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Rozlegle obszary stepowe Kazachstanu od chwili ich wejscia w obreb imperium
rosyjskiego byly terenem aktywnej polityki osiedlenczejwladz carskich. W poczat
kowym okresie (XVIII w. - polowa XIX w.) glownym jej celem bylo zabezpie
czenie dotychczasowych zdobyczy terytorialnych oraz stworzenie bazy wypadowej
do dalszej ekspansji. Wzmocnieniu rosyjskich wplywow sluzylo przede wszystkim
wspieranie osadnictwa kozackiego. Po zakonczeniu podboju Kazachstanu w latach

Zeslania W okresie Rosji carskiej

Kazachstan to kraj wielonarodowosciowy 0 niezwykle zlozonej strukturze
etnicznej, zamieszkany przez ponad 131 narodowosci. Do XVII wieku dominujaca
grupa byla turkojezyczna, kazaska ludnosc koczownicza, do kt6rej, od tego czasu,
dolaczyli Ukraincy i Rosjanie, kt6rzy zapoczatkowali rolnicze osadnictwo na tym
terenie. Wedlug ostatniego spisu ludnosci ZSRR z 1989 roku najliczniejsza gru
pa byli Kazachowie - 6534,6 tysiecy, nieco mniej bylo Rosjan - 6227,5 tysiecy
(Maryanski A., 1994).

Pierwszy oficjalny spis ludnosci Republiki Kazachstanu z 1999 roku podaje, iz
Kazach6w jest 7985,3 tysiecy, a Rosjan 4479,6 tysiecy. Do grup narodowosciowych
liczacych ponad 100 tysiecy os6b naleza: Ukraincy (547 tys.), Niemcy (353 tys.),
Uzbecy (370 tys.), Tatarzy (248 tys.), Ujgurzy (210 tys.), Bialorusini (111 tys.)
iKoreanczycy (101 tys.). Kolejna grupa pod wzgledem liczebnosci sa Azerowie
(78 tys.). Za nimi plasuja sie Polacy (47 tys.) - przy czym panuje powszechna
opinia, ze liczba ta jest dwukrotnie zanizona, Czesto bowiem Polacy dla zapew
nienia poprawy warunk6w zycia izwiekszenia bezpieczenstwa rodziny zmieniali
obywateIstwo. Do grup narodowosciowych 0 liczebnosci ponad 20 tysiecy os6b na
leza: Dungowie (37 tys.), Kurdowie (32 tys.), Czeczeni (32 tys.), Tadzycy (25 tys.),
Baszkirzy (23 tys.). TygieI narodowosciowy uzupelniaja m.in. Moldawianie, In
gusze, Ormianie, Grecy, Zydzi, Udmurci, Kirgizi, Lezgini, Maryjczycy, Bulgarzy
i Turkmeni.
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sessment of the very same facts and the very same reality just a matter of incidence? Is it not so that
the bitter statement of Norodom Sihanouk reflects the actual situation in its entirety? How does the
system of power, that was constructed in the contemporary period, match and correspond to the
traditions of the Cambodian politics, and where from the so pessimistic assessment of the recent
events by Sihanouk? These are the essential questions that I try to answer in my essay.
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Pierwsza fala zsylki w ZSRR miala miejsce w latach trzydziestych XX wieku.
Oprocz niezwykle wysokiej umieralnosci, charakterystyczny byl tez bardzo wysoki
odsetek ucieczek z zeslania, co swiadczylo dose wymownie zarowno 0 nie najlep
szym systemie nadzoru nad zeslanymi .Jculakami", jak i 0 warunkach zycia panuja
cych w osiedlach specjalnych. Liczba przypadkow smierci dowodzilaby raczej, iz
deportacja miala raczej charakter represyjny, a wrecz ludob6jczy, nastawiony na
fizyczna likwidacje calej warstwy przeciwnik6w politycznych (Hryciuk G., 1996).

Polityka separacji zagrazajacych jednostek, znajdujacych sie w bliskiej od
Ieglosci od granic imperium, podyktowana byla z pewnoscia, checia utrzymania
przez ZSRR opinii wzorowo sprawujacego wladze, mlodego, komunistycznego
tworu politycznego (Bodio T., Wojtaszczyk K., 2000).

Pierwsza ofiara wysiedlen do Kazachstanu padlo 1541 rodzin Fin6w i tzw.
Ingerrnanlandczykow z obwodu leningradzkiego. W 1936 roku przeprowadzono
kolejna akcje oczyszczania gran icy zachodniej. Juz od stycznia 1936 roku trwaly
przygotowania do wysiedlenia Polakow i Niemc6w z obszaru tzw. "MarchIew
szczyzny". Planowano przesiedlenie do Kazachstanu okolo 15 tysi((cy rodzin, ktore
zamierzano rozmiescic w "rejonach uprawy burakow". Wywiezionych z Ukrainy
Polakow i Niemc6w, ktorzy uwazani byli na ogol za dobrych gospodarzy, roz
mieszczano na terenach gdzie nie bylo zadnych osad. Wyraznie dostrzegany byl,
opr6cz politycznego, niemniej istotny aspekt ekonomiczny przesiedlenia. Polscy
i niemieccy rolnicy przyczynic sie mie1i do zagospodarowania ziem "celinnych",
wprowadzenia bardziej nowoczesnych i wydajnych metod uprawy kultur zbozo
wych oraz szczegolnie wartosciowych roslin przemyslowych, miedzy innymi bura
k6w cukrowych. Proces oczyszczania obszarow przygranicznych ZSRR nie ominal
rowniez pogranicza radziecko-iranskiego i radziecko-afganskiego, W 1937 roku
wysiedlono .stamtad do trzech poludniowych obwodow Kazaskiej SRR: polud
niowokazachstaiiskiego, dzambulskiego i almaatynskiego 2400 rodzin Kurdow,
Azerow, Iranczykow iOrmian. Najwi~ksz'l_akcj~ przymusowego przesiedlenia calej
grupy narodowosciowej, w drugiej polowie lat trzydziestych, b((d'lq swoist'l_anty
cypacjClmasowych deportacji narodow w okresie II wojny swiatowej, stanowilo
wysiedlenie Koreanczyk6w z Dalekiego Wschodu. Jak iw innych przypadkach, tak
i tutaj 0 podj~ciu decyzji zawazyly wzgl~dy poIityczno-strategiczne, wyplywaj'l_ce
z atmosfery paranoicznej niemal podejrzliwosci oraz kompleksu "obl~zonej twier
dzy". Ta specyficzna sytuacja w znakomity spos6b uzasadnila iniejako usprawied-

Zeslania W okresie Zwiazku Radzieckiego

rowniez radykalna zmiane form zycia i gospodarowania - przejscie od koczow
niczego i polkoczowniczego trybu zycia pasterzy do trybu osiadlego ipracy w spol
dzielniach. Przymusowa pr6ba narzucenia tych rozwiazan doprowadzila jednak do
katastrofy ekonomicznej oraz demograficznej. Rozmiary jej trudno ocenic do dzis,
wydaje sie jednak, ze wlasnie w Kazachstanie - sposrod wszystkich regionow
wchodzacych w sklad pozniejszego ZSRR byly one najdotkliwsze.
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siedemdziesiatych XIX w. oraz w efekcie przemian wewnetrznych w Rosji za
poczatkowanych w okresie tzw. "wiosny posewastopoIskiej", przede wszystkim
zniesienia poddaiistwa oraz reformy uwlaszczeniowej, miejsce kolonizacji kozackiej
zajela, poczatkowo samowolna i niezorganizowana akcja osiedlericza ludnosci
chlopskiej. Fala przesiedlencow naplynela z gesto zaludnionych guberni Ukrainy,
Centralnego Okregu Czarnoziemnego, Powolza i skladala sie glownie z Iudnosci
ukrainskiej oraz rosyjskiej, a takze (choc w mniejszym odsetku) z chlopow pocho
d~enia niemieckiego, tatarskiego i mordwinskiego. Przyspieszenie tempa migracji
nastapilo po ogloszeniu w 1889 r. bardziej liberalnej ustawy przesiedleiiczej, a tak
ze w nastepstwie nieurodzajow i towarzyszacego im glodu w latach 1891-1892.
Kolejnym impuisem oddzialujacym na wzrost fali migracyjnej bylo rozpoczecie
w 1891 roku budowy kolei transsyberyjskiej. W pierwszym etapie masowych mi
gracji w latach 1891-1905, do polnocnych guberni Kazachstanu przybylo 234 134
przesiedlencow i56 980 tzw. "chodakow" (zasadzcow). W drugim etapie rozmiary
przesiedlen byly juz nieporownanie wyzsze. W ciagu dalszych dziesieciu lat, do
1915 przesiedlilo sie 883 255 osob, nadto 184487 "chodakow". Nie wyliczajac
wiec blizcj nieznanej liczby osob przybylych na wlasna reke, mozna przyjac, iz na
przelomie XIX i XX wieku, w okresie intensywnej akcji przesiedlenczej, przybylo
do Kazachstanu lacznie poltora miliona ludzi. Ogolem, przed wybuchem pierwszej
wojny swiatowej mieszkalo tam okolo 2 milionow Kozakow iprzesiedlonych chlo
pow w ponad tysiacu stanicach i wsiach. Przybywajacy chlopi osiedlali sie naj
czesciej na tych terenach, ktore swoimi warunkami naturalnymi najbardziej przy
pominaly im obszary, z ktorych pochodzili i gdzie rnozna bylo zajac sie uprawa roli
oraz chowem bydla. Otwarcie Kazachstanu dla przesiedlen w 1919 roku nastapilo,
gdy w kierowniczych gremiach dojrzala decyzja 0 akcji przesiedlenczej i kolo
nizacyjnej. Szacunki naukowcow okreslaly liczbe osob zbednych na wsi na 6,6-
-26,5 miliona osob, Jedynym rozwiazaniem tego nabrzrnialego problemu bylo alba
wchloniecie tej ogrornnej rzeszy przez rozbudowywany przernysl, albo przesiedlenie
jej na tereny Syberii i Dalekiego Wschodu, obszary slabo zaludnione i majace
znaczny jeszcze areal niezagospodarowanych ziem. Zaburzalo to jednoczesnie roz
winieta setki lat temu koczownicza strukture uzytkowania ziemi (Hryciuk G., 1996).

Odmienne warunki przyrodnicze, historyczne i kulturowe skutkowaly organi
zacja zycia na bazie innego systemu wartosci, W czasie, gdy w cywilizacji zachod
niej istnialy warunki dla dynamicznego rozwoju jednostkowych relacji z otocze
niem, na wschodzie koncentrowano sic na doskonaleniu form adaptacji do suro
wych warunkow srodowiskowych, w ktorych zespolowo latwiej bylo przetrwac
(Bodio T., Wojtaszczyk K., 2000).

Przesiedlenia ludnosci uzyskiwaly wymiar ideologiczny, byly nadal istotnym
elementem polityki panstwa, inna miala bye juzjednak ich skala, metody, charakter
i cele. Przesiedlenia stawaly si(( narz~dziem represji, cz~sciowo prewencyjnym,
nabieraly charakteru przymusowego, a ich celem mialo bye nie tylko zagospoda
rowanie nowych obszarow rolniczych, ale takze wykorzystanie zb~dnej na wsi sily
roboczej w innych dziedzinach gospodarki - w przemysle drzewnym oraz w g6r
nictwie. W ten spos6b starano si~ pozyskac znaczn'lliczb~ nisko oplacanych, przy
musowych pracownikow, zatrudnionych w ekstremalnie ci~zkich warunkach. Okres
kolektywizacji w Kazachstanie przyniese mial, oprocz zmiany form wlasnosci,
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palaca koniecznosc odbudowy rolnictwa po zapasci na poczatku lat trzydziestych
i rozbudowy przemyslu ciezkiego.

Najliczniejsza grupa ludnosci deportowanej w pierwszym okresie wojny byli
Niemcy zamieszkali na terenie ZSRR. W obawie 0 ich lojalnosc w obliczu konfliktu
zbrojnego z III Rzesza, zapadla decyzja 0 likwidacji Autonomicznej Republiki
Niemc6w Powolza znajdujacej sie na dose bliskim zapleczu frontu i 0 przesiedleniu
ludnosci pochodzenia niemieckiego. W dniu 1 stycznia 1942 roku w Kazachstanie
znajdowalo sie 385 785 radzieckich Niemc6w - zeslancow, rozmieszczonych
glownie na polnocy republiki, W maju 1942 roku tram tu jeszcze jeden, wy_zszy
nieco strumien deportowanych. Byla to przesiedlona ludnosc pochodzenia grec
kiego, tatarskiego, niemieckiego i rurnunskiego z Kraju Krasnodarskiego i obwodu
rostowskiego, traktowana jako "element nieprawomyslny i niebezpieczny". Liczeb
nose tej grupy byla stosunkowo niewielka, w okresie powojennym wynosila okolo
6 tys. os6b. . . . ...

Druga tura masowych przesiedlen calych narod6w nastapila po przejeciu imcja-
tywy na froncie przez Annie Czerwona oraz po ponownym zaj~~iu oku~owa~y~h
przez III Rzesze obszar6w ZSRR. Nie wnikajac blizej w okolicznosci _po~J~c~a
decyzji 0 wysiedleniu Karaczaj6w, Kalmuk6w i lud6w Kaukazu, wy~aJe .Sl~, ~:
znaczny wplyw mial czynnik represji za domniemana albo rzeczywista nielojalnosc
wobec wladzy radzieckiej.

Kazachstan stal sie glownyrn miejscem osiedlania grupy lud6w kaukaskich:
Czeczencow i Ingusz6w wysiedlonych pod koniec lute go 1944 roku. Deportacji
podlegalo 89901 rodzin, ogolem 405 192 osoby. Akcja wys~ed.laniam~~latu wy
jatkowo brutalny przebieg, skutkiem tego byla bardzo wysoka smiertelnosc. Wedlug
oficjalnych danych do pazdziernika 1945 roku zmarlo ~o~ad 15°/~dep0:t0wanych
Czeczeiic6w i Ingusz6w. Dwa tygodnie po rozpoczeciu ich wysiedlania przys:q_
piono do deportacji Balkarow. Przesiedlono wtedy do Kazachstanu 4660 rodzl~,
w sumie 21 150 os6b. Kolejnym kontyngentem deportowanych bylo 1268 rodzm
.riiemieckich pomocnik6w". Tak nazywano Bulgarow, Grek6w, Tatar6~, ?rmian
i Cygan6w z terenu Krymu. Znacznie liczniejsza grupa .zos~~laprzywteziona ,do
Kazachstanu z terenu Gruzji. Poczatkowo zamierzano wysiedlic okolo 40 tys. osob.
Ostatecznie 15 listopada 1944 roku, 0 swicie rozpoczela sie akcja deportacyjna,
ktora objela 6296 rodzin, w sumie 28 073 osoby, sposrod mniejszosci narodo~ch
(wyznania muzulmanskiego) Gruzji - Turk6w meschetynskich, ~urd6.:v, Ormian
_ muzulmanow (tzw. Chemszy16w) i Azer6w. Przeprowadzenie akcji motywo
wano, koniecznoscia "poprawy warunk6w ochrony granicy paiistwowej Gruzinskiej
SRR". Z terenu Gruzji wywieziono do Kazachskiej SRR 4776 Iranczykow, posiada
jacych obywatelstwo iranskie lub bez przynaleznosci paiistwo,:ej. W tym samy~
roku z Tadzyckiej SRR zeslani zostali do Kazachstanu tz~. ~yl~~asmacze z rodzl
nami, lq_cznie2778 os6b, z pochodzenia ~adzycy, Uzbe,cy 1Klf,gl;l. W latach 1951.
-1952 z Gruzji przesiedlono 2707 rodzl11(11 685 osob) sposrod elementu "poh
tycznie niepewnego". Tak cz~ste imasowe przesiedlenia z teren6_w wy?rzez~
czamomorskiego wiq_zaemozna, jak si~ wydaje, takze ze szczeg61me napl~tyml
w tym okresie stosunkami z Turcjq_i Iranem. Ostatnim strumieniem zeslanc6w do
Kazachstanu byli tzw. "kulacy" z Bialoruskiej SRR (w znacznej cz~sci Polacy),
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liwila koniecznosc zaostrzenia polityki wewnetrznej oraz skupienia pelni wladzy
w jednym reku, Sposrod os6b przybylych w spos6b zorganizowany, dominowali
przesiedlency z Ukrainy - 6478 rodzin, oraz z rosyjskich obwod6w: riazanskiego
i kurskiego, ponadto z Tatarskiej ASRR, Czuwaskiej ASRR iMordwinskiej ASRR.
W kwietniu 1940 roku do szesciu obwod6w polnocnego Kazachstanu trafila druga
grupa zeslancow ze wschodniej Polski. W odroznieniu od akcji dobrowolnych prze
siedlen rozpoczetej rownoczesnie w ZSRR, do gospodarstw rolnych skierowano
ludnosc miejska, nie majaca, zar6wno nawyk6w, jak i doswiadczenia w pracy na
roli. Wiele tez bylo w tym kontyngencie zeslancow rodzin niekompletnych z prze
waga kobiet, czesto majacych pod opieka male dzieci. Przybycie tej grupy zeslan
c6w zbieglo sie z rozpoczeciem masowej akcji przesiedlenczej, Naplyw tak licznej
grupy ludnosci w stosunkowo niewielkim odstepie czasu powodowal, mimo na ogol
odczuwanego deficytu sily roboczej, powazne problemy ze znalezieniem dla ze
slancow odpowiedniej, a czesto w og6le jakiejkolwiek pracy.

Kazachstan slabo jeszcze rozwiniety, ale stajacy sie coraz wazniejszym regio
nem gospodarczym ZSRR pelnil na przelomie lat trzydziestych i czterdziestych
role glownego obszaru zeslan. Wydaje sie, ze podstawowa role odegraly tu trzy
czynniki. Pierwszym z nich bylo izolowane polozenie w centrum imperium, w przy
padku polnocnych i srodkowych obwod6w Kazachskiej SRR w dostatecznym od
daleniu od granic. Na lokalizacje zsylek rnialy wplyw takze potrzeby rolnictwa
i przemyslu, zwiazane zar6wno ze stratami demograficznymi poniesionymi na po
czatku lat trzydziestych i koniecznoscia ich uzupelnienia oraz wzrost inwestycji
przemyslowych, kt6ry wymagal doplywu dostatecznej ilosci sily roboczej.

Wybuch II wojny swiatowej iniekorzystny przebieg dzialan na froncie spowodo
wal, iz siegnieto do grupy mezczyzn w wieku poborowym takze sposrod "trud
posieliencow", kt6rzy dotychczas w wojsku nie mieli prawa sluzyc. Powolanych do
Armii Czerwonej wykreslano z ewidencji "trudposielieiic6w". Zwolnieniu podlegac
mialy tez rodziny poborowych, ale procedura ta szla dose opomie (Hryciuk G.,
1996).

Gdy tylko pojawila sie mozliwosc zapisania sie na wyjazd do wojska, marzyl
o tym kazdy, kto mogl sie 0 to ubiegac. Wszyscy mysleli 0 tym jak 0 cudzie, wy
bawieniu. Polacy czesto marzyli 0 wyprawie do Armii Polskiej gen. W. Andersa,
a pozniej Z. BerIinga (Bodio T., Wojtaszczyk K., 2000).

Lacznie zmobilizowano do Armii Czerwonej 1200 tys. zeslancow, a daIsze 700
tys. trafilo do tzw. armii pracy. Na froncie zginelo 410 tys. mieszkancow Kazach
stanu, a 125 tys. uznano za zaginione bez wiesci. Bezpowrotne straty siegnely nie
mal polowy liczby wcielonych do armii, stad tez wprowadzono w zycie ustawe
o "uzupelnieniu ludnosci".

Przybycie nowych kontyngent6w zeslancow w 1944 roku wywolalo znamiennq_
reakcj~ bylych "kulak6w", kt6rzy uwazali, ze w slad za tym nastq_pizwolnienie ze
"specjalnego osiedlenia", poniewaz przyjechaly nowe grupy "na wymian~". Charak
terystyczne dla tego okresu bylo, i2 przesiedlenie odbywalo si~ wedlug kryteri6w
polityczno-narodowosciowych, bez odwolywania si~ do motywacji klasowej, jak
r6wniez fakt, izjedynie wlaSciwie miejscem zeslania stawal si~ Kazachstan. 0 wy
borze tym decydowaly zapewne, opr6cz przeslanek politycznych (izolacja elementu
niebezpiecznego na terenach oddalonych od granic), takZe wzgl~dy ekonomiczne-
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dokad pojada, Nie wyjasniano, ani w6wczas, ani pozniej, przyczyn deportaeji.
Krewni byli rozdzielani, a jesli ehcieli bye razem, nie uwzgledniano prosb 0 wy
wiezienie dodatkowej rodziny, Przy zaladunku do wagon6w nie kierowano sie
zasada trzymania razem sasiadow z tej samej wioski. W ten spos6b zdeterminowany
zostal nowy sasiedzki uklad W miejseu nowego osiedlenia, gdyz na ogol pasazerow
jednego pociagu kierowano do tego samego miejsca w Kazachstanie. Rozczlon
kowana i przemieszana spolecznosc musiala rozpoczac proces tworzenia nowej
wsp61noty. Byl on 0 tyle utrudniony, ze zeslancy otrzymywali status ludnosci "na
specjalnym osiedleniu", co bylo r6wnoznaczne z ograniczeniem wolnosci osobistej
i koniecznoscia corniesiecznego meldowania sie w komendanturze. Obowiazywal
zakaz opuszczania wlasnej wioski, co bardzo utrudnialo adaptacje srodowiska,
rnozliwosc wykorzystania jego zasob6w, wymiane doswiadczen z mieszkancami
innych wsi i uczestniezenia w zyciu towarzyskim oraz obrzedowym. Konsekwencja
tego bylo rowniez zamkniecie mozliwosci ksztalcenia dzieei ponad poziom miejsco
wej szkoly podstawowej.

Zastane warunki najlepiej ilustruja slowa jednej z informatorek: "na miejscu nie
bylo nie, tylko wiatr i trawa oraz wczesniej wykopanajedna studnia". Taka studnia
byla najczesciej jedynym stabilnym elementem przyszlej osady ijedynym zrodlem
nadziei na odnowienie naturalnego biegu zycia, Nic wiec dziwnego, ze z czasem,
kiedy powstaly nastepne, w kazdym niemal obejsciu, ta pierwsza studnia awanso
wala do roli znaku niemal sakralnego. W wielu miejscowosciach zachowano jq,
chociaz utracila juz swoje funkcje. Topografia osady zmieniala sie, powstawaly
nowe ulice, kwartaly przegrupowujace pierwotne, spontaniczne zasiedlenie, do
stosowujac je do regul bardziej stabilnych zwiazkow spolecznych, opartyeh na po
krewienstwie i przyjainiach. W ich wyniku, pierwotna studnia znajdowala sie cze
sto na skraju wsi, ale w swiadomosci ludzkiej pozostawala jej centralnym punktem
(Szynkiewicz S., 1996).

Masowe deportaeje spelnily, niewatpliwie, nicbagatelna role w rozwoju gospo
darczym Kazachstanu. Stosowanie zasady pracy przymusowej dawalo mozliwosc
przerzucenia olbrzymieh grup ludnosci do nowopowstajacych osrodkow przemyslo
wych, lub na nie zagospodarowane tereny rolnicze. Nie wymagalo to koniecznosci
dodatkowyeh inwestyeji i zachet, bez potrzeby asygnowania duzych kwot. Byl to
jednak mechanizm skuteczny jedynie w fazie rozwoju ekstensywnego, gdy mniej
wazne byly kwalifikacje, liczyla sie natomiast liezba rak do pracy - nieskompli
kowanej, przede wszystkim fizycznej. Gospodarka oparta na tego typu przymusie,
okazala si~ jednak w pewnym momencie zbyt malo efektywna. Zresztq, w przy
padku wielu teren6w, r6wniez Kazachstanu, podstawowe zadanie ekonomicz
ne zostalo dosc szybko wykonane - stworzono zr~by przemyslu ci~zkiego oraz
glown~ infrastruktur~, mi~dzy innymi wybudowano najwaZniejsze linie kolejowe.
Przechodzenie od systemu wykorzystuj'lcego przymusow~ prac~ zeslancow do
gospodarki opieraj'lcej si~ juz na pracownikach wolnonajemnych nast~powalo
stopniowo. Wsp6kzesny potencjal gospodarczy Kazachstan zawdzi~cza w g16wnej
mierze ci~zkiej pracy wielu zeslanc6w, w ci~u calego XX wieku. Dose liczna
grupa Iudnosci naplywowej uruchomHa w zasadzie wszystkie gal~zie gospodarki.
Ludnosc rdzenna pozostalaby prawdopodobnie jedynie na etapie hodowli zwierz~t
(Hryciuk G., 1996).
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ogolem 4431 osob, wysiedlonych 18 kwietnia 1952 roku, z obwodow: grodzien
skiego, molodeczniariskiego, pinskiego, brzeskiego ipolockiego.

Ogolem w latach 1930-1952 trafilo do Kazachstanu ponad 1 600 tys. osob,
W pierwszej polowie lat piecdziesiatych zeslancy stanowili niemal 116 mieszkan
cow republiki. Po 1941 roku, trafili tu glownie mieszkaricy poludniowych czesci
ZSRR. Z terenow bardziej na polnocy ZSRR wysiedlono do Kazachstanu oprocz
Bialorusinow w 1952 roku, stosunkowo niewielka grupe Ukraincow w roku 1947.
Decyzje wiec podejmowane byly z powod6w politycznych i ekonomicznych, ale do
pewnego stopnia rowniez z uwzglednieniem po raz pierwszy zasady zsylania do
region6w 0 zblizonych warunkach klimatycznych. Warunki osiedlania nie zmienily
sie wiele w latach czterdziestych, w porownaniu z losem pierwszej .zsylki ku
lackiej". W ciagu pierwszych lat zeslania srniertelnosc przewyzszala, niekiedy
dramatycznie, liczbe urodzen.

W pierwszych kilku latach po rozpoczeciu akcj izwalniania zeslaricow z rygorow
"specjalnego osiedlenia" sytuacja ich nie ulegla zasadniczej zmianie, chocby ze
wzgledu na fakt nie wydawania zezwolenia na powrot do miejsc rodzinnycb, a takze
pewnego zakorzenienia w nowym miejscu zamieszkania. Wplyw na wydanie zgody
na wyjazd mogla miec rozpoczynajaca sie akcja zagospodarowania ziem "celin
nych" oraz organizowanego naboru pracownikow na zasadzie dobrowolnosci, Dla
wiekszosci przesiedlonych miejsce zeslania, mimo okreslenia go jako dozywotnie,
bylo jednak tymczasowym etapem przed powrotem do ziem rodzinnych. Kazachstan
nie tylko z racji trudnych warunkow zycia, jakie tam panowaly, ale ze wzgledu na
to, ze by} narzuconym terenem zamieszkania, pozostawal miejscem obcym, nie stal
sie przybrana ojczyzna, W momencie, gdy otworzyly sie mozliwosci powrotu,
wyjezdzala wiekszosc zeslancow, a pozostawali nieliczni. Probujac doszukac sie
pewnych historycznych podobienstw, mozna zauwazyc, ze polityka prowadzona
przez wladze ZSRR w latach trzydziestych, czterdziestych i piecdziesiatych byla
niekiedy swoista kontynuacja polityki carskiej. Realizowana jednak byla innymi
metodami - kosztowna, wymagajaca znacznych nakladow kolonizacje dobrowolna
zastapiono przymusowym przesiedleniem. W przypadku wysiedlen malych narod6w
rodzic sie moze pytanie, zwlaszcza gdy wziac pod uwage niezwykle wysokie straty
Czeczencow iIngusz6w, czy ich deportacja nie nosila znamion ludobojstwa. Bardzo
wysoka srniertelnosc byla bardziej wynikiem niewyobrazalnego balaganu i zupel
nego braku odpowiedzialnosci wladz, na kazdym niemal szczeblu - od brygadzisty
w kolchozie, po przedstawicieli administracji panstwowej i partyjnej, niz swia
domym zamierzeniem. Dostrzec mozna bylo wyrainy rozziew mi~dzy wzgl~dnie
humanitarn'lliter'l instrukeji, a praktyk'l' Wiele decyzji pozostawalo jedynie na
papierze. Wysiedlenie z miejsc ojczystych, przeniesienie (zwykle na obszary 0 in
nych warunkach geograficznych), zlikwidowanie podstawowyeh instytucji kultu
ralnych zdaje si~ potwierdzac, iz dzialania te mozna uznac za prob~ doprowadzenia
do zaglady malych narodow gorskich i wl'lczenia ieh przedstawicieli, jako jeszcze
jednego skladnika do amalgamatu ksztaltuj'lcego si~ rosyjskoj~zycznego narodu
radzieckiego (Hryciuk G., 1996).

Przeznaczeni do wysiedlenia byli poinformowani 0 swoim Iosie przez lokalne
wladze, kt6re odbieraly im dokumenty osobiste i dawaly czas na przygotowanie si~,
wynosz'lcy w najlepszym przypadku od 10 do 14 dni. Nie uprzedzano ieh jednak
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dzenie, ze Polki nauczyly sie robot na drutaeh dopiero w Kazaehstanie od Niemek,
jednak nie osiagnely ieh poziomu pracowitosci, ktory sprawial, ze te ostatnie robily
na drutaeh nawet w drodze na pole. Twierdzenie to nie okazalo sie prawdziwe
w skali ogolnej, jakkolwiek pewna grupa zaslanych Polak6w nie znala wczesniej
robot na drutach (Szynkiewicz S., 1996).

Do Kazachstanu skierowanych zostalo wiele rodzin inteligenckich, czesto
skladajacych sie, z samyeh matek z dziecmi. Pierwszym tragicznym momentem bylo
ieh rozlokowanie. Sytuacja mieszkaniowa w Kazachstanie byla niezwykle skomp
likowana. Miejscowa Iudnosc czesto nie chciala przyjmowac rodzin zeslanczych do
swoich domostw. Dopiero po Iicznych wysilkach wladze miejseowe, pod przy
musem wprowadzaly poszczegolnyrn kolchoznikom niechcianych sublokatorow.
W obwodach, do ktorych zostala przywieziona ludnosc, nie bylo osiedli barako
wych, jak w innych rejonach ZSRR, dlatego dokwaterowano j'l_ do domostw
miejscowej ludnosci. Jedynym materialem budowlanym i opalowym byl "kiziak",
tj. nawoz krowi, owezy i wielbladzi. Naw6z ten zbiera sie na step ie, udeptuje
z woda istoma, kroi w cegielki jak torfi suszy w sloncu. Na kiziaku gotuje sie oraz
budowane sa z niego lepianki. Ze wzgledu na wielka powierzchnie stepu, a mala
Iiczbe owiec i krow, byl to bardzo cenny material. Duzo czasu i znoju wymagalo
zbieranie i gromadzenie tego opalu na zime, Lepianki liczyly okolo 7 metrow dlu
gosci, 4 metry szerokosci i 2 metry wysokosci. Wewnatrz podzielone byly na kuch
nie i pokoj z malym okienkiem. Rodziny sypialy pokotem na klepisku. Do takich
domow dokwaterowano rowniez polskie rodziny. 0 sytuacji, jaka ludzie zaobser
wow ali na miejscu, swiadczy nastepujacy cytat z listu wyslanego z Kazachstanu:
"Czwarty list juz pisze. Bog czuwa, kaze przezyc pickle - placz glodnych dzieci.
Pracuje przy gnoju. Rece wyzarte ranami. Straeh zimy - 50 stopni mrozu. Odzy
skalam Marysie. Pamietajcie, ze nigdy dola nam dana nie jest ponizej nas, do kazdej
trzeba dorastac. Rzecz w tym, by w najgorszym upodleniu zachowac wielkosc
ducha".

Jednym z glownych zadan, ktore stanelo do rozwiazania przed zeslancami byla
opieka nad dziecmi. Postanowiono tworzyc instytueje opiekuncze iwychowawcze
dla sierot, a takze szkoly i objac nauka dzieci rozrzucone po calym terytorium.
Osrodki te powstawaly samorzutnie w wiekszych skupiskach i byly organizowane
przez deportowanych nauezycieli i dzialaczy oswiatowych, Ludnosc zeslancza da
wala tez skromne datki pieniezne na utrzymanie zagubionyeh dzieci. W domach
dziecka i przedszkolach miejscowe wladze oswiatowe prowadzily prace wycho
wawczll, zmierzaj'l_c'l_do rusyfikacji iniejedno polskie dziecko, kt6re znalazlo si~
w domu prowadzonym przez wladze sowieckie nie wiedzialo, ze pochodzi z rodziny
polskiej.

Wsie i miasta, w ktorych zyli zeslancy odzwiereiedlaj'l_ wieloetniczn'l_struktur~
ludnosci calego Kazachstanu. Juz mieszkaj'te na Ukrainie ludzie przyzwyczajeni
byli do koegzystencji z przedstawicielami innych narodowosei. Spotykali si~ tam
najcz~sciej z Ukraiiieami, Niemcami, Zydami i ezasem z Rosjanami. Dlugotrwale
wzajemne kontakty doprowadzily do uksztaltowania si~, dose jednorodnego srodo
wiska kulturowego, wskutek wymieszania element6w roznych kultur etnicznych.
W Kazachstanie zeslancy spotkali si~ z przedstawicielami wielu innych narodo
wosci, kt6rych kultura roznila si~ diametralnie od ich wlasnej. W pierwszych lataeh
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Polakom w spoleczenstwie Kazachstanu bylo nieco latwiej znalezc sie w nowym
otoczeniu ze wzgledu na postawe rdzennych rnieszkancow wobec nich (Szynkie
wicz S., 1996).

Narod kazaski nic mial nie wspolnego z deportaejami i dzielil zwykle z ich
ofiarami niezwykle trudne wojenne warunki zycia. W wielu pamietnikach wyraznie
widac szaeunek i sympatie wywiezionyeh ludzi do Kazachow z tyeh miejscowosci,
do ktorych trafili (Bodio T.,Wojtaszezyk K., 2000).

Mezczyzni - zeslancy podkreslaja pomocna postawe Kazachow, ktora de
monstrowali oni od samego poczatku, jakkolwiek zdarzaly sie rowniez wyjatkowo
zachowania odmienne. Zapamietano ich deklaracje typu: "dobrze, zescie tu przy
jechali, bedzie nam weselej". Przez wszystkie lata stosunki ukladaly sie zgodnie
z ta wlasnie zasada, pod warunkiem, ze przybysze rowniez przyjmowali j'l_za pod
stawe tych stosunkow. Ilustracja tego, nieeh bedzie fakt, ze ostatni sekretarz partii
w Oziornym mial przy chrzcie za ojca chrzestnego Kazaeha. Przypuszezalnie bylo
to mozliwe dzieki temu, ze chrztu udzielala miejseowa kobieta, a nie ksiadz (mialo
to miejsee w 1956 roku). Poza narzekaniem na przykry zapach potu konskiego i ko
niny oraz niski stan higieny, 0 Kazachach mowilo sie pozytywnie. Podkreslano
zawsze zmiany na lepsze, jakie zaszly w ieh stylu zycia w ostatnieh dziesiecio
leeiach. We wlasnym rankingu etnicznym, na pierwszym miejseu Kazaehowie
wymieniaja rzekomo Polakow, po nich dopiero Nierncow, Ukraincow i Rosjan,
ktorych traktuja jak wladcow w ieh kraju. Opinia ta jednak pochodzi od samyeh
Polakow (Szynkiewiez S., 1996).

W rnentalnosci wschodniej "realna wolnosc" byla postrzegana jako prawo do
naturalnych relacji jednostki z otaczajacym go swiatem. Koezowniezy tryb zycia byl
przejawem prawdziwej wolnosci czlowieka. Zwazmy, ze gdy na Zaehodzie istota
od poczatku swojego istnienia dazyla do ujarzmienia przyrody, to w regionaeh
gdzie rozposciera sie step, czlowiek staral sie nade wszystko zyc zgodnie z natura,
Przyroda byla elementem sacrum, jednak inaczej pojmowanego niz w Europie
(Bodio T., Wojtaszczyk K., 2000).

W przeciwienstwie do Kazachow, Niemey nie wywolywali poczueia zdecydo
wanej obcosci. Poehodzili z tyeh samych stron, dla pewnej czesci Polakow byli
sasiadarni, wyznawali w wiekszosci katolieyzm, a nadto deportowani byli nie
jednokrotnie w tych samych transportaeh i wspolnie rozpoezynali nowe zycie
w mieszanych osiedlach. W Kazaehstanie Polaey traktowali Niemcow jako naj
przyjainiejsz't sobie grup~ i wyrazali ch~c bliskich kontaktow. Cz~sto odnotowuje
si~ wypowiedzi, potwierdzaj'l_ce ten stan: "u nas Polacy i Niemcy zyj'l_prawie jak
jedna narodowosc"; "zyjemy jak jedna rodzina". Wynika to wlasnie ze wspolnoty
losu i przymusowej wspolnoty s'tsiedzkiej. Niemcy narzucali wzor, dorownanie
kt6remu stalo si« przedmiotem ambieji dopiero w Kazachstanie, bowiem wczesniej
rozniee. nie rzucaly si~ tak bardzo w oczy, jako, ze niezbyt cz~sto obie te narodo
wosci Zyly w s'l_siedztwie. W nowyeh warunkach porownywanie si~ z Niemcami
bylo elementem ksztaltowania wlasnego obrazu itworzeniem wyznacznikow toz
samosciowyeh. Na tym tIe powstawaly nawet oeeny samodegraduj'l_ce, jak twier-
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strzegano wczesniej jako arbitra, do kt6rego mozna bylo odwolac sie w przypadku
konflikt6w na tle etnicznym. Uswiadamiano sobie oczywiscie role Zwiazku Ra
dzieckiego jako ciemiezyciela i sprawcy nieszczesc osobistych i zbiorowych, jednak
dotyczylo to juz odleglej przeszlosci. Najmlodsze iw znacznyrn stopniu srednie
pokolenie do niedawna wiedzialo bardzo malo na temat okrucienstw stalinowskiego
terroru. Rodzice w obawie przed represjami zatajali czesto szczegoly tego okresu,
a czas w duzyrn stopniu zagoil rany izlagodzil zal. Deportacje, z perspektywy cza
su, tlumaczone sajako wyzsza koniecznosc, czasami nawetjako zrzadzenie Opatrz
nosci, gdyz dzieki przesiedleniu ludzie unikneli bezposrednich skutk6w II wojny
swiatowej. Niemaljedynym zarzutem do tego okresu byla walka z religia, Swobody
religijne przyniosla miedzy innymi "pieriestrojka", ale spowodowala zalarnanie
gospodarcze i zubozenie ludnosci. Jako okres najlepszy w zyciu kazachstanskich
zeslancow zgodnie jest przedstawiany czas rzadow Brezniewa. Obecnie powszech
nie panuje poczucie zagrozenia i braku perspektyw u ludnosci naplywowej. Zja
wisko to ulega ciaglym wahaniom, ale og6lnie wykazuje tendencje do wzrostu.
Na aktualny stan nastroj6w zeslancow w Kazachstanie wplywaja rozne czynniki.
Najwazniejsze czynniki destabilizujace to: wzrost nastroj6w nacjonalistycznych
wsrod Kazach6w, ustawa 0 jezyku, zalarnanie gospodarcze oraz masowa emigracja
Niemc6w. Za najwazniejsze czynniki stabilizujace i lagodzace nastroje w omawia
nych zbiorowosciach uwazane sa: polityka wladz centralnych Kazachstanu, kon
takty z krajami rodzinnymi oraz odrodzenie religii. Zestawienie to nie uwzglednia
wszystkich zmiennych wplywajacych na stan.nastrojow ludnosci, jednak wiekszosc
z pozostalych, to pochodne wyzej wymienionych. Nie zawsze tez ich dzialanie jest
jednoznaczne. Zaleznie od sytuacji znaczenie niekt6rych z nich moze i ulega czesto
odwr6ceniu. Poprawne stosunki ludnosci naplywowej z Kazachami w przeszlcsci
uwarunkowane byly wsp61nym status em obu grup jako "poddanych" radzieckich.
Obecnie imigranci powszechnie obawiaja sie nastepstw, jakie moze niesc poddan
stwo. Faktem jest, ze na terenach 0 duzej koncentracji Kazach6w postawy nacjo
nalistyczne i dyskryminowanie ludnosci naplywowej zdarzaja sie coraz czesciej,
choc w por6wnaniu z innymi republikami bylego Zwiazku Radzieckiego antago
nizmy etniczne w Kazachstanie wystepuja na znacznie mniejsza skale. Najczesciej
mamy do czynienia z agresja slowna i preferowaniem ludnosci rdzennej w obsa
dzaniu stanowisk i dostepie na wyzsze uczelnie. Prornocja jezyka kazaskiego jako
panstwowego, coraz czesciej przybiera forme dyskryminowania os6b nie wlada
jacych nim. Powszechna jest wsrod ludnosci niekazaskiej dezaprobata "Ustawy
o jezyku", wedlug kt6rej oficjalnie jezyk kazaski rna bye panstwowym, przy zacho
waniu roli rosyjskiego, jako "j~zyka kontakt6w miedzyetnicznych", Na polnocy
Kazachstanu sa liczne wsie, w kt6rych nie mieszka nawet jeden Kazach, a miesz
kancy, zwlaszcza starsi, nie maja zadnej motywacji do uczenia sie obcego im j~
zyka, kt6ry trudny jest do opanowania, zwlaszcza dla Slowian (Groblewska C.,
1996).

Casus polskiej spolecznosci jest powszechnie traktowany w Kazachstanie jako
przyklad najdalej posuni~tego procesu wynarodowienia sposr6d wszystkich kazach
stanskich diaspor narodowych. R6wniez Polacy w znacznie mniejszym stopniu,
niz jakakolwiek inna grupa, wykazuj~ przywi~zanie do ojczystego j~zyka, kultury
i tradycji. Og6lem w 1970 roku sredni odsetek os6b posluguj~cych si~ j~zykiem
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Wraz z rozpadem Zwiazku Radzieckiego zrodzila sie silna potrzeba samoiden
tyfikacji wsr6d ludnosci naplywowej. Kazachstan, jako samodzielne panstwo, za
CZllJ bye postrzegany jako panstwo nacji rdzennej. Do takiego pojrnowania przy
czynialy si~ wypowiedzi niekt6rych dzialaczy nacjonalistycznych. Tworz~ca si~
swiadomosc "kazachstanskosci" u imigrant6w zostala w tym momencie zlikwi
dowana w zarodku. Rozpad Zwi~zku Radzieckiego pozbawil t~ kategori~ ludzi,
mozliwosci identyfikowania si~ jako obywateli radzieckiej ojczyzny. Moskw~ po-

Po rozpadzie imperium

po przesiedleniu istnialajeszcze dodatkowo bariera jezykowa, a dotyczylo to glow
nie teren6w na poludniu republiki. Kazachowie w tym czasie nie znali jezyka rosyj
skiego, nie znali go tez przewaznie Polacy. Niebawem wielu Kazach6w w znacz
nym stopniu potrafilo porozumiewac sie po poIsku. Wraz ze wzrostem znaczenia
jezyka rosyjskiego umiejetnosci te zmniejszaly sie. W Kazachstanie niema! zupelnie
nie wystepujajednoetniczne jednostki osadnicze, poza pewna liczba aulow na tych
terenach, gdzie Kazachowie tworza zdecydowana wiekszosc. Jednak zar6wno liczba
aulow jak i ich mieszkancow ciagle sie zmniejszaja z powodu migracji Kazach6w
do wiekszych skupisk, w kt6rych z reguly istnieja dogodniejsze warunki zycia
(Zaron P., 1996).

Koegzystencja tak wielu narodowosci doprowadzila do wzajemnych przemiesz
czeri w wyniku zawierania malzenstw. Nadal preferowane sa, zwlaszcza przez
przedstawicieli starszego pokolenia, malzenstwa we wlasnej grupie etnicznej lub
przynajmniej w grupie konfesyjnej. Bardzo nieliczne sa malzenstwa polsko
-kazaskie, czy tez w og61e chrzescijansko-muzulmanskie. Sytuacji tej nie zmienia
znaczny stopien ateizacji sredniego i mlodszego pokolenia. Na przeszkodzie za
wierania tego typu rnalzenstw stoja roznice kulturowe. Kultura kazaska oceniana
jest przez ludnosc naplywowa bardzo nisko, a zjawisko jej rewitalizacji rozumiane
jest jako kulturowe uwstecznienie (Groblewska C., 1996).

N owe i odlegle od dotychczasowych doswiadczen srodowisko wywolalo po
czatkowo emocjonalna reakcje odrzucenia i pragnienie powrotu w ojczyste strony.
Odbilo sie to zar6wno na stosunkach z ludnoscia miejscowa, jak tez na efektyw
nosci oswajania tego srodowiska. Zycie jednak narzucalo koniecznosc adaptacji,
kt6ra odbywala sie na plaszczyznie praktycznej i symbolicznej. Pierwsza z nich
polegala na zdobywaniu wiedzy 0 miejscowych zasobach i takim przystosowaniu
materii, by wykorzystac j~ do potrzeb bytowych. Druga z nich przeprowadzala war
tosciowanie fragment6w srodowiska (w tym spolecznego) w taki spos6b, ze ulat
wialo one jego uporzadkowanie i dostosowanie do potrzeb psychicznych. Czesto
zeslancy dopracowali sie sukcesu gospodarczego, uzyskujac wysoka ocene ze
strony chocby Kazach6w. Pogorszenie samopoczucia w ostatnich latach, w tym
leki 0 bezpieczenstwo, spowodowane zostaly przemianami politycznymi, kt6re
wplynely na wzmocnienie tozsamosci grupowej ipowstrzymaly proces asymilacji
(Szynkiewicz S., 1996).
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Wiekszosc zeslancow bardzo chcialaby wyjechac do wlasnych ojczyzn. Jednak
zar?wno .wyraZanie checi opuszczenia Kazachstanu, jak i identyfikacja z rodzimym
krajem me wplywa na tempo migracji. Decyzja takowa uzalezniona jest w pewnym
~topniu od p?lity~i r~q_dukazaskiego. Oficjalne stanowisko wladz wobec emigracji
Jest od lat mezrruemone. Choc odplyw Iudnosci jest niekorzystny dla gospodarki,
rzad nie czynil i nie bedzie przyczynial sie do stwarzania przeszk6d wyjezdzajacyrn.
Kazda grupa narodowosciowa rna prawo powrotu do ojczyzny, a kazdy obywatel
prawo wyboru miejsca zamieszkania. 0 He wladze centralne zdaja sobie sprawe
z niekorzystnych konsekwencji wyjazdu duzych grup narodowosciowych, to aparat
wykonawczy (sredniego i nizszego szczebla) nie upatruje w tym zadnego problemu.
Co wiecej, widzi w masowej emigracji szanse dla siebie, zwalniaja sie bowiem
nierzadko atrakcyjne miejsca pracy. Decyzja 0 wyjezdzie przede wszystkim jednak
uzalezniona jest od stanowiska wladz kraj6w pochodzenia zeslancow. Proces re
patriacyjny na ogol jest dlugi idose skomplikowany. Koniecznosc znalezienia
mieszkania, a takze zrodel utrzymania przyczynia sie do wydluzenia tej procedury.

Wplyw na tempo i rozmiary procesu repatriacyjnego mialyby niewatpliwie
podjete dzialania dotyczace identyfikacji narodowej poszczeg6Inych nacji. Badania
te moglyby dac odpowiedz, czy wyjazd jest powrotem do .Jristorycznej ojczyzny",
czy tez sposobem ucieczki z Kazachstanu, 0 wyraznych motywach ekonomicznych.

Perspektywy na przyszlosc

patriacyjne przy jednoczesnym zintensyfikowaniu program6w integracyjnych (Nota
MSW, 1999).

47Zeslancy w spoleczenstwie Kazachstanu

ojczystym, wsrod przedstawicieli narod6w zamieszkujacych Kazachstan wyniosl
70,4% i by13,5 razy wyZszy od wskaznika dla spolecznosci polskiej. W 1989 roku,
wspomniany wskaznik wyniosl 62,7% ibyl 5 razy wyzszy od miernika zanotowa
nego wsrod kazachstanskiej Polonii. Powyzsze dane stwarzaja podstawe do uza
sadnionego domniemywania, ze bardzo slaba znajornosc jezyka poIskiego wsrod
Polak6w zostala spowodowana nie tylko rusyfikacja w okresie pobytu w Kazach
stanie.

Przedstawiciele zeslancow bardzo mocno utozsamiali sie ze Zwiazkiem Ra
dzieckim i w chwili obecnej w duzym stopniu ulegaja haslorn proetnicznym uzywa
nym przez rosyjskie organizacje w Kazachstanie do szerzenia ideologii wielko
ruskiej. Niezalezne organizacje zajrnujace sie rnonitorowaniem stanu przestrzegania
praw obywatelskich (Raport Komitetu Helsinskiego, Raport Kazachstanskiego
Miedzynarodowego Biura ds. Praw Czlowieka i Przestrzegania Praworzadnosci)
twierdza, ze w Kazachstanie nie rna przypadk6w lamania praw czlowieka ze wzgle
du na przynaleznosc do okreslonej grupy etnicznej. Charakte:rystycznym elementem
sa tutaj jawnie artykulowane przez przedstawicieli zeslancow obawy przed skutkarni
procesu urbanizacji populacji kazachstanskiej, Na pytanie 0 tempo wzrostu liczeb
nosci populacji kazaskiej w miejscu zamieszkania najczesciej padaja slowa z ust
zeslancow, ze "jestjuz ich zbyt wielu" (Nota MSZ, 1999).

Zaskakuja zmiany proporcji miedzy liczba rdzennej ludnosci kazaskiej i slowian
skiej. Dane szacunkowe roznia sie tu bardzo, bowiem trwa proces przemieszczania
sie ludnosci w ramach WNP (np. w ostatnich latach wyemigrowalo okolo 2 milio
n6w Rosjan, 0,5 miliona Niemc6w), zas powracaja do ojczyzny Kazachowie,
kt6rych poza granicami kraju zyje ponad 3,5 miliona (Bodio T., Wojtaszczyk K.,
2000).

Wedlug spisu ludnosci z 1999 roku wynika, ze populacja Kazach6w wzrosla
w ciagu 10 lat 0 1488 tys. os6b. W tyrn samym okresie zanotowano spadek liczby
Rosjan 0 1582 tys., Niemc6w 0593 tys., a Ukraincow 0329 tys. os6b.

Po rozpadzie ZSRR wsrod diaspor zamieszkujacych w Kazachstanie zaczela
narastac presja migracyjna, kt6ra doprowadzila do glebokich zmian struktury etno
demograficznej kraju. Cecha charakterystyczna migracj i zewnetrznej jest znaczny
odplyw z Kazachstanu os6b w wieku produkcyjnym ze srednim i wyzszym wy
ksztalceniem, Wyjazdy na pobyt staly osiagnely apogeum w 1994 roku. Przede
wszystkim wyjechaly osoby najbardziej energiczne, wyksztalcone i: posiadajace
mozliwosci zagospodarowania sie w docelowym kraju emigracji. Spowolnienie
proces6w migracyjnych w ostatnich Iatach nalezy tlumaczyc przede wszystkirn tym,
ze wiekszosc potencjalnych emigrant6w nie dysponuje odpowiednimi srodkami
finansowyrni na zagospodarowanie sie w kraju emigracji docelowej, nie rna krew
nych lub znajornych, na pomoc kt6rych mozna by liczyc, nie posiada poszukiwa
nych kwalifikacji zawodowych. W tej sytuacji najwieksze zainteresowanie wzbu
dzaja zorganizowane programy imigracyjne/repatriacyjne.

Do 1992 roku polityka Niemiec wobec diaspor na Wschodzie byla zorientowana
na przyjmowanie wszystkich os6b pochodzenia niemieckiego, kt6re wyraza taka
wole i posiadaja mozliwosc wyjazdu z paiistwa zamieszkania. W 1993 roku sko
rygowano funkcjonujace poprzednio zalozenia wprowadzajac roczne kwoty re-
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Dokumentacja politycznej legitymizacji rzadow w Malezji wydaje sie bye na
poz6r zadaniem prostym. Sprawujaca wladze, Zjednoczona Organizacja Narodo
wa Malajow (United Malays National Organization - UMNO), poprzez koalicje
Barisan National (Frontu Narodowego), regularnie odnawiala swoja kontrole nad
panstwem, przy uzyciu w gruncie rzeczy demokratycznych procedur i instytucji.
Udale jej sie, co stanowi rzadkosc w krajach Azji Poludniowo- Wschodniej, wlasci
wie bez uzycia sify, zbudowac stabilny porzadek polityczny.

Obszar, na kt6rym znajduje sie obecna Malezja iSingapur, od wiek6w rzadzo
ny byl w oparciu 0 patriarchalne systemy wladzy, Przybycie Brytyjczyk6w tylko
czesciowo zmienilo t~ sytuacje. Na calym tym terenie z wyjatkiem Malaki, Penan
gu i Singapuru, kt6re przez dlugi czas byly wlasnoscia Brytyjskiej Kompanii
Wschodnioindyjskiej, kolonizatorzy starali sie raczej utrwalic niz zmieniac zastany
porzadek. Patriarchalny system wladzy stanowil czynnik stabilizujacy status quo
izapobiegajacy niepokojorn spolecznym na tym terytorium - Brytyjczycy swia
domi byli tego faktu i starali sie go wykorzystac.

Mysl kazdego antropologa, socjologa czy politologa koncentruje sie jednak
zawsze na poszukiwaniu og6lnych zasad, wedlug kt6rych funkcjonuja nieznane mu
spoleczenstwa, Pozwala to na zrozumienie mechanizm6w, kt6re leza u podstaw
i wyznaczaja kierunki ewolucji systemu politycznego.

Malezja z mocy konstytucji stanowi federacje trzynastu stan6w, jest ponadto
krajem zroznicowanym pod wieloma innymi wzgledami. Morze Poludniowochin
skie dzieli kraj na dwa zupelnie odmienne organizmy pod wzgledern spolecznym,
kulturowym, religijnym i gospodarczym. Mniej znane zachodnim obserwatorom,
dwa federacyjne terytoria Malezji - Sabahu i Sarawaku - zajmujace polnocna
czesc Borneo, wciaz pod wieloma wzgledami nie sa zintegrowane z politycznym
i ekonomicznym sercem kraju. Spoleczenstwo p6lwyspowej Malezji takze pozostaje
gleboko podzielone pod wzgledern statusu spolecznego czy pozycji socjoekono
micznej. Czynniki, kt6re wywoluja najostrzejsze podzialy w obrebie malezyjskiego
spoleczenstwa, maja jednak charakter etniczny i rasowy. Malezja jest krajem
.w kt6rym zyjq_co najmniej trzy odrebne spolecznosci - malajska, chinska i hin
duska.

MALEZJA. KULTUROWE PODSTAWY SYSTEMU POLITYCZNEGO

Adam Jelonek

AFRYKA, AZJA, AMERYKA LACINSKA
Warszawa 200!, tom 78

Kazakhstan is populated nowadays by more than] 30 nationalities. Until the 17ilicentury, though,
the dominant national group in Kazakhstan were the Kazakhs, nomads, whose mother tongue be
longed to the Turkish group of languages.The following rapid influx of population was caused by the
active settling policy. Initially, this was the policy of the Russian Tsarist governments. The main
purposes of this policy were to protect the territories conquered hitherto and to create the basis for the
further expansion. During that period the settling exiles came mostly from the densely populated
provinces of the Ukraine and Povolzhye (Over-the-Volga-River). It is estimated that altogether about
2 million persons moved to Kazakhstan before the First World War.

The resettlement of people was organised on an even larger scale during the Soviet period. At that
time the sending into exile was vested with an ideological meaning and became a tool of mass
repression. The purpose of the deportations was not only to bring the new agricultural areas into
cultivation, but also to move the excess manpower from the rural areas to other fields of economy,
for instance - to the mining industry.The first wave of such deportations in the USSR took place in
the 1930s. At that time Poles and Germans from Ukraine, Finns, Kurds, Azerbaijanis, Iranians,
Armenians, and Koreans were sent to Kazakhstan. The second round of mass deportations occurred
during the Second World War, after the Red Army had taken the initiative at the front. In this second
round the Belarusians, Ukrainians, Chechens, Ingushes, Gypsies, Tatars, and Georgians were exiled
to Kazakhstan. Between 1930 and 1952 altogether 1.6 million persons arrived in Kazakhstan. Then,
the third wave of deportations took place in the 1950s. The arriving people were sent mostly to the
northern districts, where steppes were brought into cultivation.

Among the Poles transported to Kazakhstan there were many intellectuals, with their families, as
well as those, who were considered a threat to the Soviet Union. Polish community in Kazakhstan
is commonly treated as an example of the most advanced denationalisation among all of the
Kazakhstan's national diasporas. After the collapse of the Soviet Union a strong need of identity
arose among the immigratory populations. Kazakhstan started to be perceived as a country of the
native population. At the same time religious freedom has increased. Currently, the feeling of threat
and lack of perspectives prevail among the immigratory population. The majority of exiles wish
to return to their motherlands. However, neither the statement of the wish to leave Kazakhstan,
nor self-identification with one's own motherland does effectively influence the speed of return
migration. Such a decision depends to a certain degree on the policy of the Kazakhstan's government,
but in the first place - on the position of the authorities of the countries that the exiles came from.
Still, the activities concerning the national identification of each nationality would certainly influence
the speed and scale of the repatriation process.

Summary

THE EXILES IN THE SOCIETY OF KAZAKHSTAN

Tomasz Wites

Tomasz Wites48

ZGMiOP
Pływające pole tekstowe

ZGMiOP
Pływające pole tekstowe

ZGMiOP
Pływające pole tekstowe

ZGMiOP
Pływające pole tekstowe




