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Fostul premier Duplessis, descendent din amerindieni
Analizind arborele genealogic al fostului prim-ministru al Quebec, istoricii au
ramas de-a dreptul surprinsi sa constate ca stra-stra-strabunicul acestuia a fost
un sclav de origine amerindiana. Printre  primii care au facut aceasta constatare a
fost istoricul Raymond Douville din Trois-Rivires, acelasi oras in care s-a
nascut de altfel si !aurice Duplessis. Potrivit acestui istoric, bunicul bunicului
dinspre tata al fostului premier a fost un sclav provenit din tribul de amerindieni
!ascouten, sclav care la virsta de " ani a fost botezat #la Detroit, $% iunie $&$'(
de catre stapinul sau cu numele de )ean-*aptiste. +i, conform obiceiului acelor
vremuri, pentru a putea fi lesne identificat, sclavul a  primit si numele stapinului
respectiv /ouis 0astineau zis si Duplessis. Asadar, numele complet al
copilului amerindian a devenit )ean-*aptiste zis Duplessis. )ean-*aptiste
este cea mai indepartata ruda a fostului prim-ministru provincial, pe linie
ascendenta directa, stabilita de istoricii canadieni. /imba vorbita de tribul
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amerindian !ascouten #in alte versiuni !ascoutin, !at12outenc1 sau !us2etoon( era
algol3uine, iar mascouten semnifica poporul din mica  preerie.
4nainte de colonizarea franceza, tribul !ascouten traia in regiunea !ic1igan. 4n
urma luptelor duse impotriva colonizatorilor, dar si a altor triburi amerindiene,
mascoutienii s-au refugiat  pe malurile fluviului !ississippi, in regiunea actualei
frontiere dintre 5isconsin si 4llinois. 6ltima mentiune referitoare la acest trib a
fost facuta in $&&7, cind supravietuitorii lui si alte doua triburi amerindiene au
emigrat spre vest. 8 Amindoi parintii stramosului lui Duplessis erau
amerindieni9 6nii cercetatori nu e:clud posibilitatea ca tatal micului amerindian
)ean-*aptiste zis Duplessis sa fie c1iar stapinul sau, /ouis 0astineau, care
ar fi facut copilul cu o sclava de origine amerindiana.;ei mai multi specialisti
sustin insa ca )ean-*aptiste zis Duplessis ar fi provenit din ambii parinti
amerindieni. Aceasta varianta este argumentata si prin faptul ca in momentul
 botezului, statutul micutului era acela de scalv.6n lucru este insa cert< pe
certificatul de casatorie #datat $&'%( al lui )ean-*aptiste zis Duplessis cu
Fran=oise >ac1er, in dreptul numelor parintilor  barbatului a fost scris
necunoscut.8 Din uniunea lui )ean-*aptiste cu Fran=oise s-a nascut
4sidore Duplessis care, la rindul lui, a avut un fiu, )osep1 Duplessis, stra-bunicul
lui !aurice.8 ;asatoria lui )osep1 cu Rosalie ;aron a avut ca rezultat un fiu, botezat
tot )osep1.8 /a rindul sau, )osep1 a avut, din casatoria cu !arie-/ouise /efebre-
Desc?teau:, un fiu botezat @re. Acesta a fost tatal lui !aurice Duplessis.
Avocat de profesie, @re Duplessis a fost atras de viata politica si a obtinut
mai multe mandate consecutive din partea Partidului ;onservator fiind ales
deputat de +aint-!aurice in perioada $BBC-$7%%. 6lterior, @re Duplessis a
fost activ si pe scena politica municipala, ca primar al orasului Trois-Rivires
#$7%'-$7%(. 8 +int mai onorat de ascendenta mea legata de paminturile
Eamac1ic1eDesi din e:ces de zel au fost si istorici care au cautat sa faca
legatura intre !aurice Duplessis si eventuali descendenti din ramura cardinalului
Ric1elieu, fostul premier nu era deloc incintat de aceasta legenda creata si
intretinuta si de 4nstitutul genealogic Drouin -organismul considerat mult timp
ca fiind cel mai important in cercetarea genealogica. Dar si specialistii institutului
amintit pot face unele erori, dupa cum arata istoricul Raymond Douville in
lucrarea sa ;a1iers des Di: #$7&'(, amintind in acest sens cazul unei familii
celebre, careia organismul ii gasise ascendenta directa pina la regele
;1arles al >44-lea al Frantei, facind parte din dinastia ;apet, si care in realitatea se
tragea din amerindieni Abena3uis, unul dintre acestia imprumutind un nume
nobil francez pe care a decis sa-l poarte pentru ca ii  placea. 4storicul
amintit arata in lucrarea citata ca genealogia lui !aurice Duplessis a facut
obiectul a numeroase cercetari minutioase, mai ales dupa numirea sa ca premier
al provinciei, in $7"C. @ici o cercetare nu a dat insa rezultate satisfacatoare pina
in prezent. 4ntotdeauna lipsea o veriga, sau o veriga-c1eie din lant. ;itiva
cercetatori mai putin scupulosi au escamotat pur si simplu acest lucru, de unde si
fragilitatea legendei care leaga ascendenta lui !aurice Duplessis de @icolas
0astineauDuplessis si c1iar mai departe, pina la cardinalul Ric1elieu, de la care
cercetatori  perseverenti au putut aGunge, analizind manuscrise prafuite, la
numele de familie Duplessis pina in sec. al H44-lea. Asadar, Raymond
Douville este primul cercetator care aseaza, in lucrarea din $7&', veriga lipsa din



genealogia lui !aurice Duplessis, aratind ca fostul premier nu este urmas al
 
stapinului de sclavi @icolas 0astineauDuplessis #care era cu adevarat
descendent din ramura cardinalului Ric1elieu(, ci al copilului amerindian botezat
de acesta la $% iunie $&$'. 4ntrebat de istoricul Douville ce crede despre
genealogia familiei sale, !aurice Duplessis s-a declarat mindru de a fi nu
descendentul cardinalului Ric1elieu, ci cel al unor amerindieni. Tot in lucrarea
;a1iers des Di:, istoricul Douville povesteste cum fostul premier l-a indemnat sa-si
continue cercetarile  pentru a stabili descendenta reala<;ontinua-ti
cercetarile, mi-a spus savurindu-si tigara interminabila. I pasionant. 0aseste
lumina. ;a descind de pe linia cardinalului Ric1elieu, mi-e indiferent ;eea ce imi
place la el, este ca a fost un mare om politic. Dar sint mai onorat de ascendenta
mea legata de paminturile Eamac1ic1e #astazi municipalitate in regiunea
!as2inong, in !auricie, situata intre riurile Eamac1ic1e si Petit Eamac1ic1e -
n.red(. Iste titlul cu care ma mindresc cel mai mult, care valoreaza titluri de
noblete. @u am avut timp sa merg mai departe. Dar tu, continua-ti cercetarile.
Isti pe directia cea buna. 4ntr-o zi vei iesi la pensie ca ministru adGunct. >ei
scoate afacerea la lumina. 4n timp ce eu, eu voi muri luptind. +ucces. As vrea sa
stiu, de curiozitate, de ce mi s-a pus prenumele /e @oblet. Asta ma intriga
uneori.Astea sint, in rezumat, conversatiile dintre noi pe aceasta tema. Il a murit
la putin timp dupa aceea. Iu mi-am continuat cercetarile si sint convins ca el ar fi
aprobat rezultatul pe care l-am prezentat aici, c1iar daca nu este  perfect din toate
punctele de vedere. 8 +clavia in @ouvelle France +clavia a fost destul de
raspindita pe teritoriile fostei @ouvelle-France, maGoritatea sclavilor provenind
din rindul amerindienilor. Doar o treime dintre sclavi erau de origine africana,
dupa cum a aratat !arcel Trudel, unul dintre cei mai mari specialisti in
problematica sclavagismului pe teritoriul ;anadei, autor al lucrarilor +clavia in
;anada franceza #$7C%(, Dictionarul sclavilor si proprietarilor lor in ;anada
franceza #$77%( si Doua secole de sclavagism in Quebec #J%%"(. De altfel,
datorita  publicarii acestor cercetari, !arcel Trudel si-a atras multe antipatii.
+ocantele descoperiri ale  profesorului !arcel Trudel< intre anii $&%-$B"', la o
populatie de C%.%%% de locuitori erau '.$B de sclavi. Printre stapinii lor s-au
numarat si comunitatile religioase #iezuiti, ursuline etc( si c1iar episcopi. De
altfel, el a afirmat ca +amuel de ;1amplain nu ar fi traversat Atlanticul pentru a
evang1eliza salbaticii si a cultiva paminturile, ci pentru a beneficia de
comertul de  blanuri.Trebuie remarcat insa ca sclavia in ;anada a avut un caracter
diferit de cea din restul Americii. Iste interesant de stiut ca sclavia era practicata
inainte de colonizare, intre triburile de amerindieni. Acestia capturau prizonieri,
pe care ii luau in sclavie si pe care cu timpul ii integrau in viata sociala a
tribului.Daca in coloniile din +ud sclavii munceau pe terenurile agricole, in
Quebec si Kntario ei erau arondati in special la oras, pentru treburi casnice. 4n
$&7" importul de sclavi a fost interzis in Kntario #Laut-;anada(, iar in Quebec
sistemul a fost abolit in $BJ".Dupa dezvaluirile sale socante, profesorul !arcel
Trudel a fost nevoit sa renunte la catedra de la 6niversitatea /aval #la care s-a
aflat din $7'&( si la conducerea 4nstitutului de istorie si geografie, pe care il
condusese 7 ani #din $7'(. 4n $7C s-a mutat la KttaMa, unde a continuat sa
predea la 6niversitatea ;arleton si ulterior la 6niversitatea KttaMa #pina la



retragerea din activitatea didactica, in $7BJ(. 8 0uvernarea Duplessis !aurice /e
@oblet Duplessis s-a nascut la J% aprilie $B7% la Trois-Rivires, tatal sau fiind
la acea vreme avocat si deputat de +aint-!aurice. ;rescut intr-o familie de
conservatori, a urmat cariera profesionala a tatal sau, intrind in *aroul Quebec pe
cind avea numai J" de ani. Nece ani mai tirziu, prima sa ciocnire cu
politica a fost un esec #singurul din lunga sa cariera(< a  pierdut alegerile
generale din $7J". ;ariera de deputat a inceput-o in $7J& reprezentind, ca si tatal
sau, Partidul ;onservator din Quebec. ;a urmare a faptului ca in $7"J ;amillien
;oude a demisionat din functia de presedinte al partidului, !aurice Duplessis a
fost desemnat seful opozitiei, iar la congresul din $7"" a fost ales seful P;Q. A
Gucat un rol important in crearea 6niunii @ationale, organizatie politica formata
in $7" in urma coalitiei dintre Partidul ;onservator si Actiunea /iberala
@ationala. ;u aceasta noua formatiune politica, 6niunea @ationala, Duplessis a
cistigat alegerile generale provinciale din august $7"C, ceea ce a pus capat unei
lungi perioade #"7 de ani( de guvernare liberala.Primul sau mandat de prim-
ministru nu a durat decit " ani. +pre surprinderea generala, in $7"7 Duplessis a
declansat alegeri anticipate pe care le-a pierdut. Pe fondul pregatirilor pentru cel
de Al Doilea Razboi !ondial, in octombrie $7"7 liberalii au preluat din nou
puterea -insa doar pentru un mandat. Duplessis a revenit in fruntea guvernului in
$7'', fiind

reales in functie in $7'B, $7J si $7C. A ramas prim-ministru al provinciei pina la &
septembrie $77 #data decesului(. De-a lungul guvernarii, Duplessis a realizat de $ ori
consecutiv bugete ec1ilibrate, iar la moartea sa provincia nu avea nici o datorie. Tot
premierul Duplessis a fost cel care a impus actualul drapel al provinciei Quebec,
inlocuind steagul !arii *ritanii cu cele patru Flori de crin pe fond azuriu
#reprezentind credinta crestina si originile franceze ale provinciei(. Acest drapel a fost
inaltat pentru prima data la J$ ianuarie $7'B, la parlamentul provincial din orasul Quebec.
4nsa, datorita aspectelor negative, regimul Duplessis a fost numit de posteritate drept
0rande noirceur #marea perioada intunecata(. 8 Krfanii lui
Duplessis Aparator al religiei catolice, intreprinderilor private si autonomiei
provinciale, Duplessis si-a atras antipatiile fortelor  progresiste ale vremii. ;oruptia si
traficul de influenta au capatat proportii uriase sub guvernarea Duplessis numita, cum
aratam, si 0rande noirceur.6n aspect intunecat al guvernarii Duplessis este legat
de orfanii declarati in mod fals ca fiind bolnavi mintal si care erau trimisi spre crestere in
institutii psi1iatrice. !ii de copii orfani sau abandonati de parinti au fost mutilati pe viata
de e:perientele traite in aceste institute. Krorile prin care au trecut miile de orp1elins
du Duplessis sint si acum considerate ca cel mai grav caz de maltratare a copiilor din
intreaga istorie a ;anadei. Krorile au fost posibile intrucit, incepind cu anii '%,
Duplessis a elaborat o strategie de obtinere de fonduri federale pentru copiii orfani sau
abandonati #maGoritatea fiind parasiti de mamele celibatare(. Abuzurile fizice si se:uale
la care au fost supusi copiii acelei perioade negre au inceput sa fie dezvaluite c1iar de ei



insa abia in anii C%. K parte dintre minori au fost folositi pentru testarea unor
medicamente sau supusi diferitelor e:periente medicale. !ii de astfel de copii, deveniti
intre timp adulti, au incercat ulterior sa lanseze o campanie pentru a li se face dreptate,
blamind atit guvernul cit si *iserica ;atolica si ;olegiul !edicilor din Quebec.Abia in $777
guvernul PQ a recunoscut oficial ororile la care au fost supusi miile de copii, oferind
fiecarei victime suma de $.%%% O. Actiunea a fost e:trem de criticata, fiind respinsa
categoric de catre orfanii lui Duplessis.!aurice /e @oblet Duplessis a murit
celibatar, fara a avea nici un copil. 8 6n pod este  bun pentru doua alegeri 4n
ceea ce priveste traficul de influenta al oamenilor politici din preaGma lui, la fiecare
organizare de alegeri generale, cadourile si plicurile cu bani erau raspindite cu larg1ete de
ministrii si deputatii 6niunii @ationale. Pentru a cistiga voturi, numeroase drumuri si
 poduri au fost construite dupa criterii discretionare. De altfel, a ramas celebra butada
referitoare la  promisiunile electorale ale politicienilor din perioada Duplessis< 6n
pod este bun pentru doua alegeri ;u toate acestea, Duplessis insusi nu a fost
beneficiarul traficului de influenta e:istent in  Gurul lui. De altfel, desi era premier,
Duplessis a murit lasind mai multe datorii personale neac1itate. Pe de alta parte,
Duplessis a fost un convins adversar al comunismului si al miscarii sindicale. ;ea mai
celebra actiune anti-comunista a ramas /egea proteGind provincia impotriva propagandei
comuniste, cunoscuta si sub denumirea de /egea lacatelor. Adoptata la J' martie $7"&,
legea  prevedea, intre altele, ca este ilegal ca cineva sa posede sau ocupe o casa in
provincie pe care sa o foloseasca sau sa permita altcuiva sa o foloseasca pentru a face
propaganda comunismului sau  bolsevismului, prin orice miGloc. +upranumele de
/egea lacatelor a venit de la faptul ca autoritatile puteau ordona inc1iderea unei astfel
de case, blocind usile si ferestrele cu lanturi si lacate. /egea a fost e:trem de contestata
deoarece, desi in aparenta se referea la comunism, era o masura indreptata impotriva
miscarii sindicale. Totusi, legea a rezistat J% de ani, fiind declarata
neconstitutionala de ;urtea +uprema a ;anadei abia in $7&.;aracteristic acelei perioade
si in opozitie cu viziunea lui Duplessis a fost si aparitia miscarii de afirmare a maGoritatii
francofone din Quebec. ;urentul francofon milita pentru dobindirea unui rol mai
important atit in plan economic, cit si cultural-artistic, detinerea controlului asupra vietii
intelectuale si artistice a provinciei. ;a o consecinta, miscarea a provocat cresterea
curentului sindicalist si dezvoltarea unei laturi artistice care a condus mai tirziu la ceea ce
istoricii au numit /a Rvolution tran3uille #Revolutia linistita(, inceputa odata cu venirea
la putere a liberalilor #iunie $7C%(. 4n doar C ani, pe durata celor doua mandate ale
liberalului )ean /esage, miscarea de eliberare spirituala a sc1imbat fundamental
modelul 3uebec1ez. A fost perioada infiintarii marilor societati de stat<
Lydro-Qubec, ;asa de  pensii #Rgime des rentes du Qubec(, ;asa de economii si
consemnatiuni #;aisse de dp?t et  placement du Qubec(, +ocietatea generala de
imprumut #+ocit gnrale de financement( etc


