztą przyczyną upadku de Meullesa i jego 
odwołania, do którego doprowadził znający sprawę Denonville (szerszy opis zdarzeń prezentuje J. 
Leclerc, Le Marquis De Denonville, Gouverneur De La Nouvelle France, 1685-1689, Montreal 
1976, s. 65-75). 
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rzecz ujmując, do wykonywania zadań intendenta w powierzonym im okręgu. 

Reprezentowali jego samego i posiadali – delegowane im – jego kompetencje 

(włącznie z wydawaniem ordonansów). Czasem były to uprawnienia specyficzne 

dla danej jurysdykcji, np. wysłannik montrealski miał za zadanie kontrolowanie 

łodzi powracających z osiedli indiańskich i weryfikowania wraz z agentem 

Domeny królewskiej zgodności ładunku (a zwłaszcza ilości wywożonych skórek) 

z uprawnieniami jego posiadacza do posiadania tegoż.  

W kanadyjskiej praktyce sprawowania tej roli była istotna cecha 

specyficzna. Jak stwierdza S. Didier, w przeciwieństwie do swoich zaatlantyckich 

kolegów po fachu, subdélégués nowofrancuscy wykonywali swoje zadania w dużej 

mierze niezależnie od intendenta106. Oddalenie i trudności w komunikacji między 

miastami kolonii powodowały, że wysłannicy lokalni w Montrealu i Trois-Rivières 

działali często bez wiedzy i wskazówek swoich szefów z Quebeku, często 

samodzielnie sprawując swe funkcje. We Francji taka niezależność była 

niespotykana, a nadzór intendenta nad zastępcami częstszy i bardziej odczuwalny. 

Symptomatyczne wydaje się przy tym, że na stanowiskach subdélégués do zmian 

dochodziło znacznie rzadziej niż na stanowisku intendenta Nowej Francji. Dla 

przykładu w latach 1688-1760, czyli od powołania pierwszego zastępcy intendenta 

w Trois-Rivières do końca istnienia kolonii, urzędowało tam trzech zastępców 

intendenta, podczas gdy intendenci Kanady zmieniali się w tym okresie 

dziesięciokrotnie. Musiało rzutować to na znaczenie i faktyczną możliwość 

oddziaływania podległych intendentom reprezentantów w terenie – poszerzaną 

kosztem ich zwierzchników. Rozważając zakres faktycznej władzy intendentów 

nad Kanadą, warto na ten niuans zwrócić uwagę. 

 

 
106 S. Didier, „Représenter l’intendant et servir la population locale. Étude politique de la 
subdélégation canadienne (1680-1760)”, [w:] Bulletin d'histoire politique, nr 26 (1), s. 138–139. 
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Il. 7. - Ordonans Nicolasa Duponta de Neuville’a, subdélégué intendenta Nowej Francji (20 

listopada 1685), zakazujacy prowadzenia karczem w majątkach senioralnych bez zgody seniora 

wraz z kontrasygnatą Louisa-Hectora kawalera de Callières, gubernatora Montrealu (BAnQ Québec, 

Fonds Gouverneurs, régime français).  

 

13.8 De Meulles: prośba o… urlop 
 
 De Meulles również wyraził przed królem – podobnie jak Talon – potrzebę 

powrotu do Francji, z tym, że w jego wypadku powrót miał być tymczasowy. Czy 

był on również intendentem w Kanadzie nieszczęśliwym, trudno powiedzieć – nie 

da się tego z jego listów wyczytać, choć zdarzało mu się powoływać w nich na 

trudną dla niego sytuację, związaną z pozostawieniem we Francji żony i rodziny. 

W jednym z listów do Seignelay zwrócił się de Meulles o rodzaj urlopu od 

obowiązków w Kanadzie, uzasadnionego właśnie faktem, że zostawił w kraju 

rodzinę, a także koniecznością zadbania o swoje nieokreślone bliżej affaires w 

kraju.  
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Ciekawym jest notabene argument użyty do wsparcia prośby. Stwierdził 

mianowicie de Meulles, że chce opuścić Kanadę tylko na czas zimy, bowiem: 

personne ne souffrira de mon absence puis’que je ne seray en France que dans un 

temps ou il n’y a pas d’affaire en ce pais et ou tout le monde demeure chez soy 

assiège par les neiges107.     

 

13.9 Intendent i canadiens 
 
 Jeśli chodzi o relacje de Meullesa z mieszkańcami kolonii, początki jego 

kadencji wydawały się zwiastować dobrą współpracę. W jednym z pierwszych 

listów wskazywał ministrowi ich „dobre usposobienie” i sugerował królowi 

wypłacanie im świadczeń w monnaie de France (a więc według korzystniejszego 

przeliczenia wartości ich uposażenia)108.   

 Szybko jednak relacje te się popsuły. W roku 1683 donosił de Meulles, że 

jego zdaniem sędziowie i członkowie Rady suwerennej szkodzą kolonii 

przedłużając postępowania i udaremniając prowadzenie procesów przeciw ludziom 

z nimi powiązanym. W innym liście, w 1684 roku opisał kanadyjskich jurystów 

jako zajętych wyłącznie własnym interesem: gens de peu de choses sans lettres, et 

sans éducation109. Jego niechęć była między innymi konsekwencją incydentu z 

1684 roku, który doprowadził do pewnego rodzaju przesilenia ustrojowego i 

potwierdzenia statusu intendenta, jako głowy Rady suwerennej. W sierpniu 

wspomnianego roku Rada podjęła się rozpatrzenia sprawy regulacji cen alkoholu 

w kolonii. Problem polegał na tym, że na posiedzeniu, na którym Rada podjęła 

uchwałę w tej sprawie, nieobecni byli gubernator i intendent, którzy zwykle lato 

spędzali w Montrealu. De Meulles dowiedziawszy się o uchwaleniu règlements bez 

swego udziału, odmówił respektowania postanowień Rady stwierdzając, że decyzje 

podjęte bez niego i gubernatora są nieważne. Obie strony doniosły ministrowi o 

 
107 Nikt nie ucierpi z powodu mojej nieobecności, ponieważ będę we Francji tylko w czasie, gdy w 
tym kraju nic się nie dzieje i wszyscy zostają w domach oblężeni przez śnieg (List intendenta de 
Meullesa do ministra Seignelay (13 listopada 1684), ANOM, kol. C11A, t. 6, k. 416v). 
108 List intendenta de Meullesa do ministra Seignelay (12 listopada 1684), ANOM, kol. C11A, t. 6, 
k. 406v. 
109 Ludzie mało znaczący, bez oczytania czy wykształcenia (List intendenta de Meullesa do ministra 
Seignelay (12 listopada 1684), ANOM, kol. C11A, t. 6, k. 408. 
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zdarzeniu żądając podtrzymania swego autorytetu i stanowiska. Dwór, jak zwykle, 

odpowiedział rozwiązaniem salomonowym: decyzja Rady z sierpnia 1684 roku 

została podtrzymana, zakazano jej jednak na przyszłość podejmowania działań 

legislacyjnych bez intendenta jako przewodniczącego obradom110. O ile wcześniej 

uprawnienia Rady suwerennej do samodzielnego działania w zakresie règlements 

de police mogły być rozważane, o tyle po wspomnianej decyzji królewskiej z 10 

marca 1685 roku nie było wątpliwości, że nie odgrywa już ona samodzielnie dużej 

roli, jako organ administrujący Kanadą.   

 Zasługą de Meullesa jest wprowadzenie oficerów kanadyjskiego 

pochodzenia do wojsk służących w Nowej Francji. Co do zasady król nie 

dopuszczał do rekrutowania żołnierzy regularnej armii spośród canadiens. 

Koloniści mieli raczej koncentrować się na zadaniach cywilnych, na rozwoju 

kolonii i okazjonalnie jednie brać udział w działaniach militarnych w ramach 

lokalnych milicji mobilizowanych ad hoc (uprzednio organizowanych i 

ćwiczonych). Intendent zwrócił królowi uwagę na fakt, że nie ma potrzeby 

przysyłać do Kanady przynajmniej oficerów, bowiem w Nowej Francji jest pod 

dostatkiem ludzi, którzy mogliby tę funkcję sprawować lepiej niż przybysze. A 

ponieważ z kadencją de Meullesa zbiegło się w czasie wysłanie do Kanady w 1683 

roku pierwszych jednostek troupes de la Marine111, intendent zaproponował, by 

każdego roku do tych właśnie oddziałów kierować zaczątek kadry oficerskiej w 

postaci dwóch synów nowofrancuskich notabli112. Zwyczaj ten przyjęto i rozwijano 

tak, że na przełomie XVII i XVIII wieku już około jednej trzeciej kadry oficerskiej 

troupes de la Marine tworzyli żołnierze mający kanadyjskie korzenie.   

 

 
110 R. DuBois Cahall, op.cit. 80. 
111 Mowa o oddziałach, które w dzisiejszej nomenklaturze można określić piechotą morską. 
Pierwsze takie jednostki powołał jeszcze kardynał Richelieu w 1622 roku (compagnies ordinaires 
de la mer) i przeznaczył do służby na okrętach. Colbert w 1674 roku zreformował je i wyznaczył 
im zadanie rezydowania w koloniach karaibskich. Od tego czasu używana była nazwa troupes de la 
Marine, później również compagnies franches de la Marine (vide A. Sévigny, „Le soldat des troupes 
de la marine (1683-1715): premiers jalons sur la route d'une histoire inédite”, [w:] Les Cahiers des 
dix, 1989 r. (nr 44), s. 39–74; M. Fournier [red.], Les officiers des troupes de la Marine au Canada, 
1683-1760, Quebec 2017).   
112 List intendenta de Meullesa do ministra Seignelay (12 listopada 1684), ANOM, kol. C11A, t. 6, 
k. 400v-412v. 
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13.10. Epidemia w Nowej Francji 
 

Przy okazji intedenta de Meullesa warto wspomnieć – zwłaszcza w świetle 

współczesnych i towarzyszących nam obecnie doświadczeń – o jeszcze jednej 

kategorii zadań z jego rozległych uprawnień: przeciwdziałaniu epidemiom i ich 

zwalczaniu. Elementem zapobiegania były przede wszystkim zarządzenia sanitarne 

zawarte w règlements de police. Na czas przebywania w Kanadzie kawalera de la 

Source przypadła konieczność zwalczania po raz pierwszy epidemii, której nie 

zapobieżono i która wybuchła wśród kolonistów.  

Do tej pory choroby tego typu omijały samych osadników. Nie dotyczyło to 

bynajmniej ludności rdzennej, która przechodziła, jak wiadomo, bardzo dotkliwie 

choroby zakaźne przywiedzione z Europy i dla samych Europejczyków już 

niegroźne. Od lat dwudziestych przewijały się przez osady indiańskie, dziesiątkując 

ludność, ospa i odra.  

Tym niemniej francuscy koloniści ze szkodliwą dla nich epidemiczną 

chorobą zakaźną mieli do czynienia na szerszą skalę dopiero u schyłku 1685 roku. 

Jak pisał do króla de Meulles:  

 

L’arrivée des deux vaisseaux de Sa Majesté a causé un grand désordre au 

Canada. Deux qui y ont passé ont presque tous été attaqués de maladie 

contagieuse, qui s’est même communiquée à la plupart des habitants qui se 

sont mis en devoir de les soulager. Vous verrez par la liste que je vous envoie 

combien il est mort d’officiers, soldats, engagés et matelots113. 

 
113 Przybycie dwóch statków Jej Królewskiej Mości spowodowało wielkie problemy w Kanadzie. 
Niemal wszyscy na dwóch statkach, które przypłynęły, zostali zaatakowani przez chorobę zakaźną, 
która rozprzestrzeniła się nawet na większość z tych mieszkańców, którzy wyruszyli, aby się o nich 
zatroszczyć. Zobaczy Pan z listy, którą przesyłam, ilu oficerów, żołnierzy, szeregowców i marynarzy 
zginęło (List intendenta de Meullesa do ministra Seignelay (28 września 1685), ANOM, kol. C11A, 
t. 7, k. 143-155). Warto dodać, że choć intendent wyraźnie lokuje źródło choroby na 
przybywających statkach, W. J. Eccles połączył wybuch epidemii w Quebeku z wcześniejszą (1684) 
epidemią hiszpanki w obozie wojsk gubernatora de la Barre’a nad rzeką Famine. Grypa osłabiła 
wówczas na tyle francuskie wojska, że gubernator zmuszony był zawrzeć skrajnie niekorzystny dla 
Francuzów i ich sojuszników pokój z Irokezami (vide W. J. Eccles, „Meulles, Jacques de,” 
[w:] Dictionary of Canadian Biography, t. 2, Toronto/ Montreal 2003, 
http://www.biographi.ca/en/bio/meulles_jacques_de_2E. html, [dostęp: 28.08.2020]).   
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Podczas epidemii intendent zajął się odseparowaniem w miarę możliwości 

załóg statków, na których odkryto chorobę i wyposażył w dodatkowy sprzęt 

(materace, bieliznę, pościele) szpital Hôtel-Dieu, w którym chorzy znajdowali 

pomoc. Wystąpił też do króla o dodatkowe zasiłki finansowe dla tych, którzy 

ponieśli szczególnie dotkliwe straty. Ostatecznie z powodu choroby zmarło w 

Nowej Francji ponad sto osób, a więc jak na warunki demograficzne kolonii, spora 

część populacji. Generalnie jednak habitants wykazywali większa odporność i choć 

epidemie powracały, ich negatywne skutki były mniej odczuwalne niż w przypadku 

podobnych populacji w Europie114.   

 

13.11 Podsumowanie 
 

Po niechlubnym odwołaniu z Nowej Francji i powrocie do „starej”115 Jacques 

de Meulles nie pełnił już istotnych funkcji (minister Seignelay odmówił mu nawet 

spotkania, o które dawny intendent zabiegał). Żył za to na znacznie wyższej stopie 

niż przed wyjazdem, co wydaje się potwierdzać zarzuty prowadzenia nielegalnych 

interesów w Ameryce116. Zmarł w 1703 roku w Orleanie.  

Poza niezbyt miłym wspomnieniem i w Kanadzie i we Francji pozostawił po 

sobie trwalszy nieco pomnik. To z inicjatywy de Meullesa, po pożarze 

dotychczasowej siedziby intendenta w „Górnym mieście” w Quebeku w 1682 roku, 

król nabył teren dawnego browaru Talona w dolnej, przybrzeżnej części miasta. 

Tam de Meulles zlecił wybudowanie nowej siedziby intendenta. Mimo paru 

późniejszych zniszczeń i odbudów tego pałacu, do końca rządów francuskich w 

Nowej Francji miejsce wybrane przez de Meullesa służyło za siedzibę intendenta i 

miejsce obrad Rady suwerennej117.  

 

 
114 Vide P.-G. Roy, „Les épidémies à Québec”, [w:] Bulletin des recherches historiques, nr XXIII 
(1917), s. 204-212. 
115 Choć brzmi to niecodziennie, podobnie nazywano metropolię również w opisywanych czasach 
wyróżniając „Nouvelle France” i „Ancienne”. 
116 J.-C. Dubé, op. cit., s. 129, 170. Lahontain twierdził, że oskarżenia były niesłuszne (vide L.A. de 
Lom d'Arce, baron de Lahontan, Oeuvres completes, t. I, Montreal 1990, s. 325). 
117 R. Mercier-Méthé, „Un décor aristocratique en Nouvelle-France", [w:] Journal of the Society for 
the Study of Architecture in Canada / Le Journal de la Société pour l'étude de l'architecture au 
Canada, nr 44 (2), s. 56–73; R. Mercier-Méthé, „Une visite au palais de l’intendant”, [w:] Cap-aux-
Diamants, nr 114 (2013), s. 35–37. 
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14. Jean Bochart de Champigny (1686-1702) 
 

Jednym z pierwszych zadań kolejnego intendenta Nowej Francji, zupełnie 

jak w przypadku pierwszego z nich: Jeana Talona, było przygotowanie wyprawy na 

Irokezów. Wkrótce zaś wybuchł konflikt z wspierającymi ich sąsiednimi koloniami 

angielskimi, tzw. wojna króla Wilhelma, będąca amerykańską odsłoną konfliktu 

europejskiego: wojny Francji z Ligą augsburską (1689-1697). Czasy rządów 

intendenckich Champigny’ego okazały się czasami wojennymi i ten fakt odcisnął 

piętno na jego kadencji. 

 

14.1. Pochodzenie Jeana Bocharta de Champigny 
 

Jean VIII Bochart de Champigny, sieur de Noroy et de Verneuil1, był 

spokrewniony z rodziną Montmorency, a zatem był krewnym biskupa Lavala. Miał 

też rodzinne powiązania Tronsonami, z których jeden, Louis Tronson, był paryskim 

zwierzchnikiem sulpicjan – zgromadzenia władającego podówczas Montrealem. To 

dzięki m.in. wstawiennictwu tego drugiego u markiza de Seignelay Champigny 

otrzymał posadę w Nowej Francji. Przodkowie przyszłego intendenta już od XV 

wieku pełnili ważne funkcje państwowe, choć sam nie miał doświadczenia 

urzędniczego2. Jak wspomniał po jego przyjeździe do kolonii Louis-Armand de 

Lom d'Arce, baron de Lahontan: ce nouvel Intendant est d'une des plus illustres 

maisons de robe3. Wykształcony w kolegium jezuickim, a potem na studiach 

prawniczych – przy swoich rodzinnych tradycjach – wydawał się człowiekiem 

predestynowanym do wyznaczonej roli.  

 

 

 
1 W. J. Eccles, „Bochart de Champigny, Jean, Sieur de Noroy et de Verneuil,” Dictionary of 
Canadian Biography, t. 2, Toronto/ Montreal 2003, http://www.biographi.ca/en/bio/bochart_de_ 
champigny_jean_2E.html (dostęp: 21).. 
2 Vide F. Bayard, "Jean Bochart de Champigny (1561-1630)", [w:] Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, t. 46, nr 1, styczeń-marzec 1999, s. 39-52. 
3 Ten nowy intendent pochodzi z jednej z najświetniejszych rodzin urzędniczych (L. A. de Lahontan, 
op.cit., s. 325). 



227 
 

 

14.2 Instrukcja Champigny’ego 
 

Instrukcja Jacquesa Bocharta de Champigny4 była najobszerniejszą od 

czasów Talona. Powielała wiele wątków z poprzednich dokumentów tego typu, 

również w postaci skopiowania całych akapitów. Z tego właśnie wynika jej 

obszerność, zebrano w niej bowiem wiele tematów, którymi obrastały do tej pory 

instrukcje kolejnych intendentów i dodano między te tematy wątki nowe.  

Z poprzednich instrukcji powielono zalecenia przede wszystkim utrzymania 

dobrych relacji z gubernatorem i zrealizowania dwóch celów: zapewnienia 

mieszkańcom bezpieczeństwa i wspomaganie ich w pomnażaniu liczby poddanych 

króla w Kanadzie. Zalecono również wspomaganie biskupa i kleru w wysiłkach 

misyjnych i duszpasterskich, inicjowanie „cywilizowania” Indian przez jezuitów i 

ogół mieszkańców i wspieranie zwłaszcza rekolektów, którym zdarzało się 

wchodzić w scysję z samym biskupem.   

Powracał drażliwy temat możliwości powiększenia poboru dziesięciny (czy 

to przez podniesienie stawki, czy zwiększenie produkcji rolnej w kolonii). 

Intendent otrzymać miał dotację dla księży kanadyjskich (8000 liwrów), której 

rozdziałem między nich miał się zająć z biskupem. Osobnym zadaniem było 

dopilnowanie, aby w każdej wytyczonej parafii stał murowany (!) kościół.  

Rozwadze Champigny’ego polecono proponowane jeszcze przez Talona 

wzniesienie przytułku dla ubogich, choć król wydawał się wobec idei sceptyczny 

wychodząc z założenia, że może to sprzyjać nieróbstwu i odciągać od pracy.  

Intendent miał czuwać nad przestrzeganiem edyktu z 1679 roku w 

przedmiocie sprzedaży alkoholu Indianom, trzymać w ryzach coureurs de bois i nie 

mieszać się pod jakimkolwiek pozorem, osobiście czy pośrednio w handel futrami.   

Nie zmieniły się także wytyczne co do gospodarki: polecenia wspieranie 

budowy statków i inicjowania wymiany handlowej z Antylami, tworzenia 

manufaktur, szukania kopalin, itd.  

 
4 „Instructions pour Monsieur de Champigny, nommé intendant du Canada” (31 maja 1686), ANOM, 
kol. B, t. 12, k. 7.  
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Uwagę zwraca m.in. osobny, nowy fragment poświęcony dopilnowaniu przez 

intendenta by nie osiedlał się w Kanadzie żaden protestant, zaś ci, którzy już tam 

rezydują winni być nakłonieni do konwersji na katolicyzm. Pojawienie się tej 

wzmianki kojarzyć można z niedawnym odwołaniem edyktu nantejskiego (1685).   

Instrukcja zawiera też sąsiadujące z ogólnymi i powtarzającymi się 

zaleceniami starań w określonych obszarach, partykularne zalecenia, np. 

organizację zakupu 500 muszkietów dla plemion Illinois, czy wsparcia Denisa 

Riverina, dawnego sekretarza intendenta Duchesneau w jego przedsięwzięciu: 

organizacji spółki eksploatującej łowiska na Rzece św. Warzyńca.  

Champigny’emu nakazano też w instrukcji np. zweryfikować w Nowej 

Francji szlachectwo osób, które twierdzą, że należą do grona nobles, przypuszczał 

bowiem król (i prawdopodobnie miał rację5), że część z nich tytuł ten sobie 

uzurpuje. Kolejnym takim szczegółowym zaleceniem jest wskazanie, że ma 

intendent wspierać commis des fermes (urzędników weryfikujących przestrzeganie 

monopolu królewskiego na wwóz alkoholu do kolonii; mutatis mutandis: 

celników), których kontrolom na statkach sprzeciwiali się oficerowie wojsk 

przybywających do kolonii.    

Ważnym i relatywnie szeroko opisanym wątkiem jest kwestia aktualna w 

chwili przygotowania instrukcji: problem rywalizacji francusko-angielskiej w 

rejonie Zatoki Hudsona. W instrukcji stwierdzono, że władcy Anglii i Francji 

zdecydowali się na pokojowe współużytkowanie tego regionu, nie należy zatem 

niepokoić Anglików w ich osiedlach. Tym niemniej Champigny’emu zalecono 

robienie co jego mocy, by wpływy Anglików w tym regionie nie rozszerzały się. 

Miał on wspierać inicjatywy francuskich kolonistów na tym terenie: przede 

wszystkim Kompanię północną (Compagnie du Nord)6 i strzec tego, by 

praktykowane dotąd przez miejscowe plemiona rdzennych mieszkańców zwożenie 

 
5 M. Trudel, „Du «dit» au «de» : noblesse et roture en Nouvelle-France”, [w:] Mythes et réalités…, 
s. 159-173; Y. Drolet, R. Larin, La noblesse canadienne. Regards d’histoire sur deux continents, 
Montreal 2019, s. 16-18.  
6 Jej głównymi założycielami byli francuscy pionierzy, eksploratorzy Zatoki Hudsona: Pierre-Esprit 
Radisson i Médard Chouart Des Groseilliers oraz prominentny quebecki kupiec: Charles Aubert de 
La Chesnaye. Powstała w 1682 r. właśnie w celu sprowadzania z tej okolicy skórek bobrowych – 
szczególnie wysokiej jakości na tym terenie (Vide J. Lacoursière, Histoire Populaire Du Québec: 
Des Origines A 1791, Sillery 1995, S. 160). Jej głównym rywalem była, rzecz jasna, Hudson Bay 
Company, założona w 1670 roku między innymi przez… Radissona, służącego podówczas 
Anglikom. 



229 
 

futer do osad Nowej Francji, nie ustępowało na rzecz handlu z angielskimi 

kupcami7. W tym celu wspierać miał Champigny powstawanie osad francuskich na 

szlaku, którym udawali się do kolonii Indianie. Poczyniono również w instrukcji 

uwagę dotyczącą wspierania kanadyjskiej eksploracji Zatoki Meksykańskiej: 

Champigny miał wspomagać w tym René-Roberta Cavalier de la Salle’a, 

eksploratora tych terenów z ramienia Francuzów.  

 

14.3 Champigny – zadania wojskowe intendenta 
 

Jeśli oceniać kadencję Bocharta de Champigny przez pryzmat ukształtowania 

funkcji intendenta, to stwierdzić trzeba, że w jego wypadku uwypuklona została, 

raczej marginalnie wcześniej odgrywana (pomijając epizody z czasów Talona i de 

Meullesa) rola intendenta w sprawach wojennych.  

Sam fakt uwzględnienia w zadaniach nowofrancuskich commissaire départi 

zadań związanych tak wyraźnie z wojskiem odróżniał ich od intendentów z terenu 

Francji. W metropolii intendentura wojskowa była domeną osobnych 

funkcjonariuszy: intendentów armii, niezależnych od intendants de justice, police i 

finances8. W przypadku Nowej Francji wzmianki o zadaniach związanych z 

wojskiem występowały od początku w zaleceniach dla intendenta. Ba, udział w 

naradach wojennych był pierwszym z obowiązków wskazywanych w commission, 

a część obowiązków intendenta Kanady z perspektywy ocenia się jako „czysto 

wojskowe”9. A jednak, mimo tych zaleceń ich aktywność w tych kwestiach mieściła 

się do pewnego momentu na dalszym planie.  

W dużej mierze zależała ona, rzecz jasna, od aktualnej potrzeby: stanu pokoju 

albo wojny w kolonii. Nowa Francja przez większość swojej historii pozostawała 

 
7 Il doit aussy empescher par tous les moyens qu'il pourra s'imaginer que les nations sauvages ne 
discontinuent de prendre la route des colonies françaises pour porter leur pelleteries par la du costé 
de la mer et que les Anglois n'y fassent aucun progrez (Musi także działać wszelkimi sposobami, 
jakie może sobie wyobrazić, aby Indianie nie przestawali podążać szlakiem do kolonii francuskich, 
i przywozili tam swoje skóry znad wybrzeży morza i aby Anglicy nie robili tam żadnych postępów. 
Instrukcja dla Intendenta Champigny’ego („Instructions pour Monsieur de Champigny…”, k. 16v). 
8 Zdarzało się, że rolę intendentów wojskowych wykonywali intendenci prowincji przygranicznych 
we Francji, jednak sprawowali tę funkcję na mocy osobno powierzonego im imperium – nie jako 
intendenci prowincji ipso iure. 
9 Stwierdza tak, mimo wszystko, chyba z pewną przesadą, J. Verney (The Good Regiment. The 
Carignan-Salières Regiment in Canada, 1665-1668, Montreal 1991, s. 92). 
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w stanie wojny. Jak wyliczył W. J. Eccles, na lata 1608-1760 przypada jedynie 

około pięćdziesięciu – zliczając wszystkie interwały – lat pokoju. Przy czym 

największy nieprzerwany okres, kiedy mieszkańcy Kanady nie byli zaangażowani 

w działania wojenne bezpośrednio, to lata 1666-1684, a więc praktycznie 

większość kadencji Talona, kadencje Bouteroue i Duchesneau i część okresu 

urzędowania de Meullesa10.   

Co do początkowego okresu działania Jeana Talona: jak wspominano 

powyżej, przybył on do Kanady wraz z pułkiem żołnierzy poleconych jego opiece: 

regimentem Carignan-Salières. W jego zatem korespondencji z dworem tematy 

militarne związane z tym oddziałem, siłą rzeczy, pojawiały się w początkowym 

okresie dość często.  

Operacja przetransportowania regimentu Carignan-Salières do Ameryki była 

sama w sobie logistycznym wyzwaniem. Stąd opisywana w korespondencji przez 

samego zainteresowanego dbałość o odpowiednie wyposażenie i sprawne 

zaokrętowanie poszczególnych kompanii. Dalsze zadania czekały intendenta już po 

przybyciu do Nowego Świata. Należało rozlokować przybyłych żołnierzy – co nie 

było zadaniem łatwym, bowiem ich przyjazd oznaczał wzrost populacji kolonii o 

blisko jedną czwartą. Musiał ich również wyposażyć na miejscu i zadbać o wikt11.    

Mimo to, praca Talona w tym obszarze nie może być oceniona jednoznacznie 

pozytywnie. Wiadomo, że wymawiał się on chorobą od udziału w wyprawie 

Tracy’ego i Courcelle’a przeciw Irokezom jesienią 1666 roku. Wiadomo też, że 

mimo zapewnień o troskliwym dbaniu o zaopatrzenie żołnierzy, podczas 

 
10 W. J. Eccles, „The Social, Economic, And Political Significance of The Military Establishment in 
New France”, [w:] Essays On New France, Toronto 1987, s. 114. 
11 Jako dowód działania Talon, a przy okazji przykład wyposażenia francuskich wojsk w tych 
czasach w Kanadzie podać można zapiski w dzienniku jednego z oficerów regimentu Carignan-
Salières podsumowujące wyposażenie jego jednostki przez intendenta na rok 1667: Mémoire de ce 
que j'ai reçu de Monsieur Talon, intendant du Canada pour habiller ma compagnie en l'année 1667: 
50 paires d'habits de drap, plus 50 paires de souliers, plus 100 chemises, plus 50 paires de bas de 
rame, plus 50 chapeaux, plus 3 livres fil, plus 50 peignes, plus un cent d'eguilles, plus 4 paires de 
ciseaux, plus 50 aunes de ruban pour les chapeaux. Le tout a été emploie et distribué conformément 
à l'ordonnance faite par monsieur Talon intendant pour le roy en Canada pour l'année 1667 (Spis 
tego, co otrzymałem od pana Talona, intendenta Kanady, aby ubrać moją kompanię w roku 1667: 
50 par ubrań z tkaniny plus 50 par butów plus 100 koszul, plus 50 par pończoch, plus 50 kapeluszy, 
plus 3 funty przędzy, plus 50 grzebieni, plus sto igieł, plus 4 pary nożyczek i 50 łokci wstążki do 
kapeluszy. Całość przyjęta i rozdzielona zgodnie z rozkazem pana Talona intendenta dla króla w 
Kanadzie na rok 1667); R. Le Blant, „Le Livre de raison de François de Tapie de Monteil, capitaine 
au régiment de Poitou (1661-1670) (suite)”, [w:] Revue d'histoire de l'Amérique française, t. 14, nr 
1/1960, s. 110). 
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wcześniejszej wyprawy zimowej w 1666 roku, wojska francuskie nie były 

przygotowane do warunków pogodowych w Kanadzie. Choć co do wskazania 

winnego tego stanu rzeczy wysuwano wątpliwości, to pozostaje faktem, że na 

intendenta spada odpowiedzialność za wyposażenie tej wyprawy12. Wraz z 

zakończeniem wojny z Irokezami jesienią 1666 roku, ściśle militarne zadania 

Talona ustąpiły zadaniom z innych dziedzin.  

Problem irokeski powrócił w latach osiemdziesiątych XVII wieku, a 

rozpoczęcie działań wojennych przypadło na czasy Jacquesa de Meullesa. Już w 

pierwszych raportach do markiza de Seignelay alarmował on, że pilnie potrzebne 

jest skierowanie do kolonii regularnego wojska i zorganizowanie uderzenia na 

Irokezów. 

Za kadencji de Meullesa Francuzi zorganizowali znów wraz z sojusznikami 

indiańskimi wyprawę przeciw Konfederacji Irokeskiej i znów intendent odmówił 

uczestnictwa w naradach i nie towarzyszył gubernatorowi de la Barre’owi w 

wyprawie – za co spotkała go reprymenda13. Kolejnej kampanii już nie doczekał, 

przed jej rozpoczęciem został odwołany.     

To na Champigny’ego czekało, rychło po przybyciu do kolonii, zadanie jej 

przygotowania. Gubernator Denonville otrzymał zadanie rozprawienia się z 

Irokezami i zmycia przy tej okazji hańby jaką był dla Francuzów pokój znad 

Famine (1684), wieńczący wyprawę de la Barre’a, a o zaopatrzenie wojska zadbać 

miał nowy intendent.  

Wiadomo, że za zadanie to zabrał się sumiennie. W listach z dworem podaje 

informacje o rozlokowaniu wojsk w kolonii, nienajlepszym stanie zdrowotnym i 

słabej kondycji rekrutów. Zaangażował się do tego stopnia w zapewnienie dobrego 

wyposażenie żołnierzy, że ukrócił praktykę pozwalającą dowódcom kompanii na 

potrącanie z żołdu kosztu ubrania przekazywanego żołnierzom. Oficerowie skłonni 

byli podwyższać cenę przekazywanego wyposażenia, by dodatkowo zarobić. 

 
12 Jeśli wierzyć relacji przywołanej przez J. Verneya, złe przygotowanie mogło wynikać bardziej z 
winy gubernatora Courcelle’a, który parł do podjęcia wyprawy zimą i nie chciał słuchać rad 
mieszkańców kolonii np. co do zaopatrzenia żołnierzy w narty śnieżne (J. Verney, op.cit., s.47). 
Winę Talona dostrzega M. Trudel („L'intendant Jean Talon, une réévaluation…”, s. 114). Notabene 
Talon przed służbą w Kanadzie był intendentem armii, powinien więc posiadać stosowne 
doświadczenie.   
13 „Extrait des réponses aux lettres reçues de Canada” (luty 1685) ANOM, kol. C11A t. 7, k.191. 
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Champigny zaczął sam odciągać wartość przekazywanych elementów 

umundurowania14 z całości żołdu kompanii, którą otrzymywał do rozdziału 

oficer15. 

Po de Meullesie „odziedziczył” Champigny inną praktykę związaną z 

utrzymywaniem wojska – specyficzną dla Kanady. Jak wyżej wskazano de Meulles 

borykał się z chronicznym brakiem środków na utrzymanie żołnierzy. Jego 

inwencja w zapewnieniu im mimo to utrzymania nie skończyła się na monnaie de 

cartes. Wykorzysta on mianowicie okoliczność, że z racji epidemii i nieudanej, a 

kosztującej sporo ofiar wśród canadiens, wyprawy przeciw Irokezom (1685), w 

kanadyjskich gospodarstwach w okresie prac polowych brakowało mężczyzn do 

pracy. Wydał zatem ordonans pozwalający kanadyjskim gospodarzom na 

wynajmowanie żołnierzy jako pracowników rolnych, pod warunkiem zapewnienia 

im wyżywienia i zapłaty (ustalono maksymalną stawkę) oraz z zastrzeżeniem, że 

nie mogą ubierać do tej pracy munduru16. To pozornie łatwe i korzystne dla 

wszystkich rozwiązanie okazało się wkrótce sporym problemem. Dodatkowy 

zarobek, ucieczka od koszarowego rygoru i garnizonowych obowiązków, wreszcie 

lepsze warunki życia wśród kanadyjskich cywilów, skutecznie zabijały w 

żołnierzach zapał i gotowość do wojaczki. Oficerowie dostrzegli w tym – znów – 

dodatkową szansę na zarobek i zaczęli potrącać tym, którzy woleli przebywać na 

farmach, część żołdu. W zamian za to dowódcy tolerowali absencje, nie wymagali 

udziału w ćwiczeniach, zaś tym, którzy nie zgadzali się na potrącenie, nie pozwalali 

na opuszczanie koszar i przeciążali obowiązkami, których nie realizowali ich 

nieobecni koledzy. W praktyce zdemoralizowani żołnierze spędzali cały czas poza 

swymi jednostkami, odwykli od wojskowej musztry i nie tylko nie byli gotowi do 

służby, ale wręcz nie stawiali się na wezwania do jej pełnienia17. Doszło do 

 
14 Umundurowanie jako takie zaczęło dopiero pojawiać się w armii francuskiej, wiadomo jednak, 
że dla żołnierzy Troupes de la Marine ustalono typ stroju, w jakim mieli występować (vide W. J. 
Eccles, Jean Bochart de Champigny, intendant of New France 1686-1702, s. 127, praca niepubl.). 
15 List intendenta Champigny’ego do ministra Seignelay (16 lipca 1687), ANOM, kol. C11A, t. 9, 
k. 33. 
16 „Ordonnance de M. De Meulles qui permet aux soldats de travailler chez les habitants pourvu 
qu'ils enlèvent leurs uniformes et qu'ils ne reçoivent pas plus de dix ou douze livres par mois” (28 
avril 1685), [w :] Ordonnances et commissions…, s. 96-97. 
17 List intendenta Champigny’ego do ministra Seignelay (12 listopada 1691) ANOM, kol. C11A, t. 
11, k. 291v. 
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paradoksalnej sytuacji: koloniści mający uprawiać ziemię wysyłani byli do zadań 

wojskowych, a żołnierze – przysłani do ich obrony – zajmowali się uprawą roli. 

Champigny widząc w tym rozwiązaniu, bądź co bądź usankcjonowanym 

przez poprzedniego intendenta, źródło problemów, próbował poprawić sytuację nie 

rugując samej praktyki. Wydał swoim subdélégués nakaz wizytowania koszar, 

zarządzania przeglądów wojsk i wypłaty żołdu zgodnie ze stanem osobowym na 

tychże przeglądach. Oficerowie sabotowali jednak te zarządzenia, nieraz lżąc 

zastępców intendenta niewybrednie i zażądali awizowania takich przeglądów z 

jednodniowym wyprzedzeniem (by mieć czas na ściągnięcie nieobecnych). 

Znaleźli w tym wszystkim wsparcie w osobie gubernatora Frontenaka, gotowego – 

z jednej strony – do tolerowania niesubordynacji, jeśli chodziło o jego ludzi, z 

drugiej – do podkopywania autorytetu intendenta wszędzie, gdzie to możliwe18. 

Ostatecznie skargi Champigny’ego na opór Frontenaka i na samą sytuację ustały po 

śmierci hrabiego, kiedy gubernatorem został Louis-Hector de Callière.  

Omawiając zakres działania Champigny’ego w kwestiach militarnych 

wspomnieć trzeba o jeszcze jednej, z gruntu nietypowej dla intendant de justice et 

police finance sytuacji. Latem 1687 roku sieur de Noroy wziął bezpośredni udział 

w operacji militarnej, stanął mianowicie na czele oddziału wojska: straży przedniej 

armii gubernatora Denonville’a wyprawiającej się przeciw Irokezom. Co prawda 

celem jego oddziału było przygotowanie postoju dla głównych sił przy leżącym 

jeszcze na terenie Nowej Francji Forcie Cataracoui, jednak przeprowadził tam 

operację raczej o wojskowym charakterze – i w dodatku, jak wiele wskazuje – mało 

chlubną. Intendent zastał mianowicie przy forcie grupę tzw. neutralnych Irokezów: 

Indian należących co prawda do tego samego plemienia, którego osady były celem 

wyprawy, ale utrzymujących z Francuzami poprawne stosunki. Bez żadnej 

prowokacji z ich strony i bez – o ile wiadomo – konkretnego powodu, Champigny 

zaprosił tę grupę (ok. 120 osób) za palisadę fortu, rzekomo w celu wydania uczty. 

Kiedy za Irokezami zamknęła się brama pojmano ich, rozbrojono, a mężczyzn 

związano i odesłano pod strażą do Montrealu19. Chodziło prawdopodobnie o 

 
18 List pana de La Touche do ministra Pontchartraina (15 października 1697), ANOM, kol. C11A, t. 
15, k. 162-167. 
19 Zostali oni wysłani do Francji, gdzie przeznaczono im los galerników. Szerszej sprawę opisują J. 
Leclerc, „Denonville et ses captifs iroquois”, [w:] Revue d'histoire de l'Amérique française, nr 14 
(4), r. 1961, s. 545–558; idem: „Denonville et ses captifs iroquois (suite et fin)”, [w:] Revue d'histoire 
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ograniczenie ryzyka nie tyle ataku z ich strony, co powiadomienia przez Irokezów 

neutralnych ich wrogich Francuzom pobratymców o nadchodzącej armii. Siły 

Champigny’ego były szczupłe, zdecydował się więc na niezbyt honorowy fortel, 

by uniknąć rozlewu krwi i ewentualnej porażki. Nie można powiedzieć, że tego 

typu aktywność była chlebem powszednim intendentów w Kanadzie, ale nie był to 

jedyny przypadek, kiedy zaangażowali się bezpośrednio w kampanię wojenną20.  

 

14.4 Sprawy związane z Kościołem za czasów Champigny’ego 
 

W instrukcji piątego intendenta rezydującego w Nowej Francji zwrócono 

szczególnie uwagę na nawracanie protestantów. Jak wspomniano, musiało mieć to 

związek z odwołaniem w Fontainbleau edyktu nantejskiego (1685) i nasileniem 

„zachęt” do konwersji hugenotów. Nowa Francja nie była jednak w żadnym razie 

ogniskiem protestantyzmu. Rychło po przybyciu intendenta raportowano królowi, 

że właściwie w Kanadzie protestantów nie ma, a ci którzy się jednak pojawiają 

(głównie wśród wojskowych kierowanych do Nowej Francji) są skuteczne 

przekonywani przez jezuitów do zmiany wyznania21.  

Na Champigny’ego czekały niedokończone sprawy ustalenia dziesięcin 

(podzielał on zdanie poprzedników, że nie będzie dobre ustalenie ich na poziomie 

1/13 zbiorów), podobnie opornie szło ustanawianie stałych proboszczów i 

nakłanianie seniorów do budowania kościołów z trwałych materiałów22.  

Ciekawym wątkiem relacji tego intendenta z Kościołem były jego spory z 

biskupem związane z finansowym utrzymaniem instytucji kościelnych Nowej 

Francji. Jeden z nich dotyczył rozdzielania dotacji królewskich: zarówno corocznie 

przekazywanej na utrzymanie księży posługujących w kraju kwoty 8.000 liwrów, 

 
de l'Amérique française, nr 15 (1), r. 1961, s. 41–58 ; W. J. Eccles, „Denonville et les galériens 
iroquois”, [w:] Revue d'histoire de l'Amérique française, 14 (3), r. 1960, s. 408–429. Eccles 
podkreśla przy tym, że inicjatywa pojmania Irokezów wokół Cataracoui wyszła bezpośrednio od 
intendenta. 
20 Vide L. Dechêne, Le peuple…, s. 223. 
21 List intedenta Champigny’ego do ministra Seignelay (16 listopada 1686) ANOM, kol. C11A, t. 8, 
k. 240v. Po roku 1685 protestanci właściwie przestali pojawiać się w kolonii i to nie tylko z powodu 
nasilenia polityki konwersyjnej, ale też z racji zmniejszenia napływu kolonistów w ogóle (vide: 
M.A. Bédard, Les protestants en Nouvelle-France, s. 33-34). 
22 Ostatecznie wyznaczenie granic parafii w Nowej Francji zakończono dopiero w roku 1721 (vide: 
P. P. Viard, "La dîme ecclésiastique dans les colonies françaises aux XVIIe et XVIIIe siècles", [w:] 
Revue d'histoire moderne, t. 3, nr 15, r. 1928. s. 220-226). 
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jak i osobnej przekazywanej wprost quebeckiemu seminarium: 4.000 liwrów. 

Kwoty te przechodziły przez ręce intendenta jako dysponenta budżetu Nowej 

Francji (czy ściślej, na jego zlecenie wypłacał je quebecki reprezentant trésorier de 

la Marine). Następca biskupa Lavala: Jean-Baptiste de La Croix de Chevrières de 

Saint-Vallier zażyczył sobie, by całe kwoty wypłacane były jemu, jako 

zwierzchnikowi nowofrancuskich duchownych. Duchowni ci preferowali jednak 

otrzymywanie przeznaczonego dla nich wsparcia bezpośrednio, wiedząc, że 

pośrednictwo biskupa uszczupla jego wysokość. Mimo starań Champigny’ego, 

który zwrócił się w tej sprawie do króla, prośbę podległego biskupowi kleru 

zrealizowano tylko w niewielkiej części – pozwolono jedynie seminarium na 

przyjmowanie jednej trzeciej dotacji wprost; reszta miała być przekazywana na ręce 

biskupa23. 

Również w sprawie innej kontestowanej przez Champigny’ego decyzji 

purpurata król wydał decyzję połowicznie zgodną z wolą de Saint-Valliera. W 1697 

roku biskup powołał nową instytucję kościelną, dom zakonny urszulanek w Trois-

Rivières wraz ze szpitalem, a wkrótce zainicjował powstanie nowej placówki tego 

zgromadzenia w Quebeku. Intendent uznał te decyzje za lekkomyślne, bowiem 

nowe fundacje potrzebowały finansowego zabezpieczenia oraz obsady zakonnej. 

Biskup zobowiązał się zatem uposażyć z własnej szkatuły domy zakonne, zaś by 

zaradzić temu drugiemu wysłał do szpitala w Trois-Rivières kilka sióstr z Quebeku. 

Nowy dom quebecki uzupełnił nowicjuszkami. Intendent doniósł o tym królowi 

informując, że nie tylko osłabiany jest w ten sposób szpital w stolicy Nowej Francji, 

w którym brakuje sióstr do opieki nad chorymi, ale również, że skład konwentu 

nowego klasztoru w Quebeku jest niezgodny z regułą urszulanek. Decyzją króla 

nowopowołany dom zakonny w Quebeku został zlikwidowany, zaś w sprawie 

domu w Trois-Rivières intendentowi polecono zbadać, czy biskup uposażył go w 

sposób wystarczający do wielkości konwentu. Jeśli by tak było, król był gotów 

wydać pozwolenie na utworzenie placówki, jeśli nie – plany biskupa miały być 

wstrzymane24.     

    

 
23 W. J. Eccles, Jean Bochart…, s. 226-228. 
24 Op.cit., s. 231-233; „Extraits d'une lettre de l'intendant Jean Bochart de Champigny avec 
commentaires” (26 października 1699), ANOM, kol. C11A, t. 120, k. 73-73v. 
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14.5 Nadzór nad monopolem królewskim 
 
 Czasy Champigny’ego to okres zwiększonej aktywności intendenta w 

sprawach Domaine d’Occident – królewskiego monopolu w Kanadzie. Od 1674 

roku wyłączność na skup i eksport skórek bobrowych z Kanady należała do Ferme 

d’Occident, jednej z tak zwanych grosses fermes – dzierżaw najważniejszych 

królewskich monopoli. Czuwanie nad korzystaniem z tego typu uprawnień: 

nienadużywaniem, ale i racjonalnym, efektywnym eksploatowaniem przez 

dzierżawców: fermiers, należało do zadań intendentów w całej Francji. Specyfiką 

Kanady był jednak sam przedmiot monopolu i jego organizacja. Na wyłączne prawa 

nowofrancuskiej ferme składały się prawa wcześniej należące do Kompanii Indii 

Zachodnich: wyłączność na skup i eksport skórek bobrowych, wraz z 

uprawnieniem do poboru czwartej ich części oraz analogiczne prawo, lecz do 

dziesiątej części wartości, ze skór łosiowych. Do dzierżawny należały również cła 

importowe (10%) na przywożone z Francji wina, alkohole wysokoprocentowe i 

tytoń25.  

 Działania intendentów zmierzające do ochrony interesu przedstawicieli 

dzierżawców (commis de la ferme) można zaobserwować już za czasów 

Duchesneau. Polegały one przede wszystkim na ustalaniu regulowanej ceny skupu 

określonego typu skórek: castor sec i castor gras. Castor sec nazywano skórkę po 

prostu zdjętą i wyprawioną. Castor gras była skórką, którą po wyprawieniu 

Indianie jeszcze przez jakiś czas nosili (głównie zimą) jako okrycie. Powodowało 

to, po pierwsze, wypadnięcie z niej lżejszych puchatych części sierści i 

pozostawiało jedynie długie twarde włosie, po drugie, noszenie ubrań ze skór na 

ciele (Indianie nosili je włosiem do wnętrza) powodowało natłuszczenie futra. 

Zabiegi te znacznie podwyższały jakość skórki, która dzięki nim zyskiwała miała 

lepsze właściwości i świetnie nadawała się do filcowania.  Problem polegał na tym, 

że skórek gorszego rodzaju, castor sec, zaczęło w pewnym momencie przybywać, 

 
25 Monopol przynależny wcześniej Kompanii Indii Zachodnich został w 1675 roku wydzierżawiony 
syndykatowi finansistów paryskich reprezentowanych przez Jeana Oudiette’a (vide: „Extrait des 
registres du Conseil d'État portant adjudication à Jean Oudiette des droits ci-devant appartenant à la 
Compagnie des Indes d'Occident”, ANOM, kol. C11E, t. 11, k.84-88v).  
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brakowało zaś castor gras26. Cena oferowana za ten pierwszy towar przez 

francuskich kupców spadała: podaż była duża, a popyt relatywnie mniejszy. 

Tymczasem dzierżawcy monopolu zmuszeni byli przyjmować towar w Kanadzie – 

nie mieli prawa odmówić skupu – za regulowaną cenę. Interweniowali więc na 

dworze i u intendentów kanadyjskich w sprawie zmiany tejże ceny.  

 Wiadomo, że w październiku 1676 roku sporządził Duchesneau raport dla 

króla w sprawie postulowanej ceny poszczególnych typów skórek. W kolejnym 

roku do kolonii trafił Arrêt du Conseil d'État du roi "portant règlement entre le 

fermier du Domaine d'Occident et les habitants du pays de Canada sur l'achat, 

vente et apprêt du castor", w którym podano nowe wiążące ceny Dzierżawcom 

pozwolono na odmowę przyjęcia skórek po 20 października każdego roku, zaś 

handel skórkami łosia uwolniono. Problem jednak nasilał się wraz ze napływem 

kolejnych partii castor sec. Francuskie eksploracje w kierunku południowym (m.in. 

wyprawy de la Salle’a) skutkowały zawieraniem sojuszy, a więc i więzów 

handlowych, z plemionami zamieszkującym tereny cieplejsze. Bobry miały tam 

rzadszą sierść, a skóry rzadziej noszono, nie uzyskiwano więc efektu w postaci 

castor gras. Tego ostatniego było pod dostatkiem na północ od laurentyńskiej 

kolonii, nad Zatoką Hudsona, którą Francuzi eksplorowali od lat siedemdziesiątych 

XVII wieku. Tereny te zajęła jednak, jeśli chodzi o traite de fourrures, Kompania 

północna, kontestująca przejściowo prawo Ferme d’occident do nakładania opłaty 

na swoje futra27. 

 Intendent Champigny znalazł się między młotem a kowadłem. Z jednej 

strony otrzymywał z dworu zalecenia, by nie zmuszać commis de la ferme do 

przyjmowania futer niskiej jakości28. Z drugiej strony poddany był presji 

 
26 To podział najważniejszy; istniały jeszcze podtypy skórek dzielone ze względu na ich stopień 
uszkodzenia, porę upolowania bobra, itd. (vide: H. Innis, The Fur Trade in Canada: An Introduction 
to Canadian Economic History, New Haven 1962, s. 64). 
27 Vide: „Ordonnance de M. de Denonville qui défend au fermier du Domaine du Canada de prendre 
connaissance du commerce de la Compagnie du nord, etc., etc.” (17 kwietnia 1686), Ordonnances, 
commissions…, t. 2., s. 147-150.  
28 Vide: „Sur le mémoire de M. de Champigny concernant le castor” (1694), ANOM, kol. C11A, t. 
13, k. 200-201; „Sur le mémoire de M. de Champigny touchant le castor” (1694), ANOM, kol. 
C11A, t. 13, k. 202-203; „Extrait d'une lettre du ministre Pontchartrain à Champigny” (4 czerwca 
1695), ANOM, kol. C11A, t. 13, k. 255-255v. W tym ostatnim minister wydał dwie sprzeczne w 
sumie decyzje (rzecz charakterystyczna), stwierdzając, że intendent ma powstrzymywać commis de 
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mieszkańców chcących zbytu dla zdobytych skórek i równocześnie świadomy 

politycznego i militarnego znaczenia utrzymania sojuszy z indiańskimi 

sprzymierzeńcami, dla których warunkiem wspólnej walki było przyjmowanie ich 

towaru.    

 Kolejny edykt królewski w sprawie cen skórek wydano 30 maja 1695 roku. 

Jego postanowienia okazały się na tyle trudne do przyjęcia w ograniczeniach skupu, 

że Champigny posunął się do samowolnego (w porozumieniu z Frontenakiem) 

wstrzymania jego ogłoszenia na rok, o czym lojalnie poinformował ministra w 

liście z 10 listopada 1695 roku, doskonale wiedząc, że ewentualny sprzeciw 

przywiezie dopiero statek przybywający do Quebeku wiosną kolejnego roku29.     

 Dodać trzeba przy tym, że zadania intendenta nie ograniczały się do kwestii 

cen. Jego zadaniem było czuwanie nad interesem Domaine d’Occident również w 

bardziej jeszcze przyziemnych sprawach. W 1691 roku wydał on ordonans 

zakazujący stosowania oszukańczych praktyk związanych ze skórkami bobrowymi. 

Skup skórek odbywał się według ich wagi; sprytni mieszkańcy Nowej Francji robili 

zatem wszystko, aby ich skórki ważyły jak najwięcej w chwili przyjęcia w kantorze 

ferme: wcierali w nie oliwę i popiół oraz trzymali w piwnicach, by nasiąkły 

wilgocią. Intendent zakazał takich praktyk pod karami konfiskaty i grzywny30. 

 

14.6 Nowy intendent, stare problemy 
 
 Patrząc na korespondencję Champigny’ego z dworem dojść można do 

przekonania, że choć pojawiło się w niej sporo tematów nowych, w porównaniu 

rządami innych wysłanników, to jednak wiele zadań pozostało i znane z listów 

 
la ferme przed skupem „złych” skórek, ale powinien dopuszczać do skupu castor provenant des 
Illinois, a więc towar gorszy, aby plemiona Illinois nie zaprzestały walki z Irokezami.  
29 List gubernatora Frontenaka i intendenta Champigny’ego do ministra Pontchartraina (10 listopada 
1695), ANOM, kol. C11A, t. 13, k. 296-313. Faktycznie ordonans w tej sprawie został wydany 
ponad rok po wydaniu edyktu królewskiego: 27 września 1696 roku („Ordonnance de M. Bochart 
de Champigny qui fixe le prix auquel les castors des différentes qualités seront payés à la ferme” 
(27 września 1696), Ordonnances, commissions…t. 2, s 247). 
30 „Ordonnance en forme de règlement de M. Bochart de Champigny qui porte règlement au sujet 
des droits et de la vente des peaux de castor” (30 kwietnia 1691), Ordonnances, commissions…t. 2, 
s. 207-211. 
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Talona wątki przewijają się wciąż – w cieniu spraw wojennych, czy innych, ale 

wciąż obecne. 

Zapewniał Champigny ministra, że wysłał ludzi do zbadania kopalni żelaza 

w Trois-Rivières31 i węgla w Cap-Breton32 i polecił sprawdzić próbki miedzi 

pobranej nad Lac-Supérieur33. Powróciły w listach Champigny’ego również tematy 

zbliżenia do siebie miejsc zamieszkania canadiens i tworzenia zwartych osad34. 

Opisywał intendent królowi dotacje, które przyznaje ubogim dziewczynom na 

ożenek35. Z zapałem godnym Talona zwracał się do króla z prośbą o przysłanie 

sześciu beczek lnu i konopi, których uprawę chciał upowszechnić wśród 

kolonistów36.  

Kwestią ekonomiczną najczęściej poruszaną przez Champigny’ego w 

korespondencji z dworem był temat związany ze szkutnictwem: problem masztów 

do statków, które już w instrukcji dla pierwszego intendenta polecano uwadze 

administratorów kolonii. Sprawa stała się za czasów Champigny’ego paląca z 

powodu wojny Francji z Ligą Augsburską. Z jednej strony potrzeba utrzymywania 

floty zdolnej rywalizować z przeciwnikami, z drugiej odcięcie zaopatrzenia z 

basenu Morza Bałtyckiego, spowodowały wzrost zainteresowania króla 

sprowadzaniem drewna na maszty z Kanady. Przygotowanie bali dębowych po 

zachodniej stronie Atlantyku nie było problemem. Zdatnych drzew było pod 

dostatkiem, a intendent dopilnował, by sprawdzono jego wytrzymałość. W latach 

osiemdziesiątych powstało w Nowej Francji kilka tartaków, które były w stanie 

przygotować zarówno bale na maszty, jak i deski na wyłożenie kadłubów statków. 

Trudnością okazał się jednak transport. Wysokie i sztywne maszty były ładunkiem 

dużym i niebezpiecznym. Do ich przewożenia potrzebne były jednostki o dużych 

 
31 List gubernatora Denonville’a i intedenta Champigny’ego do ministra Seignelay (6 listopada 
1687), ANOM, kol. C11A, t. 9, k. 15v. 
32 List intendenta Champigny’ego do ministra Seignelay (6 lipca 1689), ANOM, kol. C11A, t. 10, 
k. 232. 
33 List gubernatora Denonville’a i intendenta Champigny’ego do ministra Seignelay (3 sierpnia 
1688), ANOM, kol. C11A, t. 10, k.19. 
34 Op.cit., k. 19v. 
35 List intendenta Champigny’ego do ministra Pontchartraina (października 1699), ANOM, kol. 
C11A, t. 17, k. 73v. 
36 List intedenta Champigny’ego do ministra Seignelay (16 listopada 1686), ANOM, kol. C11A, t. 
8. k. 246v. 
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rozmiarach i ładowności. Niestety, do Kanady zwykle wysyłano wysłużone 

niewielkie statki, bowiem większe potrzebne były bliżej Francji. Przez dobrych 

kilka lat trwało przekonywanie ministra do wysłania do Kanady statku 

wystarczająco dużego, by mógł przetransportować cenny ładunek37.  

Nie był to jednak koniec problemów, bowiem kiedy maszty zaczęły już 

docierać do Rochefort, tamtejszy intendent, Michel Bégon de La Picardière, 

stwierdził, że są słabej jakości i nie nadają się na francuskie statki. Między 

intendentami wywiązała się dyskusja, w której podkreślał Champigny, że wszystkie 

drzewa na maszty są wybierane przez eksperta, którego wysłał do Kanady sam 

Bégon. Ostatecznie minister Pontchartrain zajął się sprawą i uznał, że wysłane w 

1700 roku maszty są zupełnie dobre i prace nad ścinaniem i obróbką masztów 

prowadzono dalej38.      

W sprawach finansów intendent ten nie uniknął sięgnięcia do praktyki 

zganionej przez markiza de Seignelay w listach skierowanych do de Meullesa: 

wydawania kart do gry jako środka płatniczego. Bochartowi de Champigny 

zabroniono powtarzania tych eksperymentów. I choć mierzyć się musiał z 

podobnymi problemami jak poprzednik, początkowo udawało mu się powstrzymać 

od naruszania zakazu dzięki wekslom wystawianym kupcom, od których pożyczał 

gotówkę. Jednak w 1690 roku nie byli oni już w stanie sprostać potrzebom 

intendenta; sami nie dysponowali już wystarczającym zapasem gotówki. Z kolei 

płynący z Francji statek z ładunkiem pieniędzy dla kolonii zaginął na morzu. Zatem 

Champigny znów, w styczniu 1691 roku, uruchomił emisję „kart płatniczych”. 

Emisje te powtarzał w kolejnych kilku latach. Z czasem przestały obowiązywać 

konkretne daty wykupu kart, a intendent zaniechał informowania dworu o 

następujących po sobie emisjach tego substytutu pieniądza. Niewykupione karty z 

kilku emisji pozostawały równolegle w obrocie na rynku i choć pojawił się w 

pewnym momencie problem w postaci podwyższania cen za towary płatne tym 

 
37 List gubernatora Denonville’a i intedenta Champigny’ego do ministra Seigneley (6 listopada 
1687), ANOM, kol. C11A, t. 9, k. 3-18v; List gubernatora Denonville’a i intedenta Champigny’ego 
do ministra Seigneley (6 listopada 1688), ANOM, kol. C11A, t. 10, k. 8-16v; List intedenta 
Champigny’ego do ministra Seigneley (16 listopada 1688), ANOM, kol. C11A, t. 10, k. 244-250v. 
38 List gubernatora Callière’a i intendenta Champigny’ego do ministra Pontchartaina (20 
października 1699), ANOM, kol. C11A, t. 17, k. 3-16v; List intendenta Champigny’ego do ministra 
Pontchartraina (15 października 1700), ANOM, kol. C11A, t. 18, k. 92-108v. 
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środkiem, karty były dalej przyjmowane. Kiedy dwór dowiedział się w końcu o 

sytuacji, zganił Champigny’ego i zażądał wykupienia wszystkich kart. Intendent 

zadeklarował, że przestanie ich używać, choć nie był w stanie wykupić tych, które 

pozostawały w obrocie39.     

 

14.7 Podsumowanie  
 
 Jean Bochart de Champigny wydaje się jedynym intendentem, który 

powracał do Francji z racji docenienia jego służby. Król powierzył mu stanowisko 

intendenta portu w Hawrze, co można intepretować jako awans. Odwołanie de 

Meullesa i Duchesneau było wynikiem ich niezadowalającej postawy w Kanadzie. 

Talona raczej doceniano, ale jego powrót do Francji był wynikiem usilnych próśb 

jego samego i nie był raczej po myśli króla i Colberta. Co do Bouteroue’ego, trudno 

wyrokować, wiadomo jednak, że nie pełnił po 1669 roku eksponowanych funkcji. 

Champigny wracał do kraju przywoływany do bardziej odpowiedzialnych zadań i 

to chyba wystarczyć może za podsumowanie jego kadencji. Nie była to kadencja 

przełomowa, ale może właśnie dlatego od jego czasów mówić można o utrwaleniu 

pozycji intendenta w Nowej Francji. Urzędnicza machina administracji cywilnej 

Nowej Francji szła utartym już szlakiem.   

  

 

 

  

 
39 List intendenta Champigny’ego do ministra Pontchartaina (15 października 1700) ANOM, kol. 
C11A, t.8, k. 94-94v. 



Zakończenie 
 

Feuille au roi sur 'les difficultez [...] de décider sur les gouverneur et 

intendant – dokument precyzujący kompetencje intendenta Nowej Francji 

względem umocowania gubernatora tej kolonii – został włączony do porządku 

prawnego tej prowincji w 1699 roku dopełniając formowanie się uprawnień 

commissaire départi w XVII wieku1. To co zasługuje jednak na osobną uwagę to 

chwila jego promulgacji. Blisko piętnaście lat po jego sporządzeniu i przesłaniu do 

Quebeku. Czy można to uznać za przypadek? W 1707 roku ówczesny kanadyjski 

intendent, Antoine-Denis Raudot, odkrył, że w Rada suwerenna nie zarejestrowała 

królewskiej decyzji (arrêt) z 1686 roku dotyczącej uprawnień dzierżawców 

względem ich seniorów. Zdaniem Raudota, arrêt został ukryty przez członków 

Rady, którzy sami byli posiadaczami ziemskimi i w których interesy decyzja 

uderzała. Ostatecznie akt ów zarejestrowano i opublikowano w kolonii ponad 

dwadzieścia lat po jego wydaniu2. Patrząc z tej perspektywy na władzę Ludwika 

XIV i jego scentralizowanego (na miarę ówczesnych możliwości) aparatu władzy, 

zasadne jest pytanie, czy takie przypadki mogły się zdarzyć w innych prowincjach, 

bliższych Paryżowi. Nawet jeśli mogły, to zapewne rzadziej niż w amerykańskiej, 

peryferyjnej względem Francji, kolonii. Jeśli mówimy o emanowaniu władzy 

Króla-Słońce na Kanadę w tym kontekście, to widzimy problem owych 1800 mil, 

o których pisał de Tocqueville.     

 

Peryferie działania intendenta 
     

Peryferyjność ta nie pozostała bez wpływu na funkcjonowanie intendenta – 

i to na wielu płaszczyznach. Trudności związane z odległością i problemami w 

dotarciu do Kanady, mogły ten kraj w ogóle intendenta pozbawić – przynajmniej 

na jakiś czas. Pokazuje to przykład drugiej podróży Jeana Talona za Atlantyk. 

Mówiąc o braku intendenta w tej prowincji wspomnieć trzeba inny skutek 

 
1 Vide: s. 210. 
2 E. M. Ouellet, op.cit., s. 304-305. 
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peryferyjności Kanady – tym razem już peryferyjności rozumianej jako marginalna 

pozycja tej kolonii w kręgu zainteresowania królewskiego. W historiografii 

kanadyjskiej, w ramach rozważań dotyczących rotacji na stanowiskach gubernatora 

i intendenta, pojawiła się między innymi teza, że Kanada była zbyt odległą i za 

mało znaczącą prowincją, by marnotrawić w niej potencjał sprawnych 

administratorów3. Wbrew pozorom, dobrych i w dodatku zaufanych officiers de 

plume4, nie było zbyt wielu. Tym faktem tłumaczy się również brak intendenta w 

Kanadzie w latach 1672-1675. Nie jest też zapewne przypadkiem, że Jacques de 

Meulles został wyznaczony do tej roli niejako w ostatniej chwili, zastępując 

Michela Bégona5, którego tuż przed objęciem posady w Kanadzie przesunięto na 

ważniejszą, z punktu widzenia dworu, funkcję intendenta na Antylach6.   

Peryferyjna i mało atrakcyjna była Nowa Francja również w odczuciach 

samych intendentów. Przedstawione wyżej starania Talona o powrót do Francji czy 

prośby de Meullesa o urlopowanie, pokazują, że Kanada nie była dla nich miejscem 

docelowym, a jedynie etapem w karierze. I to etapem trudnym. Przybywali z 

Francji już jako intendenci, a po zakończeniu kadencji nie pozostawali w Kanadzie. 

Część z nich, jeśli miała możliwość, wzbogacała się: biznesowe zapędy Talona są 

widoczne w jego staraniach o stworzenie browaru, czy inwestycji w inicjowany 

przez króla, ale dochodowy osobiście dla intendenta, handel z Antylami. De 

Meulles przypuszczalnie nie dość krył się z nielegalnym handlem skórkami, a 

pozostałych intendentów podejrzewano o podobną aktywność7 (choć Duchesneau8 

 
3 J. Pritchard stwierdza, że kolonie stały się pod koniec XVII wieku jednym z pierwszych etapów 
swoistego cursus honorum dla administratorów marynarki (J. Pritchard, op.cit., s. 245). 
4 Mowa o cywilnych zarządcach portów, arsenałów i kolonii (vide: M. Vergé-Franceschi, 
Dictionnaire d'histoire maritime t. 1, Paryż 2002, s. 9. 
5 Mowa o Michelu V Bégonie de La Picardière, ojcu wspomnianego wyżej Michela VI Bégona de 
La Picardière, intendenta Nowej Francji. 
6 De Meulles wydawał się zaś wyraźnie ustępować swojemu kuzynowi, jeśli chodzi o zarządzanie 
kolonią. Jeśli format intendenta oceniać przez pryzmat korespondencji: sposobu formułowania 
myśli, ale i samego stylu pisma, to de Meulles odróżnia się wyraźnie poziomem od innych 
intendentów nowofrancuskich – in minus.   
7 Vide: J.F. Bosher, „Government and Private Interests in New France”, [w:] Business and Religion in 
the Age of New France, 1600-1760, Toronto 1994, s. 81; C. Melisson, „Les officiers de Marine en 
Nouvelle - France: exemple des commissaires et contrôleurs de Marine (1663-1763)”, [w:] P. 
Guillaume, L. Turgeon [red.], Regards croisés sur le Canada et la France. Voyages et relations du 
XVIe siècle au XXe siècle, Paryż 2007, s. 127. 
8 Vide: J. C. Dubé, op.cit., s. 142; List intendenta de Meullesa do ministra Seignelay (24 września 
1685), ANOM, kol. C11A, t. 7, k. 138-141v. De Meulles pisze w nim, że pełniąc rolę intendenta 
ryzykuje finansową ruiną – i wskazuje przykład Duchesneau, który zostawił w Kanadzie długi na 
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wrócił z niej zubożony). Nawet potencjał zarobkowy nie sprawiał by wysłannicy 

króla chcieli w Ameryce pozostać na dłużej.  

Często też nie potrafili albo nie chcieli, związać się na stałe z lokalnymi 

elitami, wrosnąć w kolonię. E. M. Ouellet wskazuje na ten fakt jako na istotną 

różnicę w porównaniu z kolonialną administracją innych państw europejskich, 

której przedstawiciele wykazywali częściej tendencję do „kreolizacji”9. 

Niezależnie od tego czy potrafili zjednywać sobie stronników w kolonii (jak Talon 

czy Duchesneau, którego m.in. względy religijne pchnęły do wspierania kupców 

quebeckich, członków Rady suwerennej), czy też spierali się z nimi poważnie (jak 

de Meulles), pozostawali w pierwszej kolejności funkcjonariuszami króla i ministra 

– w następnej dopiero kolejności mieszkańcami kolonii. Administratorzy kolonii 

musieli z canadiens współpracować, ale niekoniecznie się z nimi identyfikowali. 

Przechodząc w badaniu peryferyjności Kanady do wątku zakresu władzy 

intendentów, można poważyć się na stwierdzenie, że ich codzienne obowiązki były 

pewnym tylko stopniu zbieżne z métier intendentów metropolii. To co dla tych 

ostatnich było jednym z głównych zadań: kwestie podatków (taille, gabelle), leżało 

na peryferiach zadań intendentów w Quebeku (i vice versa). Faktem jest, że po ich 

stronie leżało dysponowanie finansami administracji kolonialnej, opracowanie 

projektu budżetu i sprawozdawanie z jego realizacji. Nie zajmowali się jednak 

ustalaniem wymiaru podatku, czy nadzorowaniem jego poboru. Zaprzątało ich za 

to okazjonalnie regulowanie sprawy tak egzotycznej z paryskiego punktu widzenia, 

jak wycena skórek bobrowych suchych (castor sec) i tłustych (castor gras). 

Przyznać jednak trzeba, że – niezależne od przedmiotu monopolu królewskiego – 

samo zadanie nadzorowania funkcjonowania Domeny królewskiej, dotyczyło 

zarówno intendentów Nowej, jak i „Starej” (nawiązując do sformułowania z epoki) 

Francji.  

Nietypowym było w kanadyjskim wydaniu zadanie organizowania 

społeczeństwa kolonii – tworzenia wspólnej społeczności francusko-indiańskiej i 

 
22 tys. liwrów. Ten pierwszy jednak, w przeciwieństwie do drugiego, wrócił z Ameryki znacznie 
wzbogacony (J. C. Dubé, op.cit., s. 128-129). 
9 E. M. Ouellet, op.cit., s. 58. 
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nacisk położony pomnożenie liczby mieszkańców i na rozplanowanie osiedli w 

Nowej Francji.  

Specyfikę nowofrancuską widać też w szeroko wyżej omówionej polityce 

względem Kościoła realizowanej przez intendenta: problem sprzedaży alkoholu 

Indianom, właściwy wyłącznie Kanadzie, a dominujący (obok dziesięcin) w 

sporach między przedstawicielami Kościoła i władzy cywilnej; rzadka obecność 

wśród zmartwień intendentów kwestii dotyczących, jak to wówczas mówiono, RPR 

(religion prétendue réformée10). Nietypowe jest wreszcie znaczne zaangażowanie 

quebeckich commissaires départis w sprawy wojenne – wynikające też częściowo 

z konieczności, w granicznej przecież kolonii. Można, to fakt, odnaleźć elementy 

wspólne w zadaniach wysłanników kanadyjskich i poszczególnych intendentów 

francuskich – zwłaszcza tych rezydujących w prowincjach przygranicznych. 

Intendenci Franche-Comté na przykład, podobnie jak ich amerykańscy koledzy, nie 

tylko zapewniali żołd, wyżywienie i kwatery dla wojsk, ale też dbali o stan 

fortyfikacji, czy dokonywali przeglądów stanów osobowych wojska11. Wciąż 

jednak zaangażowanie intendentów Kanady w projektowanie działań wojennych i 

(incydentalny, ale występujący) bezpośredni udział w kampaniach, a także skala 

zaangażowania w te tematy, zwłaszcza od czasów Jeana Bocharta de 

Champigny’ego, wydają się wyjątkowe.  

Nie jest w tej sytuacji nadużyciem mówienie o swego rodzaju intendencie 

sui generis: kolonialnym, nowofrancuskim. Tę odmienność wydają się dostrzegać 

(mówiąc trochę z przekąsem) również dotychczasowi badacze tematu intendentów 

prowincji francuskich w czasach Ludwika Wielkiego – od Charlesa Godarda12, po 

Anette Smedley-Weill, pomijając intendenta Nowej Francji w swych syntezach.  

 

 
10 Religii rzekomo reformowanej, czyli protestantyzmu. 
11 C. Brossault wskazuje na zaakcentowanie roli militarnej tego intendenta przez nazwanie go 
intendant des vivres et fortifications (vide: C. Brossault, Les intendants de Franche-Comté 1674-
1790, Paryż 1999, s. 153 i nast. 
12 Godard nie wyróżnia tej grupy, ale wspomina o specyficznych uprawnieniach sądowych 
intendenta w kolonii – powołuje nawet w przypisie commission Jeana-Baptiste’a Patouleta - premier 
Intendant des îles françaises de l’Amerique (C. Godard, op.cit., s. 44, przyp. 2). Ani Kanada, ani 
Nowa Francja nie pojawiają się u niego. 
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Ukształtowanie kompetencji intendenta 
 

Poza przeglądem zadań tytułowego urzędnika, praca ta ukazuje wyżej 

pewną ewolucję jego kompetencji w latach 1663-1700. Ewolucja ta zmierzała od 

delegowania mu uprawnień w formułach ogólnych: zwierzchnictwa w szeroko 

pojętych i często niedookreślonych sprawach finansów, porządku i 

sprawiedliwości, swoistego domniemania kompetencji w sprawach cywilnych13 – 

do coraz bardziej szczegółowego doprecyzowania imperium intendenta w 

poszczególnych sprawach. Spory kompetencyjne i nieefektywność przyjętego 

pierwotnie stylu zarządzania kolonią zmuszały Wersal do objęcia takiego kursu. 

Widać przy tym, że ewolucja ta zmierzała w dwóch kierunkach: jeden to 

utwierdzenie pozycji intendenta kosztem gubernatora (przede wszystkim wyraźne 

powierzenie mu decydującej de facto roli w Radzie suwerennej), drugi to 

marginalizowanie z czasem roli samej Rady – pozbawienie jej w praktyce u progu 

XVIII wieku jakichkolwiek uprawnień własnych (możliwość sądzenia 

samodzielnie przez commissaire départi poza Radą, warunek jego obecności przy 

uchwalaniu règlements).   

Wiek XVIII przynosił jeszcze pewne eksperymenty, czy nieznaczne zmiany 

w funkcjonowaniu intendentów. W latach 1705-1710 urzędowały w Kanadzie 

równolegle dwie osoby z tym tytułem, ojciec i syn: Jacques Raudot i Antoine-Denis 

Raudot. Z kolei zastępujący poprzedniego wysłannika w 1729 roku Gilles Hocquart 

otrzymał commission, na mocy którego został jedynie commissaire ordonnateur 

(funkcja niższego rzędu) pełniącego obowiązki intendenta Nowej Francji. 

Nominację właściwą otrzymał dopiero dwa lata później. Eksperymenty te nie 

wpłynęły istotnie na sprawowanie funkcji intendenta. Po ich zakończeniu sprawy 

trafiały znów na tory ułożone w XVII wieku.  

Widać zresztą, że rozwiązanie polegające na funkcjonowaniu kolonii bez 

intendenta również było, jeśli można użyć takiego słowa, testowane. W latach 

1663-1665 i 1672-1675 kompetencje nowofrancuskiej administracji rozkładały się 

między gubernatorów i Radę suwerenną. W obu przypadkach próby zakończyły się 

niepowodzeniem. Intendenci udawali się jednak do Kanady, jako niezbędny 

 
13 To, że takie domniemanie istniało stwierdza wyraźnie A. Vachon, L'administration…, s. 62. 
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czynnik równowagi, a z czasem to ich pozycja, wskutek kolejnych korekt, została 

wzmocniona kosztem wspomnianych wyżej ośrodków władzy. Intendenci 

osiemnastowieczni, wzmocnieni w swej roli przez walki i zabiegi swoich 

wcześniejszych kolegów, mogli być faktycznie uważani za maîtres absolus de la 

justice et de la police et ont eu la disposition entière et indépendante des finances14.   

 
Peryferie absolutyzmu 
 

Ruette d'Auteuil pisał o maîtres absolus nieświadomie, rzecz jasna, 

nawiązując do określenia, które dziś towarzyszy czasom Ludwika XIV. Dzisiejsze 

rozważania nad definicją absolutyzmu, jego istotą, właściwym rozumieniem tego 

pojęcia i jego najważniejszych cechach dystynktywnych, prowadzone są od dawna 

i na wielu płaszczyznach15. To co często jest w tych rozważaniach często 

podkreślane, to fakt, że istotą absolutyzmu Ludwika XIV nie było narzucanie swej 

woli, choćby i przemocą, a forsowanie jej w drodze porozumienia i negocjacji – 

przy zachowaniu pozorów władzy sprawowania suwerennej i emanującej 

wyłącznie z osoby króla16. Jeśli zdać się na relację Tocquville’a, nabrać można 

przekonania, że konieczność takiej akomodacji w Kanadzie nie istniała. Czy 

oznacza to, że dzięki wysłaniu do Kanady intendentów i zaopatrzeniu ich – w toku 

ewolucji ich funkcji – w coraz dalej idące uprawnienia, sprawowali tam intendenci 

(a za ich pośrednictwem sam król) władzę mniej ograniczoną i znacznie 

skuteczniejszą? Mając na uwadze to, co napisano powyżej, odpowiedź jest 

negatywna. 

Na pozór wszystko czym Tocqueville wspiera swoje stanowisko wydaje się 

znajdować potwierdzenie. Nowa Francja faktycznie była w pewnym sensie 

feudalną i instytucjonalną tabula rasa. Pomijając eksces Frontenaka, nie było tam 

organizacji stanów i ich zgromadzeń. Nie istniała dawna miejscowa szlachta, 

 
14 Zwierzchnikami absolutnymi w sprawach wymiaru sprawiedliwości i porządku publicznego i mieli 
pełną swobodę i niezależność w sprawach finansów (F. M. F. Ruette d'Auteuil, „Addition au 
mémoire fait en 1715, intitulé mémoire sur l'état présent du Canada” (25 stycznia 1719), RAPQ 
1922-23, s. 74. 
15 Vide podsumowanie tychże, przez F. Cosandey i R. Descimona, L'Absolutisme en France. Histoire 
et historiographie, Seuil 2002. 
16 Vide: A. Lossky, "The Absolutism of Louis XIV: Reality or Myth?", [w:] Canadian Journal of 
History, t. 19 nr 1, s. 1-16. 
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osadzone w prowincji możnowładcze elity czy prawny partykularyzm. Część 

historyków zgodziła się zresztą na swój sposób z tocqeville’owską tezą. Louise 

Dechêne przedstawiła szczególną rolę intendenta i znaczny wpływ, jaki uzyskał 

dzięki przyznanym mu kompetencjom w dwóch kolejnych pracach. W pierwszej z 

nich Le Partage des subsistances au Canada sous le Régime français (w wydaniu 

angielskim: Power and Subsistence: The Political Economy of Grain in New 

France17), skupiła się na władzy płynącej z szerokich kompetencji w sprawach 

zaopatrzenia w żywność (przede wszystkim zboże). W możliwości regulowania 

rynku podstawowego artykułu żywnościowego: pszenicy, jej ceny, dostępności, 

kierowania jej obrotem, dostrzegła ona skuteczne narzędzie sprawowania władzy. 

Z kolei w wydanej pośmiertnie Le Peuple, l'État et la guerre au Canada sous le 

Régime français, podjęła – w ramach szerszego wywodu o militarnym aspekcie 

funkcjonowania Nowej Francji i włączenia kolonistów w życie wojskowe kraju – 

wątek władzy intendenta w sprawach wojskowych18. Właśnie w „militaryzacji 

władzy” dostrzegła ona wyjątkowość zakresu władzy urzędników króla w 

Kanadzie. Wskazała przy tym, na specyfikę funkcji intendenta nowofrancuskiego 

w zestawieniu z jego metropolitalnymi kolegami i zbliżenie jego kompetencji do 

pełnionych przez intendentów armii raczej, niż typowych intendentów prowincji (o 

czym wyżej była mowa)19. Możliwość nakazywania prac polowych (tzw. corvées), 

budowy i naprawy fortyfikacji, rekwizycje, obowiązek kwaterowania żołnierzy i 

udziału w wojnie w oddziałach milicji złożonej z kolonistów – w tym wszystkim 

widziała L. Dechêne możliwość wywierania realnego wpływu na sprawy kolonii 

przez gubernatora i intendenta.  

Wydaje się jednak, że do przekonania o braku konieczności układania się z 

lokalnymi elitami trzeba podejść ostrożnie. Na pozór sytuacja Nowej Francji była 

faktycznie inna o tyle, że nie było tam elit takich jakie znała Francja: arystokracji, 

silnych parlamentów, reprezentacji stanów. Jej miejsce było jednak wypełnione 

przez inne grupy: wspomnianą już wyżej beaver aristocracy, „bobrową 

 
17 L. Dechêne, Power and Subsistence: The Political Economy of Grain in New France, Montreal 
2018. 
18 Eadem, Le peuple, l'État et la guerre au Canada sous le Régime français, Montreal 2008. 
19 Powołuje przy tym wspominany tu przykład Champigny’ego (pojmanie Irokezów w czasie 
kampanii w 1687 roku) oraz inny: ostatniego intendenta Kanady François Bigota towarzyszącego 
wojsku w czasie wojny o panowanie w Ameryce Północnej w latach 1754-1760. 
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arystokrację”. O tym, że grupa taka istniała, potrafiła się skonsolidować wokół 

wspólnego interesu i o niego walczyć dowodnie przekonał się Peronne Dumesnil, 

który ustawienie się w opozycji do tej grupy przypłacił stratą syna. Na drugim 

biegunie jest Gaudais Dupont, który postanowił wejść w parantelę z laurentyńską 

oligarchią i wydać córkę za jednego z miejscowych kupców.  

Przykłady nie kończą się na „proto-intendentach”. Energiczny i sprawnie, 

jak się wydaje, zarządzający Jean Talon, sam szukał ożenku w środowisku możnych 

habitants, a jego współdziałanie z członkami Rady suwerennej jest widoczne, 

choćby w postanowieniach dotyczących handlu alkoholem z Indianami (którego 

poluzowanie było wielu kupcom na rękę), zabiegach o nobilitacje canadiens czy w 

decyzjach o ulokowaniu przybyłych do kolonii najemnych pracowników (engagés) 

wśród członków Rady.  

Frontenac, rządzący przez jakiś czas bez intendenta, przyjął nieco inną 

strategię, włączając się szerzej samemu w (nielegalny, dodajmy) handel futrami i 

wokół siebie stworzył grupę, w której odnaleźć można część członków Rady 

suwerennej i innych prominentnych kupców. W tej sytuacji wokół Duchesneau 

skupili się ci kupcy, których uznać można za nieco bardziej legalistycznie 

nastawionych (a może po prostu pozbawionych wpływów przez gubernatora i w 

związku z tym zwalczających go). Za Duchesneau opowiedział się w tej sytuacji 

również kler kolonii, którego stanowisko często pokrywało się ze zdaniem 

intendenta (jeśli od tej strony sprawę ujmować). Brandy parliament z 1679 roku, w 

którym głosy co do zakazu sprzedaży alkoholu Indianom rozłożyły się niemal po 

równo, można uznać za swego rodzaju okazję do przeliczenia szabel i 

zdefiniowania układów między lokalnymi notablami i funkcjonariuszami króla.    

Powiązanie intendenta z członkami Rady suwerennej można odnaleźć 

również w przypadku kolejnych commissaires. Choć nie brakuje przykładów 

wchodzenia tej lokalnej elity na rozbieżne z intendentem tory. Wielkim, choć 

niebezstronnym, krytykiem intendentów i organizacji administracji kanadyjskiej w 

ogóle, był bohater sporu między Frontenakiem, a Radą: F.M.F. Ruette D’Auteil20. 

Jednak nawet jeśli uznać ten przypadek za osobny, a stanowisko za przesadzone, 

 
20 Vide F. M. F. Ruette d'Auteuil, loc.cit. 



250 
 

motywowane osobistymi przeżyciami i naznaczone niełatwym charakterem autora, 

to jednak trudno uznać Radę suwerenną za sojusznika, na którym intendenci mogli 

w całości polegać. Najlepiej dowodzą tego przywołane na początku tego rozdziału 

casusy dekretów, które Rada „zapomniała” zarejestrować.  

Jeśli spojrzeć na dokonania nowofrancuskich wysłanników przez pryzmat 

najważniejszych ich zadań, można odnieść wrażenie, że służba ich zakończyła się 

– patrząc na całą ich grupę – porażką. Talonowi udało się tchnąć nowe życie w 

obumierającą kolonię (dzięki wydatnej pomocy z królewskiej szkatuły i aktywności 

samego Colberta) i wprowadzić ją na ścieżkę rozwoju. Z chwilą jego ustąpienia, 

kolonia przestała zmierzać w wytyczonym kierunku, albo raczej zaczęła iść bardzo 

wolno. Mityczne kopalnie nie pojawiały się, manufaktury rozwijały się powoli. 

Wydany jeszcze w 1663 roku dekret o wywłaszczeniu nieużytkowanej ziemi za 

kadencji Champigny’ego wciąż nie był wykonywany21. Produkcja rolna faktyczne 

rosła, ale wciąż nie pozwalała na – planowany w czasach Colberta – eksport 

wewnętrzny do Francji i na francuskie Antyle; przeciwnie, kolonia zależała wciąż 

od dostaw z Francji22. Demograficzne założenia z czasów Talona faktycznie były 

realizowane, jeśli chodzi o naturalny przyrost. Trudno przy tym przyznać, że 

głównym tego powodem były zachęty i gratyfikacje intendenta. Duża rolę odegrały 

również na pewno warunki naturalne Kanady – w tym o wiele wyższy, jak się dziś 

ocenia, stan zdrowia mieszkańców: poziom wyżywienia, przeżywalność 

noworodków. Nie udało się jednak włączyć w społeczność nowofrancuską 

zaprzyjaźnionych plemion indiańskich. Ci poddani króla, nawet akceptujący to 

poddaństwo i ochrzczeni, wciąż żyli raczej obok Francuzów, niż razem z nimi. 

Wkrótce zresztą, na początku XVIII wieku, na pięknej (i użytecznej dla Francji – 

dodałby Colbert) idei jednej społeczności francusko-indiańskiej położy się cieniem 

 
21 Raportował to Champigny pisząc przy tym, że nie może go wykonać, bowiem podlegające 
zgodnie z dekretem parcelacji ziemie są słabej jakości, dlatego duży obszar i okresowe 
nieużytkowanie ma uzasadnienie (List gubernatora Frontenaka i intendenta Champigny’ego do 
ministra Seignelay (15 października 1698), ANOM, kol.C11A, t. 16, k. 22v.) 
22 Wyjątkowy był jedynie rok 1694, kiedy to intendent Champigny był w stanie wygospodarować 
nadwyżkę zboża i wysłać ją do Francji, którą w tym akurat roku dotknął nieurodzaj (W. J. Eccles, 
Jean Bochart…, s. 252-253).     
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pojawiający się wśród kanadyjskich notabli postulat niemieszania „złej krwi z 

dobrą”23.   

Właściwą miarą niepowodzenia misji intendentów wydaje się jednak brak 

możliwości przeorientowania gospodarki kolonii. Podstawa jej istnienia i jej 

największa zmora zarazem: handel skórkami bobrowymi, niezmiennie określały 

byt Nowej Francji, zarówno w roku 1663, jak i 170024. Tutaj widać najlepiej, że 

brak współpracy mieszkańców kolonii, brak ich zgody na odrzucenie tego zajęcia, 

obezwładniały wszelkie próby zmiany stanu rzeczy. Nie pomagały rzecz jasna 

postawy takie, jak postawa gubernatora Frotenaka, który praktycznie sabotował 

królewskie nakazy w tej kwestii25. Żołnierze w odległych od Quebeku fortach żyli 

z wymiany skórek i otwarcie lekceważąc przy tym zakazy wymiany ich na 

alkohol26. Kluczowa była jednak odmowa współpracy ze strony habitants, którzy 

oficjalnie i nieoficjalnie wciąż inwestowali w traite de fourrures i nie zamierzali 

wyrzec się tego źródła przychodu. 

Francuscy zarządcy kolonii byli w stanie zmobilizować canadiens w 

sprawie, w której przyświecał im wspólny cel. Obrona kolonii przed Anglikami, 

utrzymywanie sojuszy z przyjaznymi plemionami Indian – w tym mieszkańcy 

kolonii niezmiennie wspierali sprawę gubernatora i ministra. W sprawie bobrowych 

skórek, wspólnego celu nie było.  

Z pewnością obraz ten jest nieco uproszczony i abstrahuje od 

współzależności występujących między poszczególnymi elementami kanadyjskiej 

układanki (w pewnym momencie handel skórkami, niezależnie od przychodu, stał 

się koniecznością, aby utrzymać sojusze z rdzennymi mieszkańcami; sojusze trzeba 

 
23 Wątek ten pojawia się po raz pierwszy w korespondencji gubernatora Vaudreuila (vide: G. Havard, 
„« Les forcer à devenir Cytoyens »…”, s. 1003). 
24 Odnotować trzeba przy tym, że w końcówka XVII wieku i początek XVIII to czasy kryzysu na 
rynku skórek spowodowanego znacznym spadkiem cen i pojawieniem się dużych ilości futer niskiej 
jakości. Nie zmieniło to jednak wiodącej roli tej gałęzi gospodarki dla Kanady. 
25 Nie był w tym jedyny. Poza intendentem de Meullesem, można jeszcze wskazać jako winnych 
podobnych czynów gubernatora de la Barre’a, czy gubernatora Montrealu François-Marie Perrota, 
notabene siostrzeńca Jeana Talona (vide: W. J. Eccles, “Perrot, François-Marie,” [w:] Dictionary…, 
t. 1, Toronto/ Montreal, 2003, http://www.biographi.ca/en/bio/perrot_francois_marie_1E.html 
[dostęp: 21.09.2021]). 
26 Najbardziej jaskrawy przykład, to Cadillac, którego oponentem w tej kwestii był Champigny 
(vide: „Extrait général des dépêches reçues du Canada en 1695”, ANOM, kol. C11A, t. 13, k. 259-
272v). 
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było utrzymać, aby obronić militarnie kolonię). Tym niemniej współzależności te 

postępowały z czasem. Niezałatwienie problemu przez pierwszych intendentów 

powodowało jego narastanie w latach kolejnych. Diagnoza, w swoim całokształcie, 

wydaje się uzasadniona. Decyzja króla podjęta na podstawie obrad Brandy 

Parliament wydaje się ją tylko potwierdzać. 

Patrząc przez ten pryzmat na układ sił i sprawowanie władzy w Kanadzie, 

można poddać w wątpliwość tezę, że absolutyzm królewski napotykał w mniej 

mniejsze przeszkody. Z pewnością były to przeszkody inne co do rodzaju, ale 

podobne co do zasady. Pojmowanie idei absolutyzmu jako pewnego rodzaju 

porozumienia z elitami, można by w tej sytuacji odnieść również do Nowego 

Świata. Jak to w skrócie podsumował J. Pritchard, „władza Francuzów w koloniach 

trwała nie przez absolutne władztwo i bezwarunkowe posłuszeństwo, ale w drodze 

negocjacji i akomodacji”27. Nie był w stanie tego zmienić nawet wyposażony w 

specjalne kompetencje wysłannik na peryferie francuskiego królestwa.   

 

  

  

  

 
27 J. Pritchard, op.cit., s. 263. 
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