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Kazachstan,	 Republika	 Kazachstanu1	 (kaz.	 Қазақстан, 
Қазақстан Республикасы, ros. Казахстан, Республика 

Казахстан2)	 pod	 względem	 zajmowanego	 obszaru	 jest	 dzie-
wiątym	 państwem	 na	 świecie	 (po	 Rosji,	 Kanadzie,	 Chinach,	
USA,	 Brazylii,	 Australii,	 Indiach	 i	 Argentynie),	 zajmującym	
2 724 900 km2 powierzchni,	położonym	częściowo	w	Europie	
(12%	powierzchni	kraju),	w	przeważającej	zaś	części	w Azji	(po-
została	część	kraju).	W	poradzieckiej	Azji	Centralnej,	obejmu-
jącej	poza	Kazachstanem,	także	Uzbekistan,	Tadżykistan,	Turk-
menistan	 i Kirgistan,	Kazachstan	 jest	największym	państwem,	
zajmującym	ponad	połowę	całego	jej	obszaru.	Powstały	w	roku	
1991,	na	skutek	rozpadu	Związku	Radzieckiego,	Kazachstan	gra-
niczy	z	Rosją	(6467	km),	Uzbekistanem	(2300 km),	Chinami	

1	 Zgodnie	z	art.	2	ust.	4	konstytucji	obie	nazwy	są	równoznaczne	(w	oryginale:	
равнозначны).	

2	 Nazwa	Kazachstan,	pisana	przez	„ch”	przyjęła	się	z	języka	rosyjskiego.	Jednak,	
w	języku	kazachskim	Kazachstan	to	w	rzeczywistości	Kazakstan,	a dokładniej	
Qazaqstan.	Różnica	wzięła	się	stąd,	że	zanim	Kazakstan	stał	się	w	języku	rosyj-
skim	Kazachstanem	był	Kirgizją	(w	oficjalnej	terminologii	określenie	„Kirgi-
zja”	było	bowiem	używane	aż	do	połowy	lat	20.	XX	wieku,	co	z kolei	wynikało	
z	tego,	że	Kazachów	określano	zbiorczą	nazwą	Kirgizów).	Dla	odróżnienia	ich	
od	właściwych	czy	prawdziwych	Kirgizów,	od	połowy	lat	20.	w	stosunku	do	
Kazachstanu	używano	rosyjskiej	nazwy	„Kazakstan”,	a	mieszkańców	„Kaza-
kami”.	To	jednak	powodowało	zamęt	pojęciowy,	gdyż	Kazakowie	często	mylili	
się	z	Kozakami,	stąd	w	latach	30.	XX	wieku,	w nazwie	„Kazakstan”	kazachskie	
„k”	w	środku	wyrazu	zastąpiono	rosyjskim	„ch”	(х),	a	dotychczasowych	Kaza-
ków	przemianowano	na	Kazachów.	
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(1460	km),	Kirgistanem	(980	km)	i	Turkmenistanem	(380 km).	
Łączna	długość	granic	Republiki	Kazachstanu	wynosi	12 187 km.	
Stolicą	Kazachstanu,	od	10	XII	1998	roku,	jest	Astana	(kaz.	

Астана),	położona	w	północnej	części	kraju,	na	Pogórzu	Ka-
zachskim,	nad	rzeką	Iszym.	Do	roku	1961	obecna	Astana	no-
siła	nazwę	Akmoła	bądź,	 z	 rosyjskiego,	Akmolińska,	później	
zaś	(do	1992	roku)	Celinogradu,	a	jeszcze	później	z	powrotem	
Akmoły	(do	1998	roku).	Dzisiejsza	stolica	Kazachstanu	została	
założona	w	1824	roku	przez	Rosjan,	początkowo	pełniąc	rolę	
warowni oraz punktu zbornego dla karawan na szlakach han-
dlowych	 z	 Taszkentu	 i	 Buchary	 do	Moskwy.	 Prawa	miejskie	
Akmoła	otrzymała	w	1862	 roku.	W	roku	1961	wraz	 z	ogło-
szonym	przez	N.	Chruszczowa	programem	„zagospodarowania	
ugorów”,	przewidującym	przekształcenie	przeszło	250	tys.	km2 
stepów	w	pola	uprawne,	Akmolińsk	został	przemianowany	na	
Celinograd	(z	ros.	miasto	na	ugorze).	Po	uzyskaniu	niepodległo-
ści,	w	roku	1991,	Celinograd	został	przemianowany	ponownie	
na	Akmołę,	powracając	tym	samym	do	swojej	historycznej,	ka-
zachskiej	nazwy.	Po	przeniesieniu	stolicy	z	Ałmaty	do	Akmoły,	
który	to	proces	trwał	w	latach	1995–1998,	w	roku	1998	zmie-
niono	ostatecznie	nazwę	Akmoła	na	Astana	(co	po	kazachsku	
oznacza	po	prostu	„stolicę”).	Obecnie	Astana	 jest	najszybciej	
rozwijającym	się	miastem	Kazachstanu,	 jest	 też	najnowocze-
śniejszym,	chociażby	pod	względem	urbanistycznym	i architek-
tonicznym,	miastem	całej	Azji	Centralnej.	Poprzednią	i	zarazem	
pierwszą	stolicą	niepodległego	Kazachstanu	była	Ałmaty	(kaz.	
Алматы),	z	rosyjskiego	nazywana	Ałma-Atą	(ros. Алма-Ата)3, 
do	dziś	będąca	największym	miastem	Republiki	Kazachstanu	
(ponad	1400	tys.	mieszkańców,	w	porównaniu	do	nieco	ponad	

3	 W	 roku	1993	postanowiono,	 że	kazachska	nazwa	Ałmaty	 (Алматы)	będzie	
obowiązywała	również	w	języku	rosyjskim.	
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700	 tys.	mieszkańców	Astany).	W	historii	państwowości	ka-
zachskiej	Ałmaty	nie	było	 jednak	wcale	pierwszym	miastem	
pełniącym	rolę	stolicy	(czy	choćby	podobną	do	niej).	W	cza-
sach	Kazachskiej	SRR,	do	roku	1929,	prawa	miasta	stołecznego	
przysługiwały	bowiem	Kyzyłordzie	(kaz.	Қызылорда),	a	jeszcze	
wcześniej,	w	latach	1920–1924,	Orenburgowi	(dzisiaj	znajdują-
cemu	się	w	granicach	Rosji4),	zaś	w	okresie	istnienia	Chanatu	
Kazachskiego	(1465–1847),	postrzeganego	jako	pierwsza	roz-
winięta	 forma	kazachskiej	państwowości,	 rolę	stolicy	pełniło	
miasto	Turkiestan	(kaz.	Түркістан)5. 
Pod	 względem	 administracyjnym	 Kazachstan	 podzielony	

jest	na	14	obwodów,	które	z	kolei	dzielą	 się	na	 rejony.	Poza	
tym	dwa	miasta,	 tj.	Ałmaty	 i	Astana	 funkcjonują	na	prawach	
miast	wydzielonych.	Status	szczególny,	choć	nie	z	uwagi	na	po-
dział	terytorialno-administracyjny,	ma	z	kolei	miasto	Bajkonur	
(kaz. Байқоңыр)6.	Do	największych	miast,	poza	Ałmaty	i Astaną,	
należą	także:	Szymkent	(kaz.	Шымкент,	ponad	550 tys.	miesz-
kańców,	w	polskiej	 pisowni	 zapisywany	 również	 jako	Czym-
kent),	Karaganda	 (kaz.	Қарағанды	ponad	450	 tys.	mieszkań-
ców),	Taraz	(kaz.	Тараз,	ponad	390	tys.	mieszkańców,	notabene 
najstarszy	 na	 terenie	 Kazachstanu	 ośrodek	miejski,	 którego	
początki	 sięgają	V	wieku),	 Pawłodar,	 (kaz.	Павлодар, ponad 
320	 tys.	 mieszkańców),	 Semej	 (kaz. Семей,	 ponad	 300  tys.	
mieszkańców,	 do	 2007	 roku	 nazywany	 Semipałatyńskiem,	
kaz. Семипалатинск),	Öskemen	(kaz.	Өскемен, ponad 280 tys. 

4	 W	którym	pojawiły	się	też	pierwsze	działania	po	roku	1917	mające	doprowa-
dzić	do	powstania	kazachskiej	autonomii.	

5	 Dzisiaj	miasto	Turkiestan	 leży	nadal	w	granicach	Kazachstanu,	na	południu	
kraju. 

6	 Miasto	 Bajkonur,	 na	 skraju	 pustyni	 Aral	Mangy	Karakum	 założone	w	 roku	
1955	dla	potrzeb	przemysłu	kosmicznego	jest	obecnie	dzierżawione	(do	roku	
2050)	przez	Federację	Rosyjską.
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mieszkańców)	 i	Uralsk	(kaz.	Орал,	ponad	200	tys.	mieszkań-
ców).	Wspominając	o	miastach	Kazachstanu	warto	może	nad-
mienić,	że	historycznie	były	one	zazwyczaj	tworzone	z	trzech	
zasadniczych	powodów.	Pierwszym,	było	tworzenie	miast	czy	
raczej	 ich	zaczątków	 jako	warowni	 i	 innych	 fortyfikacji	o	mi-
litarnym	statusie	(Astana,	a	wcześniej	Akmoła,	Ałmaty,	Paw-
łodar,	Öskemen,	Kokczetaw).	Drugim	było	 tworzenie	miasta	
jako	ośrodka	przemysłowego,	co	skorelowane	było	najczęściej	
z	odkryciami	surowców	naturalnych	np.	węgla	kamiennego	czy	
–	później	–	 ropy	naftowej	 (Karaganda,	Szymkent,	 Jekibastuz,	
czy	Aktau	–	kaz.	Ақтау,	będące	najmłodszym	dużym	miastem	
Kazachstanu7).	Wreszcie,	ostatnim,	trzecim	tradycyjnym	powo-
dem	zakładania	kazachskich	miast	były	względy	handlowe.	Jako	
ośrodki	handlowe	bądź	ważne	punkty	tranzytowe	na	szlakach	
przewozowych	powstały	m.in.	Taraz	(będący	ważnym	punktem	
jeszcze	na	szlaku	jedwabnym),	Semej	czy	Uralsk.	
Pod	względem	 demograficznym	Kazachstan	 plasuje	 się	 na	

62	miejscu	na	 świecie	 (w	 roku	2012	 jego	populacja	wynosiła	
16 815 tys.	mieszkańców),	ale	uwzględniając	gęstość	zaludnienia	
na	km	kwadratowy	należy	on	do	najrzadziej	zaludnionych	państw	
świata	(6,1	osoby	na	km2)8.	Podkreślić	trzeba	stosunkowo	szybki	
i	systematyczny	przyrost	naturalny,	ponieważ	jeszcze	dziesięć	lat	
temu	Kazachstan	liczył	niespełna	14 mln	mieszkańców9. Struk-
tura	narodowa	ludności	jest	złożona.	Kazachowie	stanowią	naj-
większą	grupę	etniczną,	 stanowiącą	ponad	63%	ogółu	 ludno-

7	 Założone	 w	 1961	 roku,	 w	 związku	 z	 odkryciem	 na	 półwyspie	 Mangystau,	
w rejonie	Morza	Kaspijskiego	bogatych	złóż	ropy	naftowej.	Jeszcze	młodszym	
miastem	jest	mniejszy	Kapszagaj,	założony	w	roku	1970	w	związku	z	wybudo-
waniem	zapory	i	elektrowni	wodnej	na	rzece	Lli.	

8 Dane na podstawie http://www.eng.stat.kz/ 
9	 Natomiast	 według	 pierwszego	 spisu	 powszechnego	 przeprowadzonego	 na	

terenie	 Kazachstanu	 w	 roku	 1926,	 ludność	 Kazachstanu	 stanowiła	 niecałe	
6 200 tys.	
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ści,	przy	czym	warto	wskazać,	że	w	tej	grupie	 jest	największy	
przyrost	naturalny,	co	powoduje,	że	odsetek	Kazachów	wśród	
całej	ludności	Republiki	tylko	w	ciągu	ostatnich	dwudziestu	lat	
wzrósł	o	ponad	25%!	Drugą	pod	względem	wielkości	narodowo-
ścią	zamieszkującą	Kazachstan	są	Rosjanie,	którzy	stanowią	pra-
wie	24%	ludności	kraju.	Trzecią	co	do	wielkości	narodowością	
są	Uzbecy	(prawie	3%).	Pozostałe	10%	ludności	Kazachstanu	
to	 różne,	mniejsze	 grupy	 narodowościowe,	w	 tym	 zwłaszcza	
Niemcy,	Ujgurzy,	Polacy10,	Białorusini,	Ukraińcy	 i	Estończycy,	
którzy	w	bardzo	dużej	części	są	potomkami	ludności	deporto-
wanej	na	 tereny	dzisiejszego	Kazachstanu	w	okresie	Związku	
Radzieckiego.	Wśród	ludności	napływowej,	przymusowo	depor-
towanej	w	głąb	Kazachstanu	znajduje	się	również	stosunkowo	
spora	grupa	Koreańczyków.	O	skali	przesiedleń	na	tereny	dzi-
siejszego	Kazachstanu	najlepiej	świadczy	fakt,	że	między	rokiem	
1939	a	1959,	liczba	mieszkańców	Kazachstanu	wzrosła	o ponad	
3	mln,	z	6	100	tys.,	do	9	300	tys.	W	tym	samym	okresie	udział	
Kazachów	w	ogólnej	populacji	 ludności	spadł	z niepełna	38%	
w roku	1939,	do	30%	w	roku	195911.	Wypada	jednak	nadmienić,	

10	 Jeśli	 chodzi	 o	 Polaków,	 to	 spis	 powszechny	 przeprowadzony	 w	 roku	 1989	
wskazywał,	że	osób	narodowości	polskiej	było	60	tys.	Spis	powszechny	prze-
prowadzony	równo	10	lat	później	wskazywał,	że	Polaków	jest	już	40	tys.	Dzi-
siaj	 ludność	 narodowości	 polskiej	 zamieszkuje	 przede	 wszystkim	 północną	
część	 kraju,	 zwłaszcza	 obwód	 północnokazachstański	 (w	 którym	 stanowi	
ponad	2,5%	wszystkich	mieszkańców),	obwód	akmoliński	obwód	kustanajski.	
Polska	 społeczność	Kazachstanu	współcześnie	 praktycznie	w	 całości	 składa	
się	z	osób	urodzonych	w	tym	kraju	w	okresie	radzieckim	i	w	okresie	niepodle-
głej	już	Republiki	Kazachstan.	Warto	może	podkreślić,	że	społeczność	polska	
w Kazachstanie	składa	się	zasadniczo	z	dwóch	grup,	 tj.	grupy	powstałej	po	
przesiedleńcach	z	XIX	i	XX	wieku	oraz	grupy	jaka	pojawiła	się	w	następstwie	
przymusowych	deportacji	Polaków	w	głąb	Kazachstanu	w	latach	30.	i	40.	XX	
wieku. 

11	 Niemniej	 fluktuacje	 dotyczące	 demografii	 i	 udziału	 ludności	 należy	 jeszcze	
korelować	ze	zmianami	geograficznymi	Kazachstanu,	które	 jednak	nastąpiły	
przed	rokiem,	1936	ale	warte	są	odnotowania.	W	okresie	międzywojennym	
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że	deportacje	na	tereny	Kazachstanu	nie	miały	miejsca	wyłącz-
nie,	jak	czasami	się	sądzi,	w	okresie	II	wojny	światowej.	W sto-
sunku	do	ludności	Ukraińskiej	SRR	czy	Białoruskiej	SRR	depor-
tacje	rozpoczęły	się	bowiem	dużo	wcześniej,	bo	w	latach 30.,	co	
potwierdza	fakt,	że	między	rokiem	1926	a	1939	udział	Kazachów	
w	ogólnej	 liczbie	 ludności	Kazachstanu	spadł	z	ponad	58%	do	
niespełna	38%.	
Również	pod	względem	wyznaniowym,	tak	samo	 jak	 i	na-

rodowościowym	 i	 etnicznym,	 ludność	 Kazachstanu	 nie	 jest	
jednolita.	Przeważają	wyznawcy	islamu	(w	jego	odmianie	sun-
nickiej),	którzy	stanowią	47%	całej	populacji	Republiki.	Drugą	
co	do	wielkości	grupą	religijną	są	chrześcijanie	prawosławni,	
którzy	stanowią	44%	ogółu	mieszkańców	kraju.	Chrześcijanie	
protestanccy	są	trzecią	z	kolei	grupą	wyznaniową,	obejmującą	
nieco	ponad	2%	ludności	Kazachstanu.	Pozostałe	7%,	stanowią	
wyznawcy	innych	religii,	w	tym	także	katolicy	(pośród	których	
największą	grupą	są	obywatele	narodowości	polskiej)	oraz	nie-
wierzący.	
Jak	łatwo	zgadnąć,	na	podziały	narodowościowe	i	religijne,	

nakładają	się	jeszcze	podziały	językowe.	Językiem	kazachskim	
posługuje	się	64%	mieszkańców	Kazachstanu,	co	mniej	więcej	
odpowiada	 liczbie	 ludności	narodowości	kazachskiej,	podczas	
gdy	 pozostałe	 narodowości	 (i	 grupy	wyznaniowe)	 posługują	
się	językiem	rosyjskim.	Zaznaczyć	jednak	trzeba,	że	także	„na	
co	dzień”	używanym	językiem	jest	język	rosyjski,	postrzegany	
nie	 tylko	 jako	 jeden	z	dwóch	 języków	urzędowych	(obok	ka-
zachskiego	uznanego	za	tzw.	pierwszy	język	urzędowy	bądź	po	

terytorium	Kazachskiej	SRR	było	bowiem	wielokrotnie	korygowane.	Wystar-
czy	nadmienić,	że	w	roku	1920	Kazachstan	liczył	1 871	tys.	km2, podczas gdy 
już	w	roku	1925	obszar	Kazachstanu	zwiększył	się	do	2	800	tys.	km2.	Póź-
niej,	przez	cały	czas	istnienia	ZSRR,	Kazachska	SRR	była	drugą	pod	względem	
wielkości	terytorium	republiką	związkową.	
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prostu	język	oficjalny	albo	państwowy),	ale	również	język	ko-
munikacji	„międzyetnicznej”	w	wyraźnie	pluralnej	strukturze	
społeczeństwa	Republiki	Kazachstanu.	
Gospodarka	Kazachstanu	niemal	w	połowie	 opiera	 się	 na	

rolnictwie,	 a	w	 połowie	 na	 przemyśle.	 Rolnictwo	 bazuje	 na	
uprawie	 roślin	 przemysłowych,	 tj.	 bawełny,	 tytoniu	 i	 bura-
ków	cukrowych,	w	mniejszym	stopniu	 zaś	na	uprawie	 zbóż,	
a	dopiero	w	dalszej	kolejności	na	hodowli.	Z	kolei	przemysł	
Kazachstanu	opiera	się	głównie	o	wydobycie	złóż	naturalnych	
i	 surowców	energetycznych,	w	tym	zwłaszcza	węgla	kamien-
nego,	 ropy	naftowej	 i	gazu	ziemnego.	Na	wysokim	poziomie	
utrzymuje	się	 również	wydobycie	 rudy	żelaza,	miedzi,	cynku	
i ołowiu,	a	w	wydobyciu	rudy	uranu	Kazachstan	od	kilku	 lat	
jest	 światowym	 liderem.	Dzięki	wyjątkowo	bogatym	złożom	
naturalnym	w	Kazachstanie	dobrze	rozwija	się	przemysł	hut-
niczy,	maszynowy	i	chemiczny.	
Nadmienić	wypada,	że	w	roku	2012	Kazachstan	zajmował	

47	miejsce	na	liście	opublikowanej	przez	Bank	Światowy	pod	
względem	warunków	prowadzenia	 działalności	 gospodarczej	
i  jest	 wymieniany	w	 grupie	 państw	 o	 stosunkowo	wysokiej	
atrakcyjności	 inwestycyjnej.	W	opinii	Banku	Światowego	Ka-
zachstan	dobrze	wypada	w	większości	analizowanych	wskaź-
ników	tj.:	dostępności	siły	roboczej,	łatwości	zakładania	firm,	
ochrony	 praw	 inwestorów,	 opodatkowania	 przedsiębiorców,	
handlu	międzynarodowego	 czy	 bezpieczeństwa	 zawieranych	
kontraktów12. Prognozy rozwoju gospodarczego Kazachstanu 
w	 najbliższych	 latach	 przewidują	 systematyczny	 wzrost,	 co	
podkreśla	się	zwłaszcza	w	podejmowanych	działaniach	zmie-
rzających	do	wejścia	 tego	kraju	do	grupy	50	najbardziej	kon-
kurencyjnych	gospodarek	świata.	W	projekcie	budżetu	na	lata	

12	 Por.	http://www.indexmundi.com/kazakhstan/,	data	odczytu	25.09.2012	r.
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2009–2013	założono	pierwotnie	wzrost	5–7%	(po	korekcie	za-
planowano:	2,7–4,1%).	Realnie	w	2009	r.	wzrost	wyniósł	1,1%,	
w	okresie	2010	r.	7%,	a	w	2011	r.	7,5%.	Pod	względem	tempa	
rozwoju	gospodarka	Kazachstanu	jest	więc	gospodarką	względ-
nie	szybko	rozwijającą	się	(i	to	niezależnie	od	światowego	kry-
zysu	ekonomicznego).	Czynnikiem	obniżającym	dobre	wyniki	
gospodarcze	Kazachstanu	jest	ciągle	stosunkowo	wysoka	infla-
cja,	która	w	roku	2010	wynosiła	7,8%,	a	w	roku	2011	8,3%.	
Niemniej	gospodarka	Kazachstanu	utrzymuje	się	na	względnie	
dobrym	poziomie,	a	co	więcej	ciągle	utrzymuje	bardzo	wyraźną	
i	trwałą	tendencję	wzrostową,	o	czym	świadczy	najlepiej	PKB	
per capita,	który	w	roku	2009	wynosił	11 600	dol.	USA,	w	roku	
2010	już	12 300	dol.	a	w	roku	2011	13 000	dol.


