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Anotace v češtině: 

 

V dnešní době se tak stalo, že etničtí Korejci žijí v nemalých číslech v suverénním 

Uzbekistánu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a dalších bývalých sovětských republikách. Cílem 

mé práce je exkurz do historie korejských diaspor na území bývalého SSSR od počátku 

migrace, boji proti japonským agresorům během občanské války v Rusku, pak nuceného 

vysídlení, popis mimořádného fenoménu korejských zemědělských družstev, přínosu Korejců 

v rozvoj Střední Asie a popsaní několika dnešních současných diaspor, včetně zatím malo 

prozkoumaných diaspor Korejců v Bělorusku, Estonsku a Ukrajině. 

 

Annotation in English: 

 

Nowadays, ethnic Koreans live in large numbers in sovereign Uzbekistan, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan and other former Soviet republics. The aim of this work is an excursus into the 

history of Korean Diasporas in the republics of former USSR since the beginning of the 

migration, the struggle against Japanese interventions during the civil war in Russia, the 

forced displacement to Central Asian region, describing the extraordinary phenomenon of the 

Korean agricultural cooperatives, describing overall contribution of the ethnic Koreans to the 

development of Central Asia and describing several nowadays diasporas, including not yet 

thoroughly researched diasporas of Koreans in Belarus, Estonia and Ukraine. 

 

Klíčová slova: 

 

Korejské menšiny, diaspora, středoasijské republiky, imperialismus, Korjo-saram, Korejci 

v Sovětském svazu, Deportace Korejců.  
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 ÚVOD 

 
 

V současné době žije na celém světě přibližně 84 miliony etnických Korejců. Nejvíce z 

nich, kolem 75 milionů, žije pochopitelně na Korejském poloostrově, z toho 51,635,256
1
 v 

Korejské republice a přibližně 24,897,000
2
 v Korejské lidově demokratické republice. 

Poskytnout přesnou definici Korejců, kteří nyní žijí na území tak zvaného Společenství 

nezávislých států (SNS), je poměrně obtížné. Přibližně 500 tisíc etnických Korejců se nepřízní 

osudu ocitli daleko od své původní vlasti. Zejména v situaci, kdy málokdo z nich může být 

hrdý na znalost korejštiny nebo znalosti vlastní kultury a historie. Málokdo si již pamatuje 

rodný kraj. Starší Korejci umírají a s nimi zaniká to, co spojuje korjo-saram se zemí jejich 

Exodu – napůl zapomenutá řeč, symboly a tradice korejského života, specifické normy lidské 

komunikace a chování. 

Bohužel v příběhu korjo-saram mnoho věcí zůstává neodhaleno nebo mylně 

interpretováno. Není žádným tajemstvím, že takovéto skutečnosti platí pro řadu lidí a celé 

národy, každý člověk a národ má svůj vlastní jedinečný příběh. Znalost vlastních dějin, svého 

etnického původu lze připsat kultuře národnosti, znalosti sebeuvědomění a identifikaci. 

Znalost historie a etnického původu umožňuje vysledovat určité události a vysvětlit některé 

momenty v tradicích, zvycích a sebevědomí.  

Během sovětské éry se etničtí Korejci stali součástí „nové historické komunity“ – 

Sovětských Korejců (sorana-saram). Sovětský svaz již neexistuje a bývalí sorana-saram, 

stejně jako mnoho jiných národů, jsou rozděleny hranicemi, zvyky, měnami a různými 

konflikty. Lidé vědí, že existuje Severní Korea a Jižní Korea. Ale je tu ještě jedna – okraj 

korejské společnosti ve stepích a horách Střední Asie. V dnešní době se tak stalo, že etničtí 

Korejci žijí v nemalých číslech v suverénním Uzbekistánu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a 

dalších bývalých sovětských republikách. A tak se dá říci, že Korejci jsou také spojení 

s desítkami jiných národů, které značně trpěly kvůli ruskému imperialismu. 

Cílem mé práce je exkurz do historie korejských diaspor na území bývalého SSSR od 

počátku migrace, boji proti japonským agresorům během občanské války v Rusku, pak 

nuceného vysídlení, popis fenoménu korejských kolchozů, přínosu Korejců v rozvoj Střední 

                                                           
1
 Gukgatonggyepoteol (KOSIS 100 Dae jito). [cit. 29. Dubna 2018] dostupné z: 

http://kosis.kr/conts/nsportalStats/nsportalStats_0102Body.jsp?menuId=10.  
2
 Gukgatonggyepoteol (Bukantonggye). [cit. 29. Dubna 2018] dostupné z: 

http://kosis.kr/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_02_01_01&vwcd=MT_RTITLE&parm

TabId=M_02_01_01#SelectStatsBoxDiv. 
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Asie a popsaní několika dnešních současných diaspor, včetně zatím neprozkoumaných 

diaspor Korejců v Bělorusku, Estonsku a Ukrajině. 

O téma se zajímám již dlouhou dobu, můj první kontakt s představiteli diaspory byl 

ještě v Bělorusku, kde korejská menšina není početná, ale známá a viditelná svými kulturními 

aktivitami. Svůj výzkum jsem začal ještě v prvním ročníku při napsání seminářské práce. Od 

té doby jsem vyhledával zdroje a narazil na problém, který spočívá v tom, že většina zdrojů 

pochází ze sovětského vědeckého prostředí, kvůli čemuž výzkum byl vždy ovlivněn 

sovětskou a socialistickou ideologií. Důvěryhodné zdroje se objevily už po rozpadu 

Sovětského svazu, ale je doteď vidět, jak vědci s velkou inspirací mluví o sovětské době, 

jelikož dnešní ruská ideologie je postavěná na imperialismu, opěvování SSSR a vítězství ve 

druhé světové válce. Dá se vyčlenit práce Germana Kima a Borisa Paka, kteří byli vysoce 

oceňováni i v Korejské republice. Také podstatným přínosem k výzkumu korejské diaspory 

Sovětského svazu bylo odtajení archivních dokumentů té doby, což pomohlo osvětlit nejasnou 

otázku deportací.       

Celá bakalářská práce je historický výzkum, a proto byla důležitá volba vhodné metody, 

která závisí na povaze zkoumaného problému či problémů a dává návod, jak získat nebo 

zjistit z pramenů historická fakta. Zvolené mnou byly dvě typické metody, jako souhrn 

prostředků a pracovních postupů používaných k získání poznatků o minulosti. Za prvé byla 

použita progresivní metoda, která umožňuje sledování a  zachycení minulých událostí tak, jak 

po sobě následovaly, tedy od starších k novějším, jakýsi chronologický popis vývoje korejské 

menšiny. Za druhé metoda přímá, která spočívá v získávání historických faktů bezprostředním 

zkoumáním a studiem pramene, v němž jsou tyto informace přímo obsaženy. 
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1  ZAČÁTEK MIGRACE KOREJCŮ DO RUSKA 

(OSMDESÁTÁ LÉTA 19. STOLETÍ AŽ 1917) 
 

Korejci se poprvé začali objevovat v Rusku s cílem nalézt volné pozemky pro osídlení 

kolem roku 1860. Hranice mezi Ruskem a Koreou se tehdy táhla v dolním toku řeky 

Tumangang, jelikož po podpisu Pekingské dohody v roce 1860 se Ussurijský kraj stal součástí 

Ruské říše. Přesídlení bylo způsobeno nepříznivou ekonomickou situací v Koreji v polovině 

19. století. Obyvatelé provincie Hamgjon, která sousedí s Ruskem, se dostali do obzvláště 

obtížné situace. Ekonomickou situaci obyvatelstva komplikoval hornatý terén a kritický 

nedostatek orné půdy i nepříznivější klima ve srovnání s jihem země. Oficiální povolení 

ruských úřadů Korejcům k osídlení v Jiho-Ussurijském kraji (v blízkosti přístavu Pos'eta) 

vstoupilo v platnost až v roce 1864. Zejména tehdy se objevují první korejské vesnice 

Tizinche, Sidimi, Yanchihe a jiné. 

Korejci si postavili domy a úspěšně se zabývali zemědělstvím navzdory nedostatku 

finančních prostředků, nedostatku hospodářského dobytka a nedostatku zemědělského nářadí. 

Korejci založili zeleninové zahrady a oseli pozemky ječmenem, pohankou a kukuřicí. M. S. 

Korsakov, pověřený úředník ve správě vedení východní Sibiře, shrnul první rok života 

Korejců v Rusku, když napsal: „Tito Korejci v prvním roce sklízeli tolik chlebu (=pšenice), že 

by to zvládli i bez dotací z naší stran. Migrace je vysoce žádána pro rychlý rozvoj orného 

zemědělství a zajištění vlastním chlebem Přímořské oblasti. Jelikož tito lidé se vyznačují 

mimořádnou pracovní morálkou a mají vrozený sklon k zemědělství.“
3
 Po této zprávě byl 

Korejcům k osídlení přidělen celý Sujfunský region. Podle prvního sčítaní lidu v Jiho-

Ussurijským kraji 1. ledna 1867 činil počet Korejců 185 rodin (999 osob)
 4

. To byl začátek 

historie korejské diaspory na ruském Dálném východě. 

Během prvních let (1864-1868) korejské migrace do Ruska se počet Korejců v 

Sujfunském regionu Jiho-Ussurijského kraje zvýšil na 1,500 lidí. Korejští emigranti se snadno 

usadili na nových místech, přičemž měli plnou svobodu a požívali ochrany ruských zákonů. 

Na konci roku 1869 velká povodeň v severní Koreji a neobvyklý mráz, který následoval, 

zničily veškerou úrodu, což byl další důvod k překročení ruské hranice. Místní úřady se 

neodvážily uprchlíky poslat zpátky, ale pochopily, že takový příliv lidí může vést k 

                                                           
3
 Vsepoddannějšij otčet po upravleniju Vostočnoj Sibir'ju za 1864 god. Státní archiv Irkutské oblasti, 

Irkutsk.  F.24 Op.9. Ed. hr. 2447. K. 1743. S. 77-78. // Archiv zahraniční politiky Ruské říše. 1896-

1908. Nadace «Tichookeanskij stol».  
4
 PAK B. D. Korejcy v Rossijskoj imperii. Irkutsk, 1994. s. 18. 
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problémům jak politickým, tak i ekonomickým. Rusové měli obavy, že na hranici s Koreou 

bude velká koncentrace korejské populace, protože nechtěli zbavit budoucích emigrantů ruské 

národnosti nejlepší úrodné půdy. Proto se úřady k oblasti začaly chovat dvojím způsobem. Na 

jedné straně se snažily omezit příliv imigrantů z Koreje, na druhé straně – vyčistit „korejský 

element“ na pohraničním pásu a umisťovat nově příchozí Korejce do údolí řek Monchugaj a 

Tsymuche, nebo i dále na sever do údolí řek Suifun a Lef. 

V letech 1869-1870 bylo do údolí řek Suifun, Lef a Daubiche odesláno 5700 Korejců, 

aby se usadili na nových místech. Úřady jim dokonce poskytly peněžní půjčky, potraviny, 

hospodářské zvířata a oblečení. Jen v šesti nových korejských vesnicích (Furugelmovskaja, 

Kazakevičevo, Korsakovo, Krounovskaja, Putsilovka a Sinělnikovo) v nově vytvořeném 

Chankajském okrese žilo 330 rodin (1466 osob). Novou půdu osadili ječmenem, prosem, 

fazolemi, chovali další dobytek a koně. Na konci července roku 1871 bylo do Amuru 

odvezeno 102 rodin (431 lidí), kde se objevila první korejská vesnice Blagoslovennoje.
5
 

Nově příchozím Korejcům bylo odesláno zimní oblečení a boty. V roce 1872 jim až do 

sklizně bylo poskytnuto jídlo, semena, pracovní zvířata a veškeré potřebné zemědělské 

vybavení. Navíc každý Korejec dostal 13651 rublů od státu jako půjčku. Před zimou bylo pod 

vedením kozáků postaveno 45 dřevěných domů, osm chat, škola, dvě lázně a zásobárna podle 

korejského modelu. Pro budoucí výsadbu připravili 15 děsjatin půdy (21,75 hektarů), dalších 

45 hektarů si půjčili od kozáků na jeden rok, připravili 700 hranatých balíků sena pro dobytek, 

koupili 30 koní a 60 krav.
6
 V policejním vztahu museli Korejci poslouchat velitele Amurské 

vojenské jednotky. Ve vnitřním uspořádaní se Korejská diaspora podřizovala pravidlům, která 

byla schválena generálním guvernérem východní Sibiře pro organizaci a řízení rolnických 

společností Amurského regionu. Stejně měli výhody definované v dokumentu „Pravidla pro 

usídlení Rusů a cizinců v Přímořské a Amurské oblastech“. Ve vedení korejské komunity byli 

zvolení důstojníci, jejichž kandidatury byly schváleny úředníkem pro zvláštní úkoly 

generálního guvernéra východní Sibiře. Zpočátku jim bylo umožněno hospodařit podle svých 

zvyklostí a tradicí, ale měli i obdělávat veřejnou půdu ve prospěch ruských vojenských 

jednotek, čímž spláceli dluhy vůči vládě. 

V roce 1872 bylo v Jiho-Ussurijském kraji již 13 korejských vesnic, jmenovitě v 

Suyfunském, Chankajském a Sučanském okrese. V roce 1878 bylo v těchto třech okresech už 

20 vesnic a již 6142 Korejců. Do roku 1882 vzrostl celkový počet Korejských imigrantů na 

                                                           
5
 Pak B. D. Korejcy v Rossijskoj imperii. Irkutská Národní Pedagogická Univerzita. Irkutsk. 1994. s. 

33. 
6
 Tamtéž. S. 34-35 
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10237 lidí. Obsadili kolem 10150 hektarů půdy
7
, což jim umožnilo během poměrně krátké 

doby dosáhnout určitého materiálního blahobytu. Hlavním zaměstnáním korejských rolníků 

bylo pěstování obilí a pečení chleba. 

To, že Korejcům bylo povoleno obsadit určité regiony v Přímořské a Amurské oblasti, 

bylo především dáno tím, že ruská carská vláda považovala Korejce za levnou pracovní sílu 

pro rozvoj nové zemědělské půdy a dodávky potravin pro místní ruské obyvatelstvo a 

vojenské jednotky. Proto zpočátku vláda poskytovala Korejcům potřebnou pomoc, hlavně 

jídlo a peníze. Byly také i případy velkých darů od sibiřských obchodníků a průmyslníků. 

Již během první fáze emigrace se rychle ukázaly přínosy Korejců v uspořádaní volných 

zemí Jiho-Ussurijské oblasti. V provincii se začalo rozvíjet pečení chleba. V sedmdesátých 

letech došlo dokonce k přebytku pekařských produktů z obilovin, což vedlo ke snížení cen. 

Například před emigrací Korejců v blízkých provinciích vojáci v Novokievských jednotkách 

museli kupovat oves a ječmen v Hunčunu, ale na počátku 70. let už více než polovinu 

potřebného zrna kupovali od Korejců. Od roku 1874 potřeba kupovat cizí chleba už vymizela 

úplně. Navíc byli místní obyvatelé široce zapojeni do výstavby mostů a silnic.  

Korejci, kteří žili na ruském území, také přispěli k navázaní kulturních, obchodních a 

ekonomických vztahů mezi Ruskem a Koreou. Od nich Rusové obdrželi informace o Koreji. 

V důsledku stálé komunikace s Korejci byl v roce 1872 autorem I. Puzillo sestaven první 

rusko-korejský slovník v Rusku a následně vydán v roce 1874
8
. Aby místní úřady východní 

Sibiře rychleji zapojily Korejce do ruského života, projevily zájem o výuku ruského jazyka 

korejských dětí. V roce 1868 byla v obci Tizinche otevřena první škola pro výuku ruského 

jazyka, v roce 1870 byly otevřeny dvě další takové školy v Jiho-Ussurijském regionu. Některé 

korejské děti byly poslány studovat i do měst.
9
 

Za další prostředek k rychlé asimilaci ruské úřady považovaly přijetí pravoslavné víry. 

Pro Korejce byl vstup do ruského občanství rovnocenný přijímání ruské víry. Progresivní 

představitelé ruské společnosti reagovali na korejské přesídlení do Ruska. Ve svém článku 

„Korejci v Amuří“ známý spisovatel a zástupce sibiřského regionalismu, V. Vagin, s velkou 

sympatií a úctou mluvil o korejských migrantech jako o „vysoce morálních, pracovitých, 

čistých, skromných a poslušných lidech“. Takže kladl důraz na jejich úctu k Rusku a k Rusům, 

                                                           
7
 Pak B. D. Korejcy v Rossijskoj imperii. Irkutská Národní Pedagogická Univerzita. Irkutsk. 1994. S. 

34-35. 
8
 PUCILLO M. Opyt russko-korejskogo slovarja. Petrohrad. 1874. S. 11-15 

9
 FEDIRKO O. P., BE So-Jon. Pervye korejskije školy na Dal'něm Vostoke Rossii v seredině XIX - 

načale XX v. // Vydavatelství „Obščestvo: filosofija, istorija, kul'tura“.  2017. № 1. S. 84-87. 
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která je vyjádřena tak, že „když přijdou k nám, tak si ostříhají vlasy, snaží se naučit rusky a 

obecně se sblížit s ruským obyvatelstvem.“
10

 

Začátek druhé etapy korejského přesídlení do Ruska (1883-1903) byl způsoben tím, že 

na rozmezí 70. a 80. let ruská vláda zvýšila pozornost k osídlení Ussurijské oblasti 

obyvatelstvem. Podle zákona bylo od 1. července 1882 každoročně vysláno 250 rodin 

z evropské části Ruska do Jiho-Ussurijské oblasti. Přestěhovalcům byly poskytnuty všechny 

potřebné věci. Ve výsledku se v letech 1883-1902 celkový počet ruských obyvatel v oblasti 

Přimoří zvýšil z 8385 na 66320 lidí. Počet korejských obyvatel regionu v daném období se 

také zvýšil z 10137 na 32380 lidí.
11

 

Produktivita ruských farem nebyla vysoká. Ruští rolníci se s velkými obtížemi museli 

přizpůsobit novým půdním a klimatickým podmínkám. Faktem je, že půda v Ussurijské 

oblasti většinou byla hlinitá, tudíž vyžadovala odlišné zacházení než v evropském Rusku. 

Vzhledem k vysoké vlhkosti a velkému množství srážek byla v létě většina oblastí zaplavena 

a vzhledem k tomu, že většinou půda byla jílovitá, byly na mnoha místech pozemky nevhodné 

k obdělávání. Za takových podmínek byla sklizeň obilí obvykle chudá. A pokud byla sklizeň 

dobrá, často bylo zrno zničeno zvláštním druhem plísně, a bylo nejedlé. Mezitím korejské a 

čínské metody výsevních záhonků chránily zrno před vlhkostí a zkažením, protože Korejci 

používali brázdy, což bylo jakousi drenáží. Dá se říci, že korejští rolnici, kteří dodržovali 

zdokonalený systém zemědělství, v takových klimatických podmínkách byli lépe 

přizpůsobeni místním rysům zemědělství. 

Osídlení regionu korejskými přistěhovalci přineslo přínos nejen pro zemědělství. Práce 

Korejců byla široce používána při stavbě spojení, komunikací, přepravy vojsk a vojenského 

nákladu. V roce 1880 Korejci postavili úsek telegrafních tyčí z Novgorodského do 

Novokijevského postu. V letech 1886-1887 Korejští zemědělci – a to výhradně svou prácí a 

na své vlastní náklady – postavili silnici z obce Razdolnoje do Mončugaje, v délce 180 

kilometrů s 10 mosty na řekách Sandaga a Erdagau, které byly otevřeny k dopravní 

komunikaci.
12

 Svědomitý postoj korejských přistěhovalců k výkonu povinností uznal i 

generální guvernér Amuří A.N. Korf, který napsal „Korejci, kteří tady žijí od roku 1887, byli 

zapojeni do zemědělských povinností nejen na stejné úrovni s ruským obyvatelstvem, ale i v 

                                                           
10

 VAGIN V. Korejcy na Amure //  Sborník historicko-statistických údajů o Sibiře a přilehlých zemích. 

T.1. Petrohrad, 1871-1876. S. 22. 
11

 TOROPOV A. A. Korejskaja emigracija na dal'něm vostoke Rossii : vtoraja polovina XIX v. - 1937 

g. // Revue des Études Slaves, 1999, pp. 123. 
12

 RAGOZA A. Kratkij istoričeskij očerk pereselenija korejcev v naši preděly // Vojennyj sbornik, 

1903. № 6. S. 222. 
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mnohem větší míře. Na vlastní náklady postavili nové silnice, od obce Novokievsk do 

Razdolného, od nádraží Podgorné do vesnice Iskakova, a to je více než 310 kilometrů. Musím 

s velkou chválou reagovat na svědomitou oddanost Korejců ve všech povinnostech, do kterých 

byli zapojeni.“
13

 

Od roku 1884 vlády Amurského kraje soustředily úsilí na intenzivní přesídlení obyvatel 

Koreje do severních oblastí Přímoří a Amuří. Ale kongres guvernérů, podnikatelů a 

zastupitelů místních úřadů pod vedením A. N. Korfa, svolaný v roce 1885 v Chabarovsku, 

došel k závěru, že je nutné zabránit další migraci Korejců s tím, že ti, co se už dříve 

přestěhovali do Ruska, by měli být vystěhováni do vnitřní části kraje, protože tam zatím 

nejsou vytvořeny vhodné podmínky pro ruské obyvatelstvo. Jinými slovy, Korejci museli být 

vystěhováni z regionu, který sami několik let rozvíjeli, a jejich pozemky měly být využité 

ruskými rolníky. Korejcům naopak bylo uděleno právo stát se „průkopníky“ ve zlepšování 

užitkovosti orné půdy v Severo-Ussurijském regionu, následně měla být tato půda opět 

předána Rusům.
14

 

Vzhledem k velkému nárůstu ruského obyvatelstva v Ussurijské oblasti podepsal ruský 

car Alexander III 22 listopadu 1886 zákon, který zakazoval nově přicházejícím Korejcům 

usadit se na hranici s Koreou a Čínou. Zároveň nakázal ministrům vypracovat způsoby 

přemístění obyvatel žijících na hranici do středu kraje. Zákon však nebyl realizován kvůli 

nesouhlasu místních úřadů. 

Zatímco byl zákon připravován, proběhlo rusko-korejské jednání o podpisu obchodní 

dohody. Během jednání se ruská strana snažila dosáhnout uznání občanského statusu pro 

Korejce, kteří se do Ruska přestěhovali do roku 1884, založit diplomatické vztahy a námořní 

obchod. Korejská strana souhlasila s návrhem ruské strany, ale poté odmítla do textu smlouvy 

uvést článek, ve kterém by se veřejně vzdala svých poddaných.
15

 

Nicméně tato dohoda byla základem pro ruské úřady, kteří se snažily dát právní formu 

postavení Korejců, kteří se usadili v Rusku. Podle vypracovaného návrhu Korfem v roce 1890 

„o právním postavení Korejců v oblasti Amuří“, dostali všichni zde žijící Korejci ruské 

občanství. Tím samým způsobem se jejich status v různých finančních a jiných povinnostech, 

venkovské veřejné správě a využívání půdy, vyrovnal s ruskými rolníky (kromě rozměru 

poskytovaných pozemků, které pro Korejce byly menší, jelikož jejich způsob zpracování půdy 

                                                           
13

 Vsepoddannějšij otčet o sostojanii Priamurskogo kraja za vremja s 1886 po 1891 god. // Archiv 

zahraniční politiky Ruské říše. Nadace «Tichookeanskij stol». 1896-1908. D. 1089. S. 14. 
14

 PESOCKIJ V. D. Korejskij vopros v Priamur'je. Chabarovsk, 1913. S. 2. 
15

 MAKSIMOV A. J. // Noviny „Novoje vremja“. Petrohrad, 24. září 1884. 
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byl efektivnější než u Rusů). Korejcům, kteří nechtěli ruské občanství, byla dána určitá doba 

na vyplacení různých povinnosti, sklidit úrodu a definitivně se rozhodnout ohledně pasu. 

Pokud do vypršení doby Korejec nedostal ruský pas, půda měla být odebraná a člověk poslán 

zpět do své vlasti.
16

 V roce 1891 byli všichni Korejci rozděleni do tří kategorií. První 

kategorie zahrnovala Korejce, kteří se přestěhovali do Ruska do podpisu dohody v roce 1884. 

Ti měli status ruských státních příslušníků s oficiálním ruským občanstvím a přiděleným 

pozemkem ve výši 15 děsjatin na rodinu. Druhá kategorie zahrnovala Korejce, kteří se do 

ruské oblasti přestěhovali po podepsání smlouvy roku 1884, ale chtěli přijmout ruské 

občanství. Ti přišli o právo na další použití veřejné půdy a během dvou let museli půdu vrátit 

státu, ale po získání občanství obdrželi veškerá práva na další pobyt v Rusku a půdu. Třetí 

kategorie – Korejci s dočasným pobytem v Amurské oblasti – neměli právo na státní pozemky. 

Mohli zůstat v Rusku jen na základě povolení k pobytu. V roce 1895 bylo v Přimoří do první 

kategorie zařazeno 11 311 lidí, do druhé kategorie 2400, do třetí kategorie 3000.
17

 

A. N. Korf, který nepodporoval myšlenku přesídlení Korejců do Přímořské oblasti, byl 

také proti udělování ruského občanství Korejcům z první kategorie. V roce 1893 svolal 3. 

kongres guvernérů Chabarovské oblasti a představitelů místního kapitálu a snažil se řešit 

otázku korejských přistěhovalců. V rezoluci kongresu nakonec bylo napsáno, že: „Korejci, 

kteří se přestěhovali do Jiho-Ussurijského kraje, přestože přispěli k rozvoji zemědělství 

v regionu a jsou úspěšnými producenty chleba, se s narůstajícím počtem ruského obyvatelstva 

roku od roku stávají méně potřebnými a navíc je jejich způsob zpracování půdy hodně 

kořistnický."
18

 

Takové posouzení nebylo adekvátní. Korejský způsob pěstování a zpracování 

vyčerpával půdu minimálně. Závěr kongresu, že korejský pobyt nepřináší užitek Rusku, byl 

ve skutečnosti mylný. Například v roce 1891, z 565 tisíc tun obilí přijatých komisařem v obci 

Nikolskoje, bylo 300 tisíc dodáno pravě korejským obyvatelstvem. Kromě toho byla značná 

část obilí, který dodávaly ruské farmy, pěstována stejnými Korejcemi, kteří pracovali u 

ruských rolníků jako nájemci půdy a podle dohody platili pronájem polovinou své celkové 

úrody. 

                                                           
16

 Pesotskij V. D. Korejskij vopros v Priamur'je. Chabarovsk, 1913. S. 5. 
17

 NAM S. G. Rossijskije korejcy: istorija i kul'tura (1860-1925 gg. ) Ruská akademie věd, Institut 

orientalistiky. - Moskva, 1998. S. 177-186. 
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 Korejcy Priamurskogo kraja. Kratkij istoričeskij očerk pereselenija korejcev v Južno-Ussurijski kraj. 

Příloha č.83 // Noviny „Příamurskiě vědomosti“. Chabarovsk, 1895. S. 35. 
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S příchodem nového generálního guvernéra Amurského kraje S. M. Duchovského a 

jeho nástupce N. I. Grodekova se situace začala měnit k lepšímu. Tito mužové byli příznivci 

myšlenky o přilákání Korejců k přesídlení a rozvoji regionu a to s přijetím ruského občanství 

a přidělením půdy. V letech 1895-1900 bylo rozhodnuto přijmout do ruského občanství 

všechny Korejce druhé kategorie, zařadit je do kategorie státních rolníku s přidělením 50 

desjatin půdy na každou rodinu. Navíc měli Korejci nově možnost si pronajmout státní 

pozemky v oblastech vzdálených od hranic s Koreou a Čínou. 

Taková liberální politika přispěla k rychlému nárůstu počtu Korejců, kteří znovu 

obdrželi možnost se usadit v Rusku. Jen v roce 1894 se do Amurského kraje námořní cestou 

přestěhovalo 9980 lidí z Koreje
19

. Byli to hlavně zemědělci, kteří si pozemky pronajali a 

podle nájemní smlouvy měli platit pronájem polovinou celkové úrody ve prospěch státu 

(odtud název nájemce-polovinščiki). Nejen zemědělci, ale i dělníci pracující v uhelných 

dolech, ve stavebnictví, lesnictví a rybáři. Někteří Korejci pracovali i ve zlatých dolech. 

V roce 1902 bylo na Amurském území oficiálně zaregistrováno 32 380
20

 Korejců. 

Během desetiletého období od roku 1891 do 1902 se počet Korejců v Přímořské oblasti zvýšil 

o více než o 250 %. V Ruském Přímoří bylo v roce 1903 32 korejských vesnic, z nichž 31 

administrativně patřila do Jiho-Ussurijského okresu, kde se nacházela i obec Nikolské, kde 

sídlil guvernér okresu. 22 vesnic, které tvořily samostatný Jančinský okres, se nacházelo a 

bylo součástí okresu Posetský. Vláda okresu měla své sídlo ve vesnici Dolní Jančiche. 

Starosta okresu, Čhve Dže-hjon (ruské jméno Coj Pjotr Semjonovič), sloužil v této pozici od 

roku 1893. Kromě toho ve Vladivostoku byla a dodnes existuje korejská městská část s 

názvem „Kuperova Paď“. Další korejská vesnice v Amurském regionu byla vesnice 

Blahoslovennoje.  

Od rusko-japonské války 1904-1905 a založení japonského protektorátu v Koreji začala 

třetí etapa korejského přesídlení. Od počátku ztráty suverenity Koreje, zejména od anexe 

Koreje v roce 1910, měla korejská emigrace do Ruska výrazně politický charakter: 1) pro 

hodně lidí emigrace nesla smysl nalézt si novou vlast v Rusku; 2) velké množství účastníků 

protijaponského hnutí chtělo přenést svou činnost na území Ruska. Pokud v roce 1906 

celkový počet zaregistrovaných Korejců v Přímoří byl 34009 osob (16965 z nich jako ruské 

občane), v roce 1910 se jejich počet zvýšil na 50 965 lidí (17080 z nich již byli ruští občané, 

                                                           
19

 KIM Seun-Hwa. Očerki po istorii sovetskich korejcev. Alma-Ata, 1964. С.38-40. 
20
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33885 - Korejci cizí státní příslušnosti). Celkový počet Korejců v Příamurském kraji – v 

Přímořské, Amurské, Sachalinské a Kamčatské oblasti – už byl 60.295 lidí v roce 1910.
21

 

Po anexi Koreje Japonskem se rozšířilo zaměstnávání korejských emigrantů v Rusku. V 

letech 1910-1911 se Rada ministrů Ruska rozhodla dovolit Korejcům pracovat na stavbě 

železnic v Amurské a Ussurijské oblasti, stejně jako ve zlatých dolech. V březnu 1911 byli 

Korejci přijati do práce v obchodním přístavu Vladivostoku, v květnu přijati do práce na 

instalaci telegrafní linky na Kamčatce.
22

 Během první světové války se pole zaměstnání pro 

korejské dělníky výrazně rozšířilo. 21. dubna 1915 Rada ministrů povolila zaměstnávání 

čínských a korejských pracovníků v metalurgických, těžebních, mechanických a železničních 

podnicích v oblasti jezera Bajkal a na pravém břehu Volhy, s výjimkou pásma třiceti 

kilometrů na obou stranách sibiřské a troitské železnice. V srpnu 1916 bylo rozhodnuto 

povolit Korejcům pracovat ve všech lokalitách na západ od jezera Bajkal, s výjimkou oblastí 

vojenských operací.
23

 Po anexi Koreje Japonskem se také zvýšil počet žádostí Korejců o 

jejich přijetí do ruského občanství. V roce 1917 bylo jen v Přímořské oblasti již 32.791 

korejských občanů Ruska. Počet korejských přistěhovalců do Ruska vzrostl zejména během 

první světové války. Podle sčítání lidu v roce 1917 jen v regionu Přímoří bylo 81825
24

 lidí 

korejského venkovského obyvatelstva. Ti v té době tvořili 30% obyvatel regionu. Navíc 

v Příamuří v té době žilo 10 tisíc Korejců. Celkově v roce 1918 na Dálném východě už 

sovětského Ruska, podle odhadů sovětských historiků, počet Korejců překročil 100 tisíc lidí.
25

 

Toto číslo ale nezahrnovalo Korejce, kteří byli ke konci první světové války zaměstnáni na 

Sibiři a v evropské časti Ruska, kde se zabývali stavbou a těžbou v dřevařských a 

průmyslových podnicích. 

Většina korejských obyvatel žila ve venkovských oblastech ke konci třetí etapy 

emigrace. Celková plocha přidělené půdy na 32 841 ruského občana korejského původu byla 

17435 desjatin. V roce 1901 vstoupily v platnost nová „Časová pravidla pro přesídlení a 

vznik rezervních pozemků v regionech Amuří a Přímoří“. Podle těchto pravidel byli korejští 

emigranti rozděleni do dvou skupin: ti, co dorazili na ruský Dálný Východ do roku 1890, a 
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„nově přicházející“, kteří emigrovali po zveřejnění tohoto zákona a získali jen 15 děsjatin 

pudy.
26

 Stejný počet, 15 desjatin pozemku na rodinu, dostávali i Korejci, kteří se přestěhovali 

z Koreje do Ruska do 25. června 1884 (den uzavření první ruské-korejské obchodní dohody a 

navázání diplomatických vztahů mezi Ruskem a Koreou). V roce 1897 bylo 10 tisíc takových 

„nových“ Korejců uznáno za ruské občany, dostali pozemky ve výši 15 desjatin na rodinu. 

Ale potom k normě 15 desjatin nebyly žádné další dodávky. V souvislosti se zvětšením 

populace na jedné straně, celkovým zmenšením plochy zemědělské půdy kvůli častým 

povodním na druhé straně, se míra přidělení půdy zmenšila z 15 na 2 desjatiny pro rodinu v 

roce 1917.
27

 

Situace ohledně přidělení nebo půjčení pozemků u Korejců bez ruského občanství byl 

mnohem horší než u Korejců s ruským občanstvím. Korejci bez ruského občanství nemohli 

dostat pozemky od vlády a byli nuceni hledat jakékoliv zaměstnaní u Rusů nebo u Korejců s 

občanstvím. Většina těchto přistěhovalců obsadila státní, lesní a soukromé pozemky ve 

střední a severní části Posetského okresu a dále u jezera Chanka, Sučana a Amur. Známý 

badatel v korejské otázce v Amurské oblasti, V. Pesotskij, napsal „Situace těchto Korejců 

byla velmi složitá… protože celý Posetský okres byl zpracován prací takových Korejců bez 

vlastních pozemků; jen zřídka vídáme výjimky ve formě nezávislé práce Rusů nebo i Korejců s 

ruským občanstvím. Ti samí Korejci pracovali na kozákovských pozemcích až po Chanku, na 

rolnické pudě u Nikolského a Škotova, pracovali v každém lese, kde se uskutečnila nějaká 

práce. Ruská zemědělská kultura začínala jen za Nikolskem vedle Chabarovsku“
 28

.
 
Vidíme 

tedy, že role Korejců bez pozemků byla obrovská. Lze říci, že celý region Jiho-Ussurijský 

„konzumoval“ práci těchto Korejců a v případě nedostatku si vyžádal dodávku z Mandžuska. 

Bez pozemku od vlády byli korejští zemědělci bez občanství nuceni hledat nájem půdy u 

ruských farmářů s nevýhodnými podmínkami, pracovat tam po dobu 2-4 let, a poté se měli 

přestěhovat a pracovat na rozvoji nových pozemků. Více než polovina pozemků v 

Přímořském a částečně Amurském regionu byla zpracovaná Korejci neruské státní 

příslušnosti. Celková plocha pronajatých pozemků Korejci bez půdy od ruských rolníků z 1 

658 desjatin v roce 1897 se v roce 1917 zvýšila na 16 470 desjatin.
 29

 Počet nájemníků půdy z 

celkového počtu korejských rolníků byl 70 %, což znamená, že korejské venkovské 

obyvatelstvo bylo extrémně chudé. Ale zároveň tu byla i jiná část obyvatelstva, bohatá vrstva 
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ruských občanů z Koreje. Do bohaté třídy patřili obchodníci, podnikatelé, kteří se zabývali 

obchodem dobytkem, prodávali seno, ryby, dřevo, dodávali spotřební a stavební materiál 

ruskému obyvatelstvu a vojákům, byli mezi nimi i majitelé solných dolů. Celkově bylo v roce 

1917 na ruském Dálném východě 474 korejských obchodníků. Zvláštní role patřila 

dodavatelům materiálů. V roce 1917 bylo ve Vladivostoku 59 a v Nikolsk-Ussurijsku 17 

takových dodavatelů.
30

 Korejci s ruským občanstvím si mohli bez obtíží najít práci, získali 

dokonce i některá politická práva. Například jim bylo umožněno otevřít korejskou společnost 

"Gwoneophoe" (권업회, Společnost pro stimulace činností) a publikovat noviny. Od roku 1909 

byli ruští Korejci povoláni do vojenské služby, což sami Korejci vnímali jako důkaz toho, že 

mají stejná práva jako ostatní ruští občané. V roce 1915 tři tisíce Korejců, žijících v 

Chabarovsku, Vladivostoku a Bílých Sopcích, projevily přání obdržet ruské občanství a přidat 

se k armádě.
31

 

Korejci zažili velký pokrok ve vývoji školního vzdělávání. To bylo spojeno s touhou 

překonat kulturní rozdíly a sblížit se s ruským obyvatelstvem. Korejci investovali značné 

finanční prostředky na stavby školních budov. V roce 1910 nebyla v oblasti Amuří žádná 

korejská vesnice, kde by nebyla škola. V roce 1913 v diecézi Vladivostoku bylo 23 církevních 

škol, ve kterých bylo zapsáno 1126 Korejců a jenom 24 Rusů. Ale na rozdíl od těchto 

misionářských a vládních rusko-korejských škol, v oblasti Přímoří se za působení korejských 

pedagogů objevila také široká síť korejských národních škol. V roce 1917 bylo takových škol, 

postavených za finanční prostředky jenom korejských obyvatel, až 182. V nich se učilo 5750 

dětí, pracovalo tam 257 učitelů, zatímco v 43 misionářských a smíšených rusko-korejských 

školách studovalo 2599 studentů a pracovalo 88 učitelů.
32

 Ve větších městech (Nikolaevsku, 

Chabarovsku, Vladivostoku atd.) byli Korejci více integrováni do ruské komunity. Někteří 

studovali na gymnáziích nebo univerzitách. 

To jsou hlavní výsledky přesídlení a přizpůsobení Korejců v Rusku do roku 1917. 

Osídlení rozsáhlého území ruského Dálného východu od 60. let bylo velmi obtížné a 

komplikované. Velkou zásluhu v tom měli korejští rolníci. Ti se zabývali zemědělstvím, 

pracovali na stavbě silnic a mostů, pracovali v dolech, celkově hodně přispěli k rozvoji 

ekonomiky, zemědělství a průmyslu Dálného východu ruské říše. 
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2 KOREJCI V BOJI PROTI JAPONSKÝM AGRESORŮM 

(1918-1922) 
 

Říjnová revoluce roku 1917 a později i občanská válka v Rusku jsou události, které 

výrazně ovlivnily běh dějin nejen v Evropě, ale i ve světě. Díky obrovské míře podpory ze 

strany nižších tříd se sloganem: „Všechnu moc sovětům, půdu rolníkům, okamžitý mír“, se 

Lenin rozhodl spolu s Trockým udělat převrat a převzít v Rusku moc. 

24. října 1917 začala po Leninově výzvě v Petrohradě Říjnová revoluce, a to s podporou 

křižníku Aurora, s jehož pomocí dobili bolševici Zimní palác u břehu řeky Něvy v Petrohradu. 

Tato revoluce znamenala vítězství socialistů (bolševiků) v revoluci, ale také začátek občanské 

války. Lenin ihned po převzetí moci vyjednal mír s Německem a vydal zákon o rozdělení 

velkostatků rolníkům. Staré Rusko zmizelo pod socialistickým vedením do měsíce. Lenin se 

snažil zrušit nebo změnit vše, co by připomínalo starou vládu. Zavedl také volební právo pro 

ženy a spoustu jiných občanských svobod. Ovšem bolševici se setkali také s tvrdým odporem. 

K potlačení opozice ustanovil Lenin Všeruskou mimořádnou komisi pro boj s kontrarevolucí 

(ČEKA). Začátkem roku 1918 začal odpor proti novému režimu sílit. Při ústavodárném 

shromáždění v lednu roku 1918, nedokázali menšinoví bolševici zabránit opozičním 

poslancům ve zrušení všech zákonů a opatření, které doposud zavedli. Brzy poté zahájili 

Němci, již nezavazováni mírovou smlouvou, prudkou ofenzívu. Krom Němců měl totiž Lenin 

i jiné potíže. Na Moskvu a Petrohrad útočili armády pod vedením bývalých carských generálů. 

Ti si říkali bílí a v létě roku 1918 ovládali ¾  Ruské říše. Kvůli tomu nastolil Lenin diktaturu 

válečného komunismu a Trockého pověřil organizací Rudé armády.
33

  

Další tři roky probíhali mezi oběma tábory líté boje. Na jedné straně již zmiňovaný Lev 

Davidovič Trocký, lidový komisař Rudé armády a války, a na straně druhé admirál Alexandr 

Kolčak, vrchní velitel protibolševických sil. Byli i další účastníci protibolševického hnutí – 

Simon Petljura, vůdce ukrajinských separatistů, generál Pjotr Nikolajevič 

Wrangel, velitel dobrovolnické armády, a baron Roman Fjodorovič Ungern von 

Sternberg, velitel bílých divizí v Mongolsku a na Sibiři. Všichni čtyři protibolševičtí vůdci 

byli postupně popraveni, což znamenalo konečné, ale velice krvavé vítězství bolševiků 

v občanské válce. Civilnímu obyvatelstvu přinesla válka nezměrné strádání a utrpení. Spolu s 

padlými vojáky si vyžádala přibližně osm milionů obětí, čtyřikrát více, než činily ztráty Ruska 
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v první světové válce.
34

 Na západě vyhlásily nezávislost oblasti s neruským obyvatelstvem – 

objevily se národní republiky v Polsku, Bělorusku, v Litvě, Lotyšsku, Estonsku. Poslední 

odpůrci bolševiků se vzdali až v červnu 1923. V době, kdy bylo Rusko v totálním 

hospodářském chaosu a na pokraji ekonomického bankrotu, do konfliktu postupně zasáhly 

zahraniční mocnosti, včetně Japonska, které se snažilo okupovat a připojit ruský Dálný 

východ ke své říši.      

Korejští pracovnici, kteří žili v Sibiři a na Ruském Dálném východě, věřili, že sovětské 

Rusko chrání je samotné, jejich práva, svobodu a rovnost. Proto ihned, jak vypukla ruská 

občanská válka a začala cizí intervence, revolučně orientovaní zástupci korejské diaspory 

(počet Korejců v roce 1918 na Dálném východě dosáhl 100 až 150 tisíc) se přidali k bojům. 

Nejdůležitějším bodem pro Korejce byla skutečnost, že hlavní silou zahraniční intervence 

bylo Japonsko. Korejci dospěli k závěru, že obyvatelé Ruska a Koreje vidí v Japoncích 

společného nepřítele. 

Dá se říci, že od vylodění Japonců v noci ze 4. na 5. dubna 1918 ve Vladivostoku, 

korejští partyzáni a bojovníci-internacionalisti se zúčastnili všech hlavních vojenských akcí na 

Dálném východě. V červnu 1918 v Chabarovsku díky přímému působení tajemníka 

Chabarovské bolševické organizace, komisaře pro zahraniční záležitosti a první korejské 

komunistky A.P. Kimové byla organizována první korejská vojenská jednotka (kolem 100 

lidí)
35

. Tato jednotka působila na Ussurijské frontě, kde již byly malé jednotky Rudé armády a 

zúčastnily se bojů ve vesnicích Vjazemski a Krasnaja Rečka. Téměř všichni Korejci zemřeli 

během prvních bitev. 

V září 1918 sovětská vláda na Dálném východě padla, a Japonci obsadili celé to území. 

V té době v Přímoří a Amurském regionu, od Vladivostoku až po Blagoveščensk, následně i 

po celé tajze byly roztroušeny partyzánské oddíly. Korejští dělníci se aktivně zúčastnili tohoto 

hnutí, aktivně se podíleli na vytváření svých vlastních partyzánských jednotek, nejprve v 

Amuří a pak i v oblasti Přímoří. První takové jednotky vznikaly kolem Blagoveščensku a 

Tabanu (Amuří), Sučchonu a Suifunu (Přimoří). Jeden z organizátorů partyzánského hnutí byl 

Han Čchan-gol (ruským jménem Gregorij Han)
36

. Od dubna 1918 byl předsedou korejského 

obecního zastupitelstva v obci Nikolajevo (Sujfungská oblast). Jeho partyzánský oddíl později 
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měl kontakt s jinými partyzánskými oddíly pod vedením Iljukova a Mečika a podle jejich 

pokynů uskutečňoval agitaci mezi Korejci, dodával jim též zbraně. 

Japonští agresoři prováděli represe proti korejské populaci. V korejských vesnicích byly 

nepřetržitě organizovány trestné expedice s cílem potlačit partyzánské hnutí a zabavit zbraně. 

20. října 1918 do vesnice Novokijevskoje dorazila jednotka japonských vojáků, odzbrojili a 

rozehnali korejské partyzány, stejně to poté udělali s obyvateli vesnic Jančiche a Fataši. 25. 

října se japonská jednotka v počtu 20-25 osob objevila ve vesnici Tizinche, začali hledat a 

zabavovat zbraně. Pokud Korejci nechtěli okamžitě odevzdat zbraně, tak byli zbiti. V 

souvislosti s tím obecní úřad Tizinche vystoupil s projevem, kde varoval, že „pokud Japonci 

budou pokračovat s takovými prohlídkami, ani se nedá předpovědět, jaké budou fatální 

následky z aktivního korejského odporu, jelikož obyvatelstvo je připraveno se sjednotit a klast 

Japoncům odpor“
37

. 

Systém krutého násilí zavedený Japonci na okupovaném území, celkově špatné 

zacházení, svévolné násilí a zprávy o lidovém povstání 1. března 1919 v Koreji posílilo 

protijaponské nálady a partyzánské hnutí mezi korejskými pracovníky na Dálném východě. 

Hlavním regionem vzniku nových korejských partyzánských oddílů bylo Sučanské údolí. Dne 

2. března 1919 v obci Frolovka Olginského kraje konal Kongres vůdců partyzánského hnutí, 

kde byla vytvořena „partyzánská vláda“ – prozatímní revolučně-vojenský výbor 

partyzánských jednotek, který se stal ve skutečnosti mocenským organem dělníků a rolníků 

pro celou Přímořskou oblast. Partyzánské oddělení Olginské oblasti zahrnovalo dva oddíly 

korejských partyzánů pod vedením Han Čchan-Gola, Mjon Hi-De a Iosifa Pak, kteří byli 

členy Prozatímního vojenského revolučního štábu.
38

 „Korejské jednotky – později napsal N. 

Iljuchov – jsou vzorem disciplíny, oddanosti a lásky k společné činnosti, jejich členové se ze 

všech sil snažili získat veškerou důvěru ze strany obyvatelstva. Korejští rolníci byli připraveni 

pomoci a, stejně jako v případě různých poplatků a daní, dodávali vše potřebné i pro 

partyzánské oddíly: potraviny, obuv, oblečení atd.“
 39

 

Na konci června 1919 v obci Sergejevka z iniciativy prozatímního revolučního 

vojenského štábu se konal kongres dělníků Olginské oblasti pod vedením M.Gubelmana a 
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S.Lazo, kde bylo rozhodnuto o obnovení sovětské vlády v ruském Přimoří. Na kongresu mezi 

138 delegáty bylo 10 zástupců korejských dělníků. Korejci požádali kongres o přidělení křesel 

v budoucím ústředním výboru zástupcům Korejské diaspory s právem kooptace. Požadavek 

byl schválen a všichni Korejci, kteří žili v Olginské oblasti, byli prohlášeni za rovnoprávné 

občany sovětské republiky. 

Krátce po kongresu se do partyzánských jednotek Přimoří, jejichž velitelem byl zvolen 

S. Lazo, přidaly jeden jízdní a dva pěší oddíly korejských partyzánů.  Zúčastnili se odporu 

proti Japoncům v Sučanském údolí a na pobřeží Olginského okresu. Na podzim roku 1919 v 

oblasti Imanu byl vytvořen další korejský partyzánský oddíl pod vedením Hona Bomda, tento 

oddíl se zúčastnil bitev hlavně v severním Mandžusku.
40

 

Vedoucí stranických organizací na Dálném východě vysoce ocenili účast korejských 

dělníků v boji proti japonským agresorům a příslušníkům bílé gardy. Ve zprávě Přímořské 

stranické organizace v březnu 1920 bylo napsáno: „Číňané a Korejci se aktivně zúčastnili 

partyzánského hnutí v roce 1919. Činané hlavně v Nikolsko-Ussurijském okrese, Korejci - 

hlavně v Olginském okresu. To není jenom přímá vojenská účast, Číňané a Korejci taky 

poskytli a poskytují velkou pomoc všem naším vojákům, hlavně dodávají potraviny, oblečení a 

tabák.“
41

 

V roce 1919 a na začátku 20. let minulého století velkou podporu mělo hnutí pro 

formování korejských partyzánských oddílů v Amurské oblasti. V Chingano-Archarinském 

okresu byla založena skupina horských partyzánů pod vedením Ivana Daniloviča Paka, v 

Zejském okrese oddíl Čche Čun-Che (ruským jménem Tsoi Djun-Chai), v partyzánském 

oddíle pod vedením A.N. Baturina vznikla korejská složka Fjodora Kima, další korejská 

složka v jednotce Eliseja Kuzina v okrese Zeja. V březnu roku 1920 v okresu Mogoči byl 

vytvořen internacionální partyzánský oddíl, kde bylo 100 Číňanů a 180 Korejců. V boji proti 

Japoncům působili též Korejci v internacionálních jednotkách Rudé armády. Korejské 

jednotky bojovaly v řadách Páté armády východní fronty, kde byli součástí prvního 

mezinárodního komunistického pluku a bojovali hlavně na území Uralu a pak i Sibiře. Nešlo 

jen o Korejce a Číňany, působili zde i maďarští, němečtí, čeští a polští komunisté. Je známo, 

že československé legie v letech občanské války v Rusku spolu s Bílou armádou bojovaly 

proti Rudé armádě, ale podle informace ze sovětské literatury se můžeme dozvědět i o tom, že 
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někteří jednotlivci se zúčastnili války i na stráně Rudých. V březnu 1920 v bitvě u Irkutsku k 

5. armádě se přidala partyzánská jednotka Song Fu, kde bylo 800 čínských a 200 korejských 

vojáků.
42

 

Korejští partyzáni se také zúčastnili bojů s Japonci u Nikolaevsku-nad-Amurem v 

prosinci 1919, u Blagoveščensku a Chabarovsku v únoru 1920. Důležitou událostí pro 

partyzánské hnutí byl přechod korejských partyzánů z regionů zlatých dolů v obci Ochotsk do 

Irkutsku. To byl oddíl pod vedením Kim Un-Ne, který v únoru 1920 osobně předal Fondu 

obrany Sovětského Ruska skoro 200 kilogramů zlata a pak se připojil k internacionálnímu 

pluku Páté armády
43

. Ve stejném roce byl v Irkutsku utvořen korejský oddíl, jež se spolu se 

členy korejské části provinčního výboru zúčastnil bojů blízko obcí Olonka a Ust-Uda. Většina 

bojovníků zemřela v těchto bojích.
44

 

Porážka Kolčaka přinutila vlády Spojených států, Británie a Francie stáhnout své 

jednotky z Dálného východu. Předpokládalo se, že Japonci také opustí území, to se ale nestalo. 

Japonci nechtěli stáhnout svou armádu a v noci ze 4. na 5. dubna 1920 náhle zaútočili na 

Vladivostok, Nikolsk-Ussurijsk, Spassk, Chabarovsk, Škotovo, Posjet a na jiné oblasti. To byl 

začátek takzvané „druhé intervence“. V následujících dnech bylo zabito a umučeno na tisíce 

vojáků revoluční armády, sovětských a stranických pracovníků a velký počet civilního 

obyvatelstva. V topeništi vlaku byl upálen vůdce revolučního boje na Dálném Východě S. 

Lazo, Simbircev a Sluckij. Dalším mučedníkem byl veterán korejského národního a 

sociálního hnutí, hlavní organizátor protijaponského hnutí Čche Če-Hjon (ruským jménem 

Tsoj Pjotr Semjonovič). 

Korejci se spolu se svými „ruskými soudruhy“ pozvedli k obraně sovětské vlády. Nové 

partyzánské jednotky byly vytvořeny v Amurské a Přímořské oblasti. Podle neúplných údajů 

z Amurské fronty bylo po událostech v dubnu 1920 na těchto územích 36 korejských 

partyzánských skupin v počtu vojáků kolem 3700 lidí. Ve Vladivostoku byl vytvořen 1. 

dálněvýchodní pluk, kam byli zařazeni partyzáni z regionů Škotovo a Sučan.
45

 V květnu roku 

1920 v obci Berezovské byl vytvořen smíšený čínsko-korejský oddíl (700 lidí), který byl na 
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rozkaz velitele NP DDA V. K.Bljuchera v srpnu téhož roku poslán do Irkutsku, kde byl 

zařazen do Páté internacionální armády. 30 % tohoto pluku tvořili Korejci.
46

 

V roce 1920 byli korejští partyzáni, kteří byli součástí mezinárodní sibiřské brigády, 

sjednoceni N. A. Kalandarišvilim do jedné korejské roty. Vojáci této brigády se spolu se 

Sibiřany, Gruzínci a Číňany zúčastnili bitvy u Gongotu. Na konci roku 1920 rozhodnutím 

výkonného výboru byl Kalandarišvili jmenován velitelem korejských revolučních a 

partyzánských jednotek na Dálném Východě
47

 a na počátku roku 1921 se stal velitelem 1. 

Korejské brigády, pak rozhodnutím revoluční vojenské rady Východně-Sibiřského okruhu 

dne 24. ledna 1921 byl vyznamenán Řádem rudého praporu za to, „že v těžkých letech boje o 

existenci sovětské vlády na území Sibiře se stal jedním z nejvýznamnějších obránců.“
48

 

Po událostech z dubna 1920 byla rozhodnutím Korejské společnosti Amurské oblasti 

organizována oddělená korejská partyzánská jednotka, která se nacházela v obci Svobodnoje. 

V jejím čele byl O Ha-Muk. V údolí řeky Iman v té době už bojoval jeden partyzánský oddíl 

pod vedením Kima, který přišel z Sudzichinského údolí.  

Zde, v údolí řeky Iman, bojoval i partyzánský oddíl Li Jonga, který na konci roku 1921 

měl už celkem tři roty. Ruským velením byly dvě roty rozpuštěny, ale jedné rotě se po tajném 

souhlasu s ruským vedením podařilo utéct do tajgy. Po dubnových událostech tato rota 

vytvořila novou partyzánskou jednotku (300 lidí). V Posjetském okrese se nacházel oddíl pod 

vedením Lim Bjon-Guka v počtu až 300 osob. V Sorbakaně pokračovala v bojích 

„Sorbokanská korejská komunistická partyzánská jednotka“ pod vedením Li Čun-Džipa a Li 

Jon-Ho. Začátkem roku 1921 byl počet bojovníku kolem 400 lidí a v roce 1922 jich bylo již 

680. Tato skupina se opakovaně zúčastnila bitev s Japonci a bílou gardou v Grodekovském, 

Ivanovském a Posjetském okrese. Ve stejné době v okrese Olginský byl činný partyzánský 

oddíl o síle mužstva až 300 osob pod vedením Kim Gjon-Čchona
49

. 
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Další partyzánský oddíl byl vytvořen v roce 1920 v Nikolajevsku-na-Amuře. Jeho 

organizátoři byli Pak Bjon-Gil, Ilja Pak a Lim Ho. Tato jednotka převážně bojovala proti 

Japoncům a pak se přestěhovala do Amurské oblasti. Ruské partyzánské oddíly, vojenské 

jednotky a bojové útvary se poctivě snažily navázat vztahy a spolupracovat s korejskými 

partyzány, pomáhat jim ve společném boji proti nepřátelům sovětské vlády. V obci Belcevo 

se konalo 6. a 7. prosince roku 1920 setkání velitelů 2. Imanského revolučního střeleckého 

praporu. Tam delegáti diskutovali ohledně vztahu ke korejským partyzánům, ve výsledku 

přijali toto usnesení: „Vzhledem k tomu, že korejské oddíly jsou součástí revolučního boje 

proti třídním utlačovatelům, považujeme za důležité s nimi navázat kontakt všemi dostupnými 

prostředky a povolit jim pobyt v Imansko-Spasské oblasti. Vojenská rada by měla vstoupit do 

kontaktu s korejským vedením, aby společně vykonávat další práci.“
50

 

Ve výsledku korejští partyzáni bojovali ve většině velkých ruských partyzánských 

útvarech. Byli součástí Sučanského partyzánského oddílu G. Ševčenka; Přichankajské 

partyzánské brigády Lebeděva; v oddílech Volkova a Savitského v okrese Sučan; oddíle N. 

Iljuchova, Petrova-Teterina, Lichotkina a Borisova v Spasské oblasti; v oddílech 

Kalandarišvili, Petrova a Zimina v Zabajkalském okresu; Amursko-Zabajkalského oddílu A. 

Baturina; v Zejském partyzánským oddíle E. Kuzina; v Tunguské partizánské rotě I. Ševčenka 

v Amurské oblasti; oddíle Pavličenka v Nikolajevsku-na-Amuru a I. Fedotenko v 

partyzánském regionu Chabarovsku, B. Borodavkina, Yushkeviče a G. Dragoševského v 

Amurské oblasti atd. 

V letech 1918-1920 vidíme spojení Rusů s korejskou emigrací, což se s ještě větší silou 

projevilo v závěrečné fázi války na Dálném východě v letech 1921-1922. Bohužel se mi 

nepodařilo najít údaje o protibolševickém hnutí mezi Korejci, do dnešní doby nejsou studia 

nebo informace o Korejcích, kteří se zúčastnili občanské války na stráně Bílé armády, což by 

mělo znamenat, že takové případy nebyly početné, a informace o takových jednotlivcích se 

sovětskému propagandistickému a ideologickému systému podařilo zamlčet.     
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3 DEPORTACE DO KAZACHSTÁNU A STŘEDNÍ ASIE 

 

3.1 DŮVODY DEPORTACE 
 

 

Rok 1937 byl v sovětské historii obdobím masového teroru a represí, které zasáhly 

mnoho milionů lidí všech národností. Stejně tak i pro Korejce Sovětského svazu se tento rok 

stal nejtragičtější kapitolou dějin, jež se dá popsat jedním slovem – deportace. 

Korejci na ruském Dálném východě byli prvním národem Sovětského svazu, který zažil 

deportaci, pak následovaly desítky dalších (Němci, Kurdi, krymští Tataři, Poláci, Čečenci atd.) 

Je otázkou, jaké byly důvody pro deportaci ve 30. a 40. letech. V totalitním sovětském režimu 

byly takové otázky považovány za tabu, ale v průběhu posledních deseti let v Rusku, 

Kazachstánu a Uzbekistánu byly publikovány desítky vědeckých a novinářských prací, kde se 

zkoumala problematika deportaci Korejců. Problematiky deportací se týkaly též uveřejnění 

sbírek odtajněných archivních dokumentů.  

Známý vědec N. F. Bugaj na základě studie dokumentů patřících svého času 

bezpečnostním službám zkoumal proces deportace a zařadil Korejci do skupiny národů (spolu 

s Němci, Kurdy, Mesetskými Turky a Řeky), které byly nuceně přesídleny v souladu s 

takzvaným preventivním opatřením.
51

 Závěr N. Bugaje o preventivním charakteru deportace 

Korejců dokazuje zejména skutečnost toho, že myšlenka deportace Korejců měla své vlastní 

pozadí již na konci 20. a počátkem 30. let. Sovětské vedení už dávno mělo plány na přesídlení 

Korejců z pohraničních oblastí Přímoří do vzdálených oblastí Chabarovského kraje. 

Nařízení politbyra Všesvazové komunistické strany bolševiků [VKS(b)] o přesídlení 

Korejců (18. srpna 1927), jež bylo předáno do Vladivostoku a Chabarovsku, bylo 

východiskem pro vývoj celé řady zákonů, jejichž předmětem bylo masové přesídlení korejské 

populace. 25. února 1930 politbyro VKS(b) pod vedením Stalina pak též mimořádně 

diskutovalo o problému. A konečně 10. července 1932 politbyro VKS (b) znovu zopakovalo 

své nařízení o masovém administrativním přemístění korejského obyvatelstva z příhraničních 

oblastí Ruska.
52
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To znamená, že komunistická strana a sovětská vláda plánovala deportaci již dříve. 

V konečném důsledku to vyústilo v nařízení č. 1428-326ss rady lidových komisařů SSSR a 

ústředního výboru VKS(b) dne 21. srpna 1937 o „vystěhování korejské populace 

příhraničních regionů Dálného Východu“, podepsané Molotovem a Stalinem. Podle stručného 

úvodu k této vyhlášce byla deportace plánována s cílem „zabránit pronikání japonské 

špionáže na území Dálného východu.“
53

 

28. září 1937 výbor lidových komisařů SSSR přijal dodatečnou rezoluci č.1647-377ss 

„O deportaci Korejců z oblastí Dálného východu“, což znamenalo celkovou deportaci 

Korejců ze všech oblastí bez výjimky, včetně oblastí vzdálených od hranic a oblastí s nimi 

sousedících.
54

 Na základě tohoto rozhodnutí vlády byli rychle identifikováni, zadrženi, zatčeni 

a deportováni Korejci, kteří žili nebo studovali na vysokých školách centrálního Ruska, 

přičemž zde mohli Korejci se stejnou validitou být považováni za špiony nacistického 

Německa, fašistické Itálie atd. V tomto ohledu, aspekt „preventivnosti“ a „potlačení 

zahraničního špionáže” byl hlavní nebo jediný důvod deportace. 

Základní důvod vystěhovaní a četných druhů represí vůči stovkám tisíc lidí je možné 

nalézt v samotné podstatě totalitního režimu, který se objevil v Sovětském svazu od konce 20. 

let a projevil se plnou měrou ve 30. – 40. letech. Sovětská moc a vláda byla vyhlášena novou 

a jedinou formou spravedlnosti a demokracie. Ve skutečnosti to vedlo k vytvoření 

hierarchicky striktně strukturované třídy byrokratické vládnoucí třídy v čele s generálním 

tajemníkem, zosobňující totalitní režim stranické diktatury, Stalinovy diktatury. 

Stalin, vedení strany a poslušný státní aparát, tajná policie, služby agitace a propagandy 

v Sovětském Svazu budovali socialismus s principem „cíl nadevše“. Cílem bylo vytvořit 

ekonomickou a vojenskou velmoc, vytvořit nový typ lidské společnosti – sovětský lid, nový 

typ člověka – homo soveticus. 

Stalin si myslel, že výstavba socialismu intenzifikuje třídní boje v zemi i v zahraničí. 

Takové myšlení položilo začátek éry tragického masového teroru v obrovské zemi. 

Propaganda se soustředila na vložení představy o krutém nepříteli do veřejného povědomí a 

individuálního vědomí. Nepřítel nebyl pouze jednotlivec, sociální skupina nebo třída, ale i 

celé národy. Proto logickým závěrem takovéto propagandy bylo, že je potřeba potlačovat a 

nemilosrdně bojovat proti národům nepřátelským k socialismu, k vlasti a k vůdci. 
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Mezi skutečné důvody pro deportaci Korejců ze Sovětského Dálného východu hrál 

velkou roli faktor zahraniční politiky. Stalin a sovětské vedení s pocitem blížící se druhé 

světové války rozuměli, že Sovětský svaz není dostatečně připraven, proto se snažili 

manévrovat mezi jinými imperialistickými státy, snažili se sblížit jak s nacistickém 

Německem na západě, tak i s císařským Japonskem na východě. To požadovalo ústupky ve 

prospěch Japonska. Například byla levně prodána Čínsko-východní železnice. Za další 

ústupek by mohlo být považováno úplné vystěhovaní protijaponsky smýšlejících Korejců.
55

 

V širším měřítku podstata deportace Korejců spočívá v držení sovětských Korejců jako 

rukojmími v sovětské dálněvýchodní politice. Což má ostatně souvislost se sbližováním 

komunistické strany Činy a Kuomintangu se Sovětským svazem, které vedlo k podpisu dne 

21. srpna 1937 Čínsko-sovětského paktu o neútočení a spolupráci. Deportace Korejců jako 

preventivní krok k potlačení japonské špionáže by měla být považována za nedílnou součást 

velkého politického směru, a to tvrdé spojenectví SSSR s Čínou a zlepšení vztahů s 

Japonskem, tedy celkové posílení svého postavení v politice na Dálném východě. 

Myšlenka, že Korejci jsou „političtí rukojmí preventivního charakteru“ byla poprvé 

vyjádřena v komentářích profesora V. F. Li k opatření č.1428-326ss ze dne 21. srpna 1937, 

ale nebyla dále rozvíjena.
56

 Jsou i další možné vnitrostátní důvody pro deportaci Korejců, 

které hrály ale podřadnou roli. Ty důvody zkusím stručně uvést a vysvětlit. 

Ještě před rokem 1937 korejská populace byla do značné míry integrována do 

společensko-politického, hospodářského a kulturního života v regionu Dálného Východu. 

Avšak charakter jejich geografického umístění (spíše kompaktní oblasti s významným nebo 

převažujícím podílem korejské populace) neodpovídal sovětským principům.
57

 

V roce 1934 na území Dálného východu byl vytvořen židovský autonomní region. To 

by mohlo vést k vlasteneckým požadavkům ze strany korejské populace k vytvoření jejich 

vlastní autonomie. Pokud se podíváme na příklad národní autonomie sovětských Němců, tak 

taková autonomie nedávala žádnou jistotu v budoucnu a nebyla nižádnou překážkou pro 

Sovětskou vládu. Dne 28. srpna byla 1941 Volžská Německá autonomie odstraněna, 

následkem čehož byly stovky tisíc sovětských Němců deportovány do Kazachstánu, Sibiře, 

Altaje a dalších oblastí. 
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Nucená deportace Korejců do vnitrozemí na tisíce kilometrů vzdálených od hranic s 

Koreou a Mandžuskem také měla své konkrétní politické a ekonomické cíle. Za prvé, 

přemístění do Střední Asie a Kazachstánu, což je území, které je desetkrát větší než region 

Dálného východu, znamenalo automatické roztříštění korejských skupin. Za druhé, v 

Kazachstánu a ve Střední Asii v důsledku trestných metod zrychlené celkové kolektivizace 

byly (bez ohledu na specifický způsob řízení hospodářství v regionu) miliony lidí zabity a 

stovky tisíc měly být vystěhovány do jiných republik a zemí. V letech 1931–1933 následkem 

hladu, epidemií a dalších těžkostí pouze v Kazachstánu zemřelo 1 700 000 lidí. Z území 

republiky bylo přestěhováno 1 000 030 lidí, z toho 616 tisíc emigrovalo navždy.
58

 Kvůli tomu 

vznikl problém s nedostatkem pracovní síly, který by se dalo částečně vyřešit pravě novými 

přistěhovalci, v tomto případě Korejci. Je možné předpokládat, mimo jiné, že umístění 

emigrantů zejména v jižních oblastech Kazachstánu a ve středoasijských republikách jim 

zajistilo zaměstnání v tradiční zemědělské činnosti (pěstovaní rýže a zeleniny).
59

 Tyto důvody, 

jak již bylo řečeno, však nebyly hlavními. Základním důvodem bylo zavedení velmocenské 

linie v domácí a zahraniční politice totalitního režimu. 

 

3.2 PŘÍPRAVA A USKUTEČNĚNÍ DEPORTACE 
 

Historické výzkumy v posledních desetiletích, stejně jako vzpomínky starší generace 

Korjo-saram, odhalily mnoho fragmentů z celkového obrazu deportace, popřely původní 

stereotypy o spontánnosti rozhodnutí Stalina a spontánnosti operace. Také se nedá souhlasit s 

názorem, že Stalin chtěl smrt všech násilně vystěhovaných Korejců. Deportace Korejců byla 

naplánovanou, organizovanou a pečlivě řízenou akcí totalitního režimu, který v té době 

poprvé testoval mechanismus hromadného vystěhovaní celého národa. 

Je známo, že před schválením ustanovení č.1428-326ss dne 21. srpna 1937, v regionu 

Dálného východu už bylo uskutečněno několik vln čistek a represí, které se tykaly všech 

vládních pater, včetně stranického aparátu, armády, policejních orgánů, intelektuálů a desítek 

tisíc obyčejných pracujících lidí. Namísto popravených vězňů a těch, co byli poslaní do 

gulagů nebo spáchali sebevraždu, přišla nova nomenklatura funkcionářů, kteří neměli žádnou 

zkušenost se sovětskými Korejci, a proto byli schopní tvrdých a krutých provedení úkolů. 

Například, krátce před vyhlášením deportace k provádění operaci byl vyvolán šéf 
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Rostovského NKVD G.S. Ljuškov, který byl poslán do Kremlu na „důvěrný“ rozhovor se 

Stalinem a obdržel pokyny k deportaci Korejců.
60

 

Z důvodu bezproblémového uskutečňování deportací Korejců, byli totalitní režimem 

nejprve připraveni o dříve uznané vedoucí a řídící velitele. V NKVD bylo dokonce 

vymyšleno korejské povstalecké centrum, které údajně připravovalo ozbrojené povstání s 

cílem odříznutí regionu Dálného východu od Sovětského svazu.
61

 Pravě toto bylo 

zaznamenáno v usnesení trestu smrti prvního tajemníka Posjetského okresního výboru 

Afanasije Kima dne 25. května 1938. Kopie tohoto usnesení byla nalezena v únoru 1989 v 

archivu krajského odboru Chabarovského KGB.
62

 Podle přiznaní Ljuškova, před deportací 

bylo zadrženo kolem 2500 Korejců. Represe ale pokračovaly i po deportaci ve všech ruských 

městech, v Kazachstánu a Uzbekistánu.
63

 

Aby ospravedlnil deportaci Korejců krátce předtím, než byla uskutečněna, aparát 

Sovětské propagandy se snažil posílit atmosféru špiónské mánie. Vše začalo dvěma články, 

které byly publikovány v nejvýznamnějším tiskovém orgánu země – v novinách 

„Pravda“ dne 16. a 23. dubna. Články o japonské špionáži na sovětském Dálném východě 

upozorňovaly na to, že japonští špióni působí nejen v Koreji, Číně, Mandžusku, ale i v 

Sovětském svazu. Špiony byli sami Číňané a Korejci pracující pro japonskou vládu. 

Jasným znamením toho, že tajná policie plánuje deportaci a že už byla zahájena aktivní 

tajná práce, byla zprava „O počtu korejské populace v příhraničních oblastech (revidované 

údaje)“. Tato zprava od vedení pohraničních a vnitřních jednotek NKVD na Dálném východě 

byla poslána do Moskvy dne 21. srpna 1937, což byl den podepsaní první Stalinovy vyhlášky 

o zavedení rozsáhlých opatření proti korejskému obyvatelstvu. Uvedené v závorkách slovní 

spojení „revidované údaje“ vede k předpokladu, že to nebyla první zpráva NKVD o počtu 

Korejců, jelikož tyto údaje jsou nezbytné pro předběžný výpočet finančních a materiálních 

nákladů, zařízeni potřebných dopravních prostředku a časové plánovaní.
64

 

Memorandum č. 516 dne 24. srpna 1937 podepsané Ježovem a poslané Ljuškovovi bylo 

prvním dokumentem odhalujícím plány NKVD v otázce provedení direktivy Stalina-

Molotova.
65

 Vyhláška poslána do Chabarovského a Přímořského regionálního výboru KSSS a 
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regionálního výkonného výboru NKVD od tajemníka krajského výboru Varejkisa a 

regionálního šéfa NKVD Ljuškova v podstatě měla stejný obsah memoranda, ale obsahovala 

řadu organizačních změn. Za prvé se jednalo o časovém terminu, v memorandu bylo uvedeno: 

„Vystěhování by mělo byt začato okamžitě a musí být dokončeno do 1. ledna 1938“, v koneční 

vyhlášce: „začít 25. října a ukončit k 15. listopadu 1937“. Za druhé řízení deportace Korejské 

populace bylo svěřeno oprávněným ze třech orgánů – krajského výboru, výkonného výboru a 

NKVD. Za třetí byl popsán postup pro odhad ceny majetku.
66

 

Podle plánu deportace Korejců z Dálného východu byly stanoveny tři etapy, první z 

nich byla již uvedena v rozhodnutí Stalina-Molotova ze dne 21. srpna 1937: „Vysídlení začít 

od Posjetského okresu a přilehlých okresech Grodekova.“ Druhé a třetí kolo bylo stanoveno 

regionálním vedením už po přijetí na počátku září řady rozhodnutí Rady lidových komisařů 

SSSR o „přesídlení Korejců“, aniž by se zmínily příhraniční oblasti, a to podle kritéria 

vzdálenosti od vnějších hranic a chronologie vysídlení. 

V souladu s rozhodnutím o etapách vysídlení, místní a regionální vedení na svých 

setkáních vypracovalo plán odbavení vlaků, byla schválena a zřizována sběrná místa, 

připraveny železniční stanice. Hlavní práce při realizaci operace se uskutečnila na úrovni 

okresů, přičemž probíhala v tomto pořadí
67

: 

1. kontrola počtu Korejského obyvatelstva a sestavování seznamů; 

2. rozpracováni harmonogramu a provádění vysídlení; 

3. příprava a mobilizace automobilové a železniční dopravy pro přepravu do sběrných 

míst; 

4. organizace účetnictví a odhadnutí ceny zbývajícího majetku, příprava dokumentu 

pro zaplacení korejským zemědělcům a pracovníkům. 

Každý vlak měl svoje číslo, byly zaznamenány místa a čas odjezdu. Každý vlak měl 

svého pověřeného představeného, který měl podřízené v každém voze. Vedoucí vozů byli 

vybráni z řady „důvěryhodných Korejců“. Analýza odtajněných nyní archivních dokumentů 

poskytuje následující souhrnné informace týkající se technických aspektů dopravy. Každý 

vlak se skládal z přibližně 50 vozů „lidské kategorie“, jeden osobni, jeden sanitární, jeden s 

kuchyní a jeden nákladní vůz. Nákladní vozy, které byly běžně využívány pro přepravu 
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nákladu a dobytka, byly rychle vybaveny dvojpodlažními lůžky pro zvýšení kapacity. V 

jednom vozu bylo přepravováno 5-6 rodin (25-30 osob). Doba jízdy z Dálného východu do 

stanic v Kazachstánu a Uzbekistánu trvala 30-40 dní. Plánovaní a uskutečnění deportace 

zahrnovalo nejpřísnější, trvalou a všestrannou kontrolu, procesu se zúčastnily stranické, tajné, 

represivní a další státní orgány během celé cesty dálkových vlaků.
68

 

Při sčítaní korejského obyvatelstva Korejcům odebrali pasy, zabavili jakoukoliv zbraň. 

Široká síť tajných agentů sledovala každé slovo a každý krok Korejců. Ve státních archivech 

se zachovaly jedinečné dokumenty, tak zvané očíslované zvláštní zprávy o přípravě a 

provádění deportace a politických náladách v regionu, odkud Korejci by měli být přesídleni. Z 

těchto dokumentu vyplývá, že „korejská populace v žádném případě nebyla jen pasivní obětí 

deportace. Nejodvážnější a nejčestnější z nich se otevřeně postavili proti tyranii a bezpráví, 

vyzývali k odporu nebo odchodu ze Sovětského svazu, zabili velký počet dobytku a zničili 

výsev obilí.“
69

 

Kontrola každého kroku Korejců neskončila jen u jejich vystěhování z Dálného 

východu, o čemž svědčí obsah dokumentu „Závěrečná zpráva o přesídlení Korejců z 

Chabarovské oblasti“. Dohled nad deportovanými pokračoval po celé trase a po příjezdu do 

Kazachstánu a Střední Asie. Před, během i po deportaci se zněním „bezpáteřní“, „nedbalost“, 

„nedostatek disciplíny“, „špatné řízení“, „politická krátkozrakost“, „pokus maření“, 

„opakované chyby“ atd. stovky komunistů ztratily své stranické karty, množství úředníků 

přišlo o své funkce, z nichž mnozí byli zatčeni nebo posláni do gulagu. Dobrým příkladem je 

rozhodnutí Posjetského městského úřadu dne 10. září 1937: „kvůli časovému skluzu prací 

první stupně nakládky Korejců do vlaků byl propuštěn z práce a stanul před soudem první 

tajemník okresního výboru strany pan Senko, byli přísně pokáráni místní a regionální 

straničtí vedoucí, krajští a okresní úředníci byli varováni, že v případě časového selhání 

splnění rozhodnutí o deportaci Korejců nebo špatného plánovaní přesídlení bude rozhodnuto 

o tvrdých trestech.“
70
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3.3 USÍDLENÍ A USPOŘÁDÁNÍ V KAZACHSTÁNU A 

UZBEKISTÁNU 
 

Rozhodnuti Strany a vlády ze dne 21. srpna 1937 o přesídlení Korejců zavazovalo: 

„lidové komisaři Kazašské SSR a Uzbecké SSR musí okamžitě identifikovat oblasti a regiony 

usídleni Korejců, přijmout opatření, která mají zajistit zapojení Korejců do hospodářské 

činnosti na nových místech a poskytnout potřebnou pomoc.“
71

 

Analýza odtajněných dokumentů komunistické strany a vedeni Kazašské a Uzbecké 

SSR ukazuje, že nejvyšším představitelům bylo oznámeno o velké deportační operaci bez 

jakéhokoliv předchozího projednání. 23. srpna je poprvé informoval s obsahem rozhodnutí 

Stalina a Molotova tajemník Komunistické Strany SSSR L. Mirzojan, podle toho se místní 

vedení rozhodlo zařídit zvláštní komisi pro příjem a přizpůsobeni korejské populace v čele s 

předsedou Rady lidových komisařů Kazachstánu Y. Isajevym. V Uzbekistánu byla založena 

obdobná komise, kterou vedl předseda Rady lidových komisařů Uzbecké republiky D. 

Kurbanov.
72

  

Ve skutečnosti ale operaci řídily organy NKVD, v Kazachstánu to byl především 

Gilman a v Uzbekistánu Apresjan, oni měli zvláštní mandát na řízení prací ohledně přesídlení 

a přizpůsobeni Korejců. Splnění každého jejich nařízení bylo povinné pro všechny úřady, 

komisaře, odbory a také speciálně vytvořené regionální komise pro přijímání 

deportovaných.
73

 

První vlaky s Korejci z území Dálného Východu začaly přijíždět do Kazachstánu na 

konci září a o nemnoho později též do Uzbekistánu. Ani v Kazachstánu, ani v Uzbekistánu 

nebylo vedení připraveno na přijetí a uspořádání tak velkého množství lidí. V průběhu 

operace došlo k tomu, že ve srovnání s předpokládaným číslem farem a domácností pro 

příjem deportovaných Korejců, skutečné číslo vzrostlo o 30-40 procent. Kvůli tomu ve mnoha 

případech byla potřeba změnit původně určené regiony a oblasti usídlení. S takovým špatným 

plánováním vedení narazilo na další problémy při uspořádání Korejců. 
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Jedno z prvních vládních nařízení, které určilo geografické uspořádaní Korejců v 

Kazachstánu, bylo rozhodnutí lidových komisařů kazašské SSR ze dne 9. října 1937 „o 

přesídlení a přizpůsobeni korejských přistěhovalců“. V Uzbekistánu bylo stejné usnesení 

přijato 16. září 1937.
74

 

Přesídlení Korejců do Střední Asie probíhalo ve dvou fázích: první začala s 

vystěhováním z Dálného východu a skončila dočasným ubytováním na vykládacích místech; 

druha fáze ekonomického a územního rozmístění Korejské populace začala na jaře 1938 a 

skončila na konci roku.
75

 V Kazachstánu podle účetní zprávy krajského výkonného výboru 

dne 1. prosince 1938 nové korejské domácnosti a farmy byly uspořádány podle regionu.  

Podle údajů od 15. listopadu 1938 bylo v Uzbekistánu celkem 16 453 Korejských rodin, 

celkem 74 206 Korejců. Z tohoto počtu rodin 10 946 domácností bylo organizováno jako 

kolektivní farmy. 

 

Tabulka 1: Organizování Korejských domácností do kolektivních farem podle oblastí 

Kazachstánu
76

 a Uzbekistánu.
77
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Kažašské oblasti Uzbecké oblasti 

Almatynská 4 191 Taškent 6 557 

Kyzylordská 7 613 Samarkand 1 194 

Karagandská 1 225 Fergana 1 130 

Aktobská 758 Chorazm 846 

Kostanajská 1 040 Buchara 16 

Gurjevská 1 075 
Karakalpakstán 1 203 

Celkem 10 946 

Severokazašská 778 

Západokazašská 512 

Jihokazašská 1 269 

Celkem 18461 
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Na jaře 1938 přibližně polovina korejského obyvatelstva byla organizována do 

„nezávislých korejských zemědělských družstev“, a zbytek byl poslán do uzbeckých kolchozů. 

V oblasti Taškentu bylo v okrese Nižního Čirčiku zřízeno 6 korejských kolchozů; v okrese 

Středního Čirčiku – 13; v okrese Vrchního Čirčiku – 4. V ostatních oblastech byly korejské 

zemědělská družstva vytvořeny následujícím způsobem: v Samarkandě – 9, ve Ferganě – 5, v 

Chorazmu – 3 a v Karakalpakstánu – 5. V 211 uzbeckých kolchozech pracovalo 5 145 

korejských rodin.
78

 

Co se týče městského obyvatelstva, v uzbeckých městech Taškent, Samarkand, Fergana, 

Namangan, Andižan, Kokand, Buchara atd. se usadili více než 2500 korejských rodin. K 15. 

listopadu 1938 bylo v Uzbekistánu 16.307 korejských rodin neboli 74.500 osob. 
79

 

Podle G.V. Kana, k 1. ledna 1939 do místních kazašských kolchozů bylo posláno 3 939 

rodin (16 488 osob), 5 894 rodin (21 496 osob) bylo umístěno do 91 místních kolektivních 

podniků, státních továren, MTS, různých průmyslových, ekonomických a veřejných 

organizací jako pracovníci a zaměstnanci.
80

 

Jednou z nejaktuálnějších otázek v historii deportace Korejců z Dálného východu do 

sovětské Střední Asie je otázka lidských ztrát. Jihokorejský vědec Ko Sun Mu uvádí, že v 

roce 1936 celkový počet korejské populace v Rusku, včetně dočasných přistěhovalců, dosáhl 

205 tisíc lidí, přičemž počet deportovaných do Kazachstánu a Uzbekistánu Korejců byl méně 

než 180.000 lidí.
81

 Snížení počtu korejské populace o 25 tisíc osob lze vysvětlit následujícími 

faktory: reemigrace Korejců do Koreje a Mandžuska před deportací, vysoká úmrtnost během 

deportace kvůli nelidským podmínkám, přítomnost korejské populace v jiných oblastech 

Ruska. 

Analýza archivních dokumentů, statistiky a svědectví naznačují, že krátce před 

vystěhováním a během uskutečnění deportace nebyla zaznamenaná výrazná migrace Korejců, 

jelikož po přijetí rezoluce o deportaci hranice byly natolik uzavřeny dalšími silami 

pohraničních oddílů sovětské armády a oddíly NKVD, že dokonce i jednotlivé případy útěků 

Korejců byly nemožné. 

Počet úmrtí během cesty byl pravděpodobně od několika set do několika tisíc. Přesný 

počet úmrtí je těžké určit, je ale samozřejmé, že nejvíce trpěly dvě věkové skupiny, a to starci 
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a děti. Sčítání lidu bylo provedeno v letech 1939 a 1959. Dvacet let mezi nimi byly naplněny 

takovými historickými událostmi, jako totální represe, krvavá druhá světová válka, 

ekonomický kolaps, nástup éry studené války, což mělo určitý vliv na demografické procesy 

všech sovětských národů. Během období 1939 -1959 let došlo k výraznému poklesu počtu 

korejského obyvatelstva v Kazachstánu: v absolutních číslech 23 277 osob.
82

 Jaké byly 

důvody toho, že Korejské obyvatelstvo ztratilo téměř čtvrtinu svého počtu? 

Přírodní a klimatické rozdíly regionu Dálného východu a Střední Asie, nedostatek 

klimatických a ekologických podmínek pro korejskou tradiční hospodářskou činnost 

(pěstování rýže a jiných rostlin zavlažovacím způsobem), nedostatky, chyby a špatný odhad 

při organizaci hospodářství a životu korejských migrantů byly hlavními příčinami migrace 

Korejců do oblastí Uzbekistánu, kde naopak existovala možnost se zabývat zemědělstvím s 

použitím zavlažovacích metod. Dalším zdrojem motivace pro odchod do sousední republiky 

byla přirozená touha lidí, kteří chtěli být spolu s ostatními členy rodiny, příbuznými a krajany. 

Podle neúplných údajů migračního odboru výkonného výboru Kyzylordské Oblasti k 10. 

února 1940, od začátku roku 1938 z celkového počtu 5506 korejských domácností do farem a 

kolchozů Uzbecké SSR se přestěhovalo 1827 domácností, tzn. více než 10 tisíc lidí.
83

 

Celkový počet Korejců, kteří opustili Kazachstán a emigrovali do Uzbekistánu, zatím ještě 

nemůže být přesně určen, jelikož nebyla provedena srovnávací analýza archivních materiálů 

migračního odboru ministerstva vnitra Kazašské a Uzbecké SSR. 

Kromě masového odlivu korejského obyvatelstva během let 1937-1940 z Kazachstánu 

do Uzbekistánu, počet Korejců v regionu klesl i kvůli řadě jiných historických událostí. 

První roky na novém místě byly doprovázeny zvýšenou úmrtností způsobenou 

extrémními přírodními a klimatickými podmínkami, problémy s ubytováním, nedostatkem 

potravin, nízkou kvalitou či místy nedostatkem lékařské péče, medikamentů atd. V mnoha 

korejských zemědělských družstvech byly běžné epidemické nemoci, gastrointestinální 

onemocnění, také těžké formy nachlazení s letálním koncem.
84

 

Díky tomu, že demografické údaje Kazachstánu z roků 1938 a 1939 jsou dostupné, je 

možné analyzovat jednotlivé demografické procesy s použitím koeficientů. Demografická 

statistika uvádí i jednotlivá čísla pro korejskou menšinu ve srovnání s průměrem v republice. 

Porodnost mezi Korejci přesáhla průměrný koeficient, která v letech 1937-1938 dosáhla 
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42,4/tisíc lidí. Míra úmrtnosti byla téměř dvakrát vyšší než kazašský průměr: v roce 1937 - 

18,3/tisíc lidí, v roce 1938 - 16,3/tisíc lidí
85

. Obzvláště vysoká míra úmrtnosti byla mezi dětmi, 

konkrétně kojenecké věkové skupiny. Podle vzpomínek deportovaných, v každé korejské 

rodině zemřelo aspoň jedno dítě, ve mnoha rodinách přežila jen polovina či méně
86

. 

Během druhé světové války bylo množství Korejců mobilizováno do průmyslových 

podniků, dolů, na stavby obranných prostředků, různých inženýrských staveb atd. Pouze v 

karagandských uhelných dolech pracovalo v těchto letech více než dva tisíce Korejců. Ti, co 

byli posláni mimo Střední Východ, byli násilně oddělení od ostatních členů rodiny. Drsné 

životní podmínky během války a v poválečných letech, demografické ztráty v průběhu 

deportace a během prvních let adaptace ve Střední Asii, zejména vysoka úmrtnost dětí – to 

všechno ve velké míře ovlivnilo negativní populační dynamiku korejské menšiny
87

.  

Lidské ztráty, morální a psychologický stav Korejců Kazachstánu a Uzbekistánu by 

byly ovlivněny v nesrovnatelně větší míře, pokud by jim nebyla poskytnuta pomoc a přístřeší 

od Kazachů, Uzbeků a dalších národů, kteří je zachránili před hladem a zimou. Kazachstán, 

na rozdíl od sousedního Uzbekistánu, ve 30. - 40. letech byl místem deportací desítek 

nevinných národů. Materiální a morální pomoc místního obyvatelstva Kazachstánu 

deportovaným národům ve 30. - 40. letech by měla být předmětem zvláštní studie, která má 

jak vědecký, tak i společenský význam. 
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4 KOREJCI V DĚLNICKÝCH ARMÁDÁCH BĚHEM DRUHÉ 

SVĚTOVÉ VÁLKY  

 

V období 1942-1956 existoval v Sovětském svazu systém nucené práce obyvatelstva, 

organizovaný stejným způsobem jako branná povinnost. Tyto dočasné pracovní kolektivy 

neboli dělnické armády, byly vytvořeny během druhé světové války ve formě dělnických 

jednotek pracovní síly a zařazeny do systému NKVD. Existovaly nejen během války, ale i 

v těžkých povalečných letech, kdy průmysl státu byl skoro zničen. 

Termín „dělnická armáda“ není zmíněn v sovětských oficiálních dokumentech, činnost 

těchto skupin byla spojena s pojmy „pracovní služba“, „pracovní zákon“ a „pracovní 

rezervy“. Formálně byly všechny mobilizované osoby považovány za svobodné občany, ale v 

praxi se jejich životy řídily vyhláškami, pokyny a ustanoveními Státního výboru pro obranu 

SSSR. Pracovníci pracovali na těžbách a stavbách, včetně špičkového jaderného zařízení a v 

uranových dolech. 

I když malý počet Korejců byl mobilizován do rudé armády, Korejci byli stále 

považovaní za národ „nedůvěryhodný“. Proto pokud mluvíme o mobilizaci pracovní sily 

Korejců, tak to byl samozřejmě akt politické nedůvěry úřadů vůči nim. Korejci byli ochotni 

bránit svou novou vlast stejně, jako v případě zahraniční intervence na Dálném východě. 

Stalin však v nich viděl „nespolehlivé“. Mobilizace do dělnické armády podle národnosti 

fakticky znamenalo diskriminaci. Tím se porušoval 123. článek Sovětské ústavy o rovnosti 

sovětských občanů – „omezení práv nebo přímé a nepřímé zavedení výhod pro občany na 

základě jejich rasy nebo národnosti je trestný čin dle zákona“.
88

 

Korejci, kteří byli povoláni do dělnických armád, byli odtrženi od svých rodin a posláni 

do dolů, na výstavbu obranných zařízení a výrobu strategických produktů.
89

 Mobilizovány 

byli i desítky jiných národů středoasijského regionu (Uzbeci, Karakalpaci, Tádžikové a jiní). 

Mimojiné bylo do konce roku 1943 bylo posláno do dělnické armády více než 155 000 

Uzbeků.
90

 Zde vyvstává otázka mobilizace pracovních sil obecně. V souvislosti s tím, že 

válka byla neskutečně těžká, mobilizace byla nutná pro vítězství. V tomto ohledu interpretace 

dělnické armády jako nástroje „represivní“ politiky není správná. 

Podle pokynů SNK SSSR od 5. března 1942, byly přijaty opatření proti únikům občanů 

od mobilizace do zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. Podle tohoto opatření by měly 
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být materiály o vyhýbaní předloženy soudu, a pak rozhodnutím soudu byli tito občané vysláni 

k nucené práci. Vyhnout se mobilizaci nebylo možné, organy státní bezpečnosti pečlivě 

sledovaly každého, a tak každý občan, který nebyl povolán do armády, měl přispívat svou 

prací.
91

 

Jak je známo, ekonomické ztráty SSSR v prvním roce války byly obrovské. Na území 

okupovaném německou armádou k listopadu 1941 před válkou žilo 45 % obyvatel SSSR, 

nacházelo se 63% těžebních podniků, 68 % průmyslu surového železa, 50 % ocelného 

průmyslu, 60 % výroby hliníku. V důsledku okupace zmizely 303 podniků zbrojního 

průmyslu. V listopadu a prosinci roku 1941 národní hospodářství SSSR neobdrželo ani jeden 

kilogram uhlí z Donbaských a Podmoskevských pánví.
92

 

Mobilizace do Rudé armády výrazně snížila počet pracovníků a zaměstnanců. Jejich 

počet klesl z 31,5 milionu z počátku roku 1941 na 18,5 milionu do konce roku. Od července 

do listopadu 1941 bylo evakuováno více než 10 milionů lidí a více než 1360 velkých podniků 

se přestěhovalo na východ.
93

 V těchto obtížných podmínkách lidé museli pracovat někdy i 13 

až 14 hodin denně. Do práce se vraceli i důchodci, byli povoláni i mladí. Na vesnicích bylo 

užíváno žen místo býků a koní, přičemž se ženy staly hlavními pracovníky v dolech a v 

dřevozpracovatelských podnicích. Pracovní prázdniny a dovolené byly zrušeny, byl 

prodloužen pracovní den, byla zavedena mimořádná pracovní povinnost. Do zemědělství byla 

zapojena nepracující populace v produktivním věku, studenti vysokých škol, žáci 6.-10. tříd. 

Po vyhlášce SNK SSSR byli od 28. srpna a 8. října 1942 do práce zapojeni i invalidé se 

zdravotním postižením a další kategorie osob, včetně těhotných žen do 5. měsíce těhotenství
94

.
 

Vzhledem k těmto mimořádným opatřením a pilné práci lidu, se v první polovině roku 1942 

podařilo opět nastartovat vojenský průmysl.
 
 

To, že postoj k občanům Sovětského svazu se lišil s ohledem na jejich národnost, bylo 

všední realitou totalitního státu. V nařízení rady lidových komisařů obrany SSSR № 0974 ze 

dne 21. prosince 1942 se uvádí: „Osoby německé, rumunské, maďarské, italské a finské 

národnosti do armády nemobilizovat. Osoby bulharské, čínské, turecké, korejské národnosti, 
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kteří pracují v průmyslu a dopravě, ponechat na místě, ostatních poslat na práce v průmyslu a 

ve stavebnictví.“
95

 

Z pohledu L.B. Hwanu, základním dokumentem ohledně mobilizace Korejců do 

„dělnické armády“ bylo usnesení Nejvyššího výboru SSSR ze dne 13. února 1942 „o 

mobilizaci během válečného stavu městského obyvatelstva do prácí v průmyslu a 

stavebnictví“. Na tuto vyhlášku především do obranného průmyslu byly mobilizovány velké 

počty populace, ale ne všichni obyvatelé v pracovně činném věku. Zaprvé se hovoří o městské 

populaci, zatímco většina Korejců žila ve venkovských oblastech. Zadruhé, v souladu s 

vyhláškou mobilizováni, by neměli být poslaní daleko od míst trvalého bydliště. Ale mnoho 

Korejců bylo posláno na objekty, které nejsou jen v Uzbekistánu a Kazachstánu, ale i v Rusku 

a na Ukrajině. Zatřetí, po této vyhlášce navíc byl vydán dekret, podle kterého mobilizace 

obyvatelstva se řídila výkonnými výbory regionální a městské rady.
 96

 Jak je ale známo, 

mobilizace Korejců byla provedena prostřednictvím vojenské správy. 

Jelikož Korejci nemohli být v armádě a celkově byli na zvláštním seznamu, byly 

vydávány zvláštní rozkazy tykající se osobně Korejců. Na podzim roku 1940 Vyšší vojenský 

výbor rozhodl a nařídil přivolat, ale neposílat do armády rekruty turecké, japonské, korejské, 

čínské a rumunské národnosti.
97

 Během válečné doby bylo několik dokumentů s popisem 

provedení mobilizace Korejců. Nejdůležitější z nich je rozhodnutí Státního obranného výboru 

č.2414s ze dne 14. října 1942 „o mobilizaci pracovní sily v Uzbekistánu, Kazachstánu, 

Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Turkmenistánu na práce do průmyslu a do výstavby železničních 

tratí a továren.“ Toto usnesení se tykalo 350.000 lidí ve věku od 19 do 50 let. V prvním 

odstavci je napsáno: „Včetně mobilizace všech Korejců této věkové skupiny“
98

. Z 

mobilizovaných byly vytvořeny pracovní skupiny (každá 1000 osob). Mobilizace se 

uskutečnila během října a listopadu 1942.
 99

 

Původním plánem bylo využití korejské pracovní sily pouze v republikách, kde žili. 

Toto bylo zaznamenáno ve výše uvedeném rozhodnuti SOV č.2414s od 14. října 1942: 

„Korejské pracovníky používat pouze v Uzbekistánu a Kazachstánu“. Je však známo, že 

Korejci pracovali i v jiných sovětských republikách, například v Rusku nebo na Ukrajině. To 
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znamená, že buď v praxi došlo k tomu, že bylo potřeba posílat Korejce do dalších oblastí, 

nebo že byla vydávána jiná rozhodnutí, která pozměnily původní plán. 

Pokud mluvíme o Kazachstánu, během válečných lét z 37.544 horníků v Karagandě na 

těžbě pracoval 2141 Korejců z oddílů dělnické armády (podle jiných údajů – 2622 Korejci).
100

 

Korejci byli také zapojeni do výstavby Turkestáno-sibiřské železnice. Ve sborníku „Historie 

Korejců Kazachstánu“ můžeme nalézt 3 seznamy stavebního oddílu číslo 547 dělnické 

armády, který dorazil z Gurjeva. V prvním seznamu je 24 lidí, včetně 10 Korejců; ve druhém 

– 25 lidí, z toho 19 Korejců; ve třetím - 27 lidí, všichni Korejci. Navíc jsou částečně 

zaznamenány seznamy Korejců pracujících v ropném průmyslu.
101

 

Dne 5. prosince 1942 bylo vydáno usnesení Státního obranného Výboru SSSR „O 

mobilizaci 2,5 tisíce rekrutů – Korejců z uzbecké SSR a jejich vyslání na výstavbu Uzbeckého 

metalurgického kombinátu“. 11. února 1943 komisař Taškentského krajového vojenského 

úřadu požádal místní vojenské úřady Nižního Čirčiku, Begovatsku, Chavastu a Syr-Darjinu o 

mobilizaci Korejců, kteří „nebyli v armádě, ale hodili se k fyzické práci, na výstavbu 

kombinátu; vojenský personál propuštěný z nemocnic; evakuovaných ze západních oblastí; 

těch ve věku 16-50 let, co se nedostavili na vojenské zdravotní vyšetření.“
102

 V 

opatření Výboru KS Uzbecké SSR č.784-115s ze dne 16. června 1943 byl požadavek 

lidového komisaře stavebnictví SSSR Ginzburga o přidělení na výstavbu uzbeckého 

metalurgického kombinátu dalších 2500 Korejců, kteří zatím nebyli mezi mobilizovanými v 

kontingentu dělnické armády. V říjnu téhož roku tajemník KS USSR U. Jusupov dal schválit 

provedení mobilizace těch Korejců do systému kombinátu, kteří byli především 

kvalifikovanými tesaři a zedníky. Ti měli být posláni na novou výstavbu ještě před mobilizací 

z druhořadých stavebních projektů. Zde se nachází zajímavá zmínka o Korejcích, jež 

pracovali na stavbě divadla Beš-Agač v Taškentu. I když Jusupov hovořil o přesunu pracovní 

sily ze druhořadných projektů do nového metalurgického kombinátu, ve svém dopisu varoval: 

„Pracovní síly z divadla Beš-Agač se nedotýkat.“
 103

  

Dalším důležitým projektem, kde byla využita pracovní sila Korejců, byla výstavba 

elektromechanické továrny v Čirčiku. 5. října 1942 tam byli poslány pracovní skupiny z 
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„korejských“ kolchozů „Červený Východ“, „Nový život“, „Východní partyzán“, Buděnného, 

Stachanova počtem 20 osob a z kolchozů Dimitrova a OGPU počtem 15 osob, celkem 130 

lidí.
104

 Dokumenty ukazují účast Korejců na výstavbě vodní elektrárny v Nižním Bozsuji, 

pracovali v lomech Džizaku, v dolech a na výstavbě cementárny v Angrenu. Vezmeme-li v 

úvahu všechny Korejce, kteří byli mobilizováni v Uzbekistánu na místní projekty a v jiných 

republikách, tento počet bude značný. 

V Rusku pracovali korejští pracovníci nejen v Moskevské oblasti, ale i ve vzdálených 

regionech. V březnu roku 1943 bylo 5135 Korejců posláno do okolí Moskvy, do uhelných 

pánví v Tulské oblasti.
105

 V roce 1945 se vedení NKVD rozhodlo všechny korejské rodiny 

poslat do míst původního pobytu v Kazachstánu a Uzbekistánu. Tento úkol byl pověřen 

vedoucímu oddělení migrační správy Tulského oddělení NKVD.
106

 

V díle „Pokání“ můžeme nalézt údaje o Korejcích, kteří se ocitli v pracovních táborech 

NKVD v republice Komi. Komisař vnitra Republiky Komi L. Bujanov psal nejvyššímu 

komisaři vnitra SSSR L. Beriovi, že do republiky bylo celkem mobilizováno 13810 lidí, byli 

to Korejci, Němci a Bulharové. Z tohoto počtu v šesti pracovních táborech bylo 1565 lidí 

(opět Korejci, Bulhaři a Němci).
107

 V informačních dokumentech NKVD SSSR té doby jsou 

také údaje, že 1500 lidí korejské národnosti se nacházelo v Uchtinském pracovním táboře. 

Dále se uvádí, že v roce 1945 bylo 1500 Korejců naléhavě přesídleno z republiky Komi 

zpátky do Kazachstánu a Střední Asie.
108

 

Existují důkazy, že korejské pracovní oddíly pracovaly i v Altaju (kácení stromů), při 

stavbě opevnění u Stalingradu, v dolech Vorkuty a Petrohradské oblasti, stejně jako i na 

Ukrajině, kde kopali zákopy poblíž Charkova a pracovali na stavbě železnice.
109

 

Jsou rozporuplné názory v otázce těžkých podmínek pobytu pracujících Korejců. 

Z jedné strany jsou vzpomínky, že dělnické armády pracovaly pod ozbrojeným doprovodem a 

přebývaly v táborech oplocených ostnatými dráty. Podle jiných k ničemu takovému nedošlo. 

L.B. Hwan definuje dělnické armády jako „život za drátem“. Podle Kima Chak-sena, 

„nedaleko od nás žily ženy v kasárnách. Pracovali stejně jako my, od rána do noci pod 

dohledem.“ 
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Tedy otázkou zůstává, zda dělnické armády byly pro mobilizované Korejce svého druhu 

vězením s ostnatým drátem a s prací pod dohledem. Pokud ano, otázkou je, zda byl takový 

režim univerzální, nebo jenom místní. Abychom mohli správně odpovědět na tuto otázku, 

musíme věnovat pozornost následujícím třem okolnostem. 

Za prvé, Korejci pracovali jak v „běžných“ pracovních zařízeních, tak i v nápravných 

pracovních táborech NKVD. Tam se s nimi nacházeli též obyčejní občané, tak i vězni a 

„zvláštní kontingent“. Vzhledem k této variabilitě institucí žilo a pracovalo mnoho Korejců ve 

značně různorodých podmínkách. 

Za druhé, spolu s obecnými ustanoveními o režimu pobytu na pracovních objektech 

existovala i zvláštní ustanovení týkající se jednotlivých kategorií pracovníků. Příkladem druhé 

skupiny dokumentů je nařízení NKVD „o režimu, disciplíně a využití pracovních sil 

mobilizovaných do dělnické armády Němců.“
110

 Je potřeba se dále zabývat tím, zda existovaly 

normativní dokumenty týkající se osobně Korejců, anebo se na ně vztahovaly jen obecná 

ustanovení. 

Za třetí, jak víme, v Sovětském svazu vždycky byl problém konfrontace normativních 

pravidel a skutečné realizace. Na jedné straně existují ustanovení o pobytu v dělnických a 

stavebních oddílech. A na druhé straně v reálná praxe práce na objektech nebyla v souladu s 

regulačními předpisy. 

V roce 2004 Valerij Chan prováděl rozhovor se 6 bývalými pracovníky armády, kteří 

žili v Taškentu. Nikdo z nich nepotvrdil informaci o „zvláštním režimu“ v táborech. 

Ugaj Čersik, vědec a historik, uvedl, že po příjezdu do města Uchta, před konečným 

posláním do místa mobilizace, Korejci skutečně strávili dva dny v táboře s ostnatým drátem a 

strážními věžemi. Ale tento tábor byl pouhým „překladištěm“. Sam Č. Ugaj se dostal do 

menšího táboru, kde byly 2 ubytovací budovy a budova administrativní. Všichni pracovníci, a 

dokonce i vězni, kteří žili poblíž, byli „volní“, což znamená, že nebyli pod neustálým 

dohledem. Takže mohli chodit do lesa a sousedních vesnic. Pouze „zločinci“ pracovali pod 

dohledem.
111

 Zločincem v totalitním Sovětském svazu se mohl stát kdokoliv, často na základě 

naprosto absurdních obvinění. 

S. I. Chegaj, jež pracoval na různých pozicích ve stejném táboře, též potvrzuje, že 

nebyly jakékoliv překážky k volnému pochybu, a tábor nebyl hlídán. „Tato oblast nebyla pod 

dohledem, protože nebylo kam utéci – všude byly jen lesy.“ A. I. Kim byl poslán do tábora ve 

vesnici Krutaja. On také popírá, že území bylo strážené nebo že by pracovali pod dohledem. 
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Totéž potvrzuje K. M. Li, bývalý hasič v této obci. V.G. Pak, který se dostal do Uchto-

Ižemského táboru, píše, že tam žilo 200 lidí: 20 vězňů, 50 Němců a 130 Korejců. „Jen 

zločinci byli pod dohledem. Z bezpečnostních důvodů zde byl přidělen pouze jeden seržant 

NKVD.“
112

 

Podobné informace poskytují pracovnici, kteří se ocitli v jiných oblastech. Například, 

Čžen In-Su z Samarkandské oblasti byl mobilizován do vesnice Nová Brovjačicha Altajského 

kraje, kde Korejci pracovali s gruzínskými vězni na kacení stromů. Šéfem brigády byl 

Ulfamov, vězeň. Podle vzpomínek Čžena, „žádný další vedoucí nebo nadřízený nebyl. Byl zde 

přidělen též bezpečnostní pracovník, ale v našem lese se nikdy neobjevil, žil v blízké obci, kam 

jezdil se zprávami Ulfamov.“ Jinými slovy, tam znovu Korejci pracovali bez zvláštního 

dozoru. Nebylo ani drátů, protože brigády žily a pracovaly v lese. „Bydleli jsme v zemljankách, 

které jsme si sami i vykopali. Každý den jsme chodili dál a dál do lesa. A pokud naše 

zemljanky už byly příliš vzdálené, vyhloubili jsme si nové. Do nových míst jsme posouvali také 

vůz, ve kterém žil Ulfamov. V tomto vozu se připravovalo i jídlo.“
113

 

Jak víme, Korejci také pracovali v samotném Uzbekistánu. Podle E.N. Tjanu, v 

Angrenu, kde Korejci pracovali v dolech a na výstavbě cementárny, také pracovali bez 

zvláštního dozoru. Z pracovních táborů většinou Korejci utíkali do svých kolchozů. Pokud 

byli chyceni, tak je posílali zpět do Angrenu. Tjan byl zodpovědný za řešení otázky útěků. V 

okrese se setkával s vedením korejských zemědělských družstev a projednával o návratech 

pracovníků do jejich přidělených míst. To též podporuje tvrzení, že v táborech nebyl žádný 

dozor ani ploty. Svobodu jejich pohybu dokazuje i to, že v noci Korejci chodili do okolních 

vesnic, kde chytali psy a jinou zvířenu, jelikož neměli dostatek jídla.
114

 

Archivní dokumenty také ukazují, že na místech popsaných v těchto dokumentech, 

Korejci nepracovali pod zvláštní kontrolou. Tak, N. Bugaj dává jako přiklad zprávu lidového 

komisaře soudnictví SSSR G. Pugovkina, který píše o mobilizovaných Korejcích, Němcích, 

Finech atd. v Tulské uhelné pánvi: „Po kontrole dodržovaní pracovního práva v továrnách a 

uhelných pánvích Tulského regionu se prokázalo, že vůči pracovníkům těchto národností není 

dodržen zvláštní režim kontroly a dozoru.“
115

 Byly i případy útěků Korejců, kontrola byla tak 

slabá, že vedoucí a velitelé oddílů dělnických armád často ani nevěděli, kam zmizela celá 

jednotka, což by bylo určitě nemožné ve střežených táborech obehnaných ostnatým drátem. 
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Obecně platí, že podmínky pobytu Korejců v dělnické armádě se na různých 

pracovištích lišily. Další výzkum v této oblasti by byl obtížný, jelikož práce s dokumenty 

neposkytuje komplexní popis, a co se tyče bývalých pracovníků – vzhledem k jejich věku a 

obtížnému vyhledávání je provádět rozhovory též je poměrně těžký úkol. 

Autoři zabývající se ubytováním a bývalí armádní pracovníci mluví o 3 hlavních typech 

bydlení: baráky s palandami, vozy a zemljanky. Někteří však bydleli v bytech nebo v domech. 

Ubytování v barácích v Uchto-Ižemském táboře podle svědků vypadalo následnovně: ve třech 

kasárnách s palandami žilo 200 lidí (tj. 65-66 osob v jedné kasárně)
116

; Čersik Ugai naznačuje, 

že na 84. vrtné plošině bylo v kasárnách 50 osob, S.I. Chegaj byl umístěn ve velké kasárně, 

kde bylo ubytováno 100 lidí; a v kasárně A.I. Kima žilo 20 lidí. Podle K.A. Kima, 

mobilizovaného do Džizaku, žilo v kasárnách 30 lidí.
117

 

V rozhodnutí Obranného výboru č.2414s ze dne 14. Října 1942 byly kromě vyhlášení 

mobilizace Korejců také uvedeny výživové normy pro dělnické armády. Podle těchto norem, 

přidělení potravin odpovídalo standardům pro pracovníky podniků obranného průmyslu.
118

  

Podle vzpomínek pracovníků Uchto-Ižemského tábora, „v nejlepším případě jsme mohli 

obdržet dávku 400 gramů chleba“ (P. Kim). Podle S.I. Chegaje a M.N. Chana - 700-750 

gramů. Podrobné údaje uvádí Ugaj Čersik – za 100% plnění výrobního plánu pracovník 

dostával 550 gramů chleba, za 125% - 650 gramů, za 150% - 750 gramů. A.I. Kim a V.G. Pak 

uvádí stejná čísla. Za nedodržení výrobního plánu následovaly pokuty. Příděly jídla dostávali 

dvakrát denně.
119

 Co se tyče pokrmů, informátoři zmiňovali zelnou polévku, ovesnou kaši, 

brambory a červenou řepu. Občas pracovnici dostávali malou pomoc z domova – baličky s 

rýží, ovsem, houbami a občas jim byly posílány i peníze. Samozřejmě, toto všechno bylo 

pouze epizodické. Vzhledem k tomu, že příděly byly extrémně malé, mnoho Korejců bylo na 

hranicích svých sil. 

Z historického hlediska malé normy přídělů nelze považovat za zvláštní nebo 

neočekávaný jev v rámci válečné ekonomiky, protože ve srovnání s rokem 1940 Sovětský 

svaz ztratil 62% až 63% výroby zemědělské produkce v letech 1941-1942 v důsledku okupace 

Běloruska, Ukrajiny, Moldavska, severního Kavkazu a některých centrálních oblastí Ruska. 

Nové normy přídělů byly zavedeny kvůli omezené výrobě potravin, která poklesla 
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dvojnásobně. Během druhé světové války 77 milion lidí v SSSR dostávalo příděly.
120

 

Bezpochyby Korejci v dělnických armádách měli obtížné životní podmínky, ale v takových 

podmínkách žilo téměř celé obyvatelstvo země. Z literatury, stejně jako ze vzpomínek 

pracujících, lze vyvodit, že Korejci pracovali na stavbách elektráren, vodních elektráren, 

silnic, železnic, opevnění a továren; byli přidělování na kacení stromů a 

do dřevozpracovatelského průmyslu, do lomů a dolů, na naftové vrty, na výrobu uhlí; 

pracovali jako hasiči, dozorci, automechanici, kuchaři, vedoucí skladů a radisti. 

Pracovní povinnost byla většinou 11-12 hodin denně. Spolu s Korejci pracovali nejen 

vězni a „zvláštní kontingent“, ale i místní obyvatelé. Čžen In-su, který pracoval 

v dřevoprůmyslu v Altajském regionu, uvádí, že kácením lesu se zabývali většinou místní 

obyvatelé, z nichž většina byly ženy. Mezi nimi byli i školáci.
121

 Zapojení do prací místního 

obyvatelstva bylo docela běžnou praxí. Takové práce měly sezonní charakter, mezi pracovnici 

byly 14letí, lidé ve věku starší 55 let a ženy v domácnosti s malými dětmi. 

Podle vzpomínek bývalého člena dělnické armády v Uchto-Ižimském táboře, mnoho 

Korejců kvůli hladu a tvrdé práci bylo naprosto vyčerpaných. Je doložena stížnost poslaná 

vedoucímu tábora S. Burdakovi, ve které se můžeme dočíst o tom, že lidé již nebyli schopni 

nadále pracovat a žít v těchto podmínkách.
122

 V lednu 1944 Korejci tam vyhlásili stávku. 

Během dvou dnů nešlo 200 lidí kvůli obtížným životním podmínkám pracovat. Avšak po 

zatčení sedmi velitelů stávky byla práce obnovena.
123

 Podle vzpomínek S.I. Chegaje také on 

sám nešel po dobu 6 dnů do práce poté, co byl přidělen k výrobě uhlí. 

Opět ale musíme poznamenat, že dlouhý pracovní den, malé přiděly jídla a obtížné 

životní podmínky v průběhu války byly všední realitou po celé zemi. I když dělnická armáda 

byla vystavena diskriminaci a mobilizace byla uskutečněna vzhledem k národní příslušnosti, 

musíme brát v úvahu také historický kontext. 

To, jak Korejci dodržovali vztahy se svými rodinami, zaleželo na místě pracovního 

určení. Ti, kdo pracovali ve svých republikách, to měli jednodušší. Podle E. Tjana, který byl 

stranickým tajemníkem na kolektivní farmě OGPU, on posílal svým známým mobilizovaným 

Korejcům, kteří pracovali na výstavbě vodní elektrárny na řece Bozsu, 10-15 pytlů mouky. 

Jak jsem již zmiňoval, Korejci mobilizovaní na práce v Angrenu a Džizaku pravidelně utíkali 
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do svých domů.
124

 Mobilizace byla nejtěžší zejména pro ty, kteří se ocitli daleko od svých 

rodných míst. Ve svých vzpomínkách L. Hwan a P. Kim z Uchto-Ižemského táboru píší, že 

vůbec neměli žádné informace a povědomí o svých rodinách. Na druhou stranu musíme 

poznamenat, že Chegaj dvakrát z domova dostal balení 8 kg rýže, jen musel zaplatit „komisi“. 

A.I. Kim dostal od rodiny tři dopisy a 800 rublů od matky. Čžen In-Su z Altajského oddílu 

vzpomíná, že zpočátku žádné dopisy z domova nedostával, ale pak se korespondence 

obnovila, a on dokonce počal dostávat i balíky.
125

 

Otázka hodnocení přínosu pracovníků také zatím není dobře prozkoumána. Zde lze 

naznačit několik aspektů: 1) hodnocení přínosu korejské práce v armádě pro ekonomiku 

SSSR během války, a tedy i celkový přínos pro vítězství ve válce; 2) nakolik jejich práce byla 

uznána vládou Sovětského Svazu a nově vytvořených států po rozpadu SSSR. 

Skoro žádný Korejec z dělnické armády nebyl oceněn ani medailí nejnižšího 

vyznamenání „Za pilnou práci během Velké vlastenecké války v letech 1941-45“. Důvodem 

k tomuto byly předsudky vůči Korejcům (byli nadále považováni za nedůvěryhodný národ). 

Je obtížné říci, zda v této otázce svou roli sehrály osobní vztahy Korejců s vládou, jelikož 

někteří Korejci oceněny byli. Například A.I. Kim, který pracoval v Uchto-Ižemském táboře, 

byl odměněn medailemi „20 let vítězství ve Velké vlastenecké válce v letech 1941-1945“, „30 

let vítězství“, „40 let vítězství“ a „50 let vítězství“. Tjan En-Din dostal v roce 1945 pouze 

medaili „za pilnou práci během Velké vlastenecké války v letech 1941-1945“. 

Korejci z dělnické armády, kteří pracovali v Uzbekistánu, mohli obdržet „čestné 

uznáni“ od nejvyšší rady Uzbecké SSR. Jako přiklad můžeme najít seznam oceněných za 

práci na výstavbě vodní elektrárny na řece Bozsu, ve kterém bylo mezi 507 lidmi 46 

Korejců.
126

 Ostatní Korejci byly oceněni pouze odznaky od místních lidových komisariátů.
 127

 

Dle charakteru „dělnické armády“ v dokumentech Sovětského svazu a postsovětských 

států, bylo jako důsledek charakteru pracovní mobilizace jen málo nasazených posléze 

oceněno. Nicméně několik z těchto let bylo započteno do pracovní praxe, z čehož ostatně 

vyplývaly různé výhody a kompenzace.
128
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5 FENOMÉN KOREJSKÝCH KOLCHOZŮ A CELKOVÝ 

PŘÍNOS KOREJCU PRO ROZVOJ STŘEDNÍ ASIE 

 

5.1 FENOMÉN KOREJSKÝCH „KOLCHOZŮ“ 

 

 
V době zániku Sovětského svazu a v současné době je pojem kolchoz

129
 spojen ve 

vědomí lidí se zaostalostí a provincionalismem. V nespisovné běloruštině slovo kalhaz 

znamená „bordel“ nebo „binec“. Takováto asociace do jisté míry vyjadřovala skutečný stav 

věcí v sovětském zemědělství. 

I když se Sovětský svaz rozprostíral na obrovském území, přes velké výrobní kapacity a 

výkonný logistický systém, kolektivní a státní farmy Sovětského svazu nebyly schopny 

vyřešit hlavní úkol: zajistit občanům jídlo. V paměti starších lidí, kteří ještě pamatují totalitní 

časy, jsou dodnes živé vzpomínky na dlouhé fronty, které byly běžné v 70.-80. letech 

minulého století. Nebylo dost potravin, cukru, mouky, a též jiných výrobků, jako oblečení a 

obuvi. 

Představitelé vlády o tom dobře věděli a se snažili vyřešit tento zemědělský problém 

extensivní metodou přes rozsáhlé rozšiřování obdělávaných ploch. A to bez jakékoliv analýzy 

nebo výzkumu či bez ohledu na ekologické podmínky a dopady, což bylo též běžnou praxí 

v hospodaření SSSR. Například, v Bělorusku se strana rozhodla zasít obrovskou zemědělskou 

plochu kukuřicí, co nemělo nakonec žádný ekonomický efekt. Pouštní step Kazachstánu byla 

proměněna v obří pšeničná pole bez ohledu na nedostatek vodních zdrojů, což mělo v 

důsledku špatný vliv na životní prostředí. Ale ekologické problémy v sovětském svazu 

„neexistovaly“.
130

 Už na konci sovětské éry se ochránci životního prostředí a několik politiků 

stavělo proti, ale po kolapsu Sovětského svazu je to připomínáno jen jako další z desítek chyb 

a přehmatů totalitního režimu. 

Cenová politika státu způsobila i to, že práce v zemědělství byla nerentabilní a zcela 

neefektivní. Jako příklad mohu uvést bavlněné farmy, které tvořily základ zemědělství a 

celého národního hospodářství Uzbekistánu. Následkem voluntaristické a chybné hospodářské 

politiky SSSR ve všech odvětvích hospodářství byla nejen ekonomická krize v 80. letech 

minulého století, ale krize celého systému, ze kterého se Sovětský svaz již nebyl schopen 
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vzpamatovat. A reformy, známé jako perestrojka, jen urychlily nepříznivé procesy, které 

vyvrcholily ve zhroucení sovětského státu. Samozřejmě, kolaps Sovětského svazu zapříčinila 

řada dalších důvodů, včetně sociálních a politických, ale hlavním faktorem byla hospodářská 

krize. 

Jen několik zemědělských podniků a družstev dokázalo úspěšně rozvíjet svou výrobu. 

Nejlepším příkladem úspěšných podniků byly kolchozy spravované Korejci. Korejské 

kolchozy Uzbekistánu – jakožto jeden z nejzajímavějších jevů v ekonomické historii bývalého 

Sovětského svazu, se začaly utvářet na podzim roku 1937. Vzhledem k politice vlády vůči 

Korejcům jim byly přiděleny nevyhovující pozemky. Rákosní houštiny, bažiny a znečištěná 

půda – takové pozemky byly svěřeny do péče „nespolehlivým“ imigrantům. Zejména 

v předválečné době byla Korejcům omezena svobodu pohybu, nemohli působit v armádě a 

byla jim upírána i celá řada dalších práv.  

Fenomén spočívá v tom, že na počátku, bez řádného vybavení, bez žádných dalších 

materiálních zdrojů, se Korejci dokázali během relativně krátké doby nejen vypořádat s 

nevhodnými klimatickými podmínkami a začali se zabývat efektivním zemědělstvím, ale byli 

též schopni vytvořit prosperující zemědělská družstva, a to nejen v Kazachstánu a 

Uzbekistánu, ale i po celém Sovětském svazu. A to nebyly výjimečné případy. V padesátých a 

šedesátých letech minulého století byly nejznámější kolchozy v Taškentské oblasti - „Polární 

hvězda“, „Severní Maják“, „Mikojana“, „Molotova“, „Dimitrova“, „Sverdlova“, „Engelsa“ a 

„Pravda“. Též některé korejské družstva i v jiných oblastech Uzbekistánu dosáhly obdobně 

pozitivních výsledků. 

Pokusím se nejprve vysvětlit vzestup korejských kolektivních farem. Téměř každá 

publikace o historii a současném životě Korejců v bývalém Sovětském Svazu pojednává o 

obětavosti a pracovitosti Korejců, o jejich pilné práci, snaze o vzdělávání a o dalších 

pozitivních vlastnostech, které přispěly k jejich úspěšné činnosti. Avšak obdobnými kvalitami 

disponovali pravděpodobně i jiné národy. Byly psychologické důvody, kvůli kterým korejské 

rolníci pracovali tvrději než jiní. Totéž platí i pro oblast vzdělávání.  

Psychologické předpoklady se začaly tvořit od doby, kdy se první Korejci začali 

stěhovat na ruský Dálný Východ. Dokonce i tehdy postoj úřadů a místního obyvatelstva byl 

velmi nejednoznačný - vládla pozitivní i lhostejná nálada. Na druhou stranu se Korejci 

setkávali i s úplným odmítnutím. Někteří úředníci dokonce používali i termín „žluté 

nebezpečí“. A aby mohli přežit, přizpůsobili se Korejci cizímu, mnohdy nepřátelskému 

prostředí. Proto, aby získali důvěru místních úřadů a ruského obyvatelstva, Korejci museli 

pracovat více než ostatní. Skutečnost byla taková, že korejské vesnice v Přímoří byly opravdu 
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uspořádané lépe, než ruské, o čemž referovali ruští úředníci.  I v následujících desetiletích, již 

ne v carském Rusku, ale v Sovětském Svazu, nová korejská generace přijala sovětskou moc a 

ideu budování komunismu, vytvořili první efektivní kolchozy na Dálném východě. Navzdory 

tomu stalinský režim deportoval celou korejskou populaci do Střední Asie. Od prvních dnů 

života na novém území Korejci začali připravovat na kultivaci nevhodné půdy ke sklizni roku 

1938. 

Během války, skoro všechny potraviny a celá sklizeň byla posílána armádě a do Ruska, 

přičemž obyvatelstvo Střední Asie hladovělo. Ale o několik let později, po válce, korejské 

kolektivní farmy začaly násobit výrobu. Jejich úspěchy byly tématem článků v novinách, v 

rozhlase, na kongresech a konferencích. Od roku 1948 se korejská jména začala objevovat 

mezi „hrdiny práce“, což bylo nejvyšším uznáním práce v Sovětském Svázu. K roku 1957 

bylo v SSSR udělena tato pocta 130 uzbeckým Korejcům. Od 50. a 60. lét se Korejci aktivně 

podíleli na ekonomickém a kulturním rozvoji Střední Asie. Jiným faktorem úspěšné adaptace 

na novém území byla srdečnost a pohostinnost místních obyvatel, kteří navzdory svým 

vlastním obtížím značně podpořili nově příchozí Korejce.  

Prezident Korejské republiky Ro Mu-Hjon v roce 2005 navštívil Uzbekistán. Během 

konference se vyjadřoval o potřebě ekonomické a kulturní spolupráce dvou zemí, včetně 

vzdělaní a investovaní do podniků energetického a strojírenského průmyslu, celkového 

rozvoje vztahů, jelikož Uzbekistán, kde žije 200 tisíc etnických Korejců, a Korea jsou těsně 

spojené.
131

 Na státní tiskové konferenci po návštěvě prezidenta Korejské republiky Ro Mu-

Hjona do Uzbekistánu 10-12. května roku 2005, hlava Uzbekistánu Islam Karimov se vtipně 

vyjádřil v tom smyslu, že jediným dobrým činem Stalina během své vlády bylo přesídlení 

Korejců z Dálného východu do Uzbekistánu. Dá se to vnímat jako poměrně vysoké uznání 

přínosu Korejců k rozvoji Uzbekistánu. 

Dalším faktorem přínosu a důvodem vzestupu korejských kolchozů bylo to, že 

v tehdejší době se z řady přistěhovalců stalo velké množství dobrých organizátorů zemědělské 

práce. A později, v 60. letech ještě přibylo velmi schopných a vzdělaných specialistů v oblasti 

zemědělství. Jejich jména jsou známá v sovětské historiografii a jejich farmy byly umístěny 

převážně ve třech okresech Taškentské oblasti. Nejznámější kolchozy byly: 

„Uzbekistán“ (pod vedením Tsoi Avgusta), „Pravda“ (Tsoi Ivan), „Politický útvar“ (Hwan 

Man-Gum), „Leninova cesta“ (Am Terentij), „Sverdlova“ (Kim Dmitrii), „Polární 
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hvězda“ (Kim Pen-Hwa), „Severní Maják“ (Tsoi Sergei); „Dimitrova“ (Šin Den-Dik), 

„Komunistické Záře“ (Tin Čan-Jon), „Engelsa“ (Han Valentin). So se týče ocenění, v 

„Severní hvězdě“ titul hrdiny práce obdrželo 26 pracovníků, v družstvu Dimitrova - 22, 

Sverdlova - 20 Mikojana -18, v "Pravdě“ - 12. Takové masové ocenění nejvyšší pracovní 

hodností bylo výjimečným v celé historii sovětského zemědělství.
132

 

V 50-60 letech minulého století dokonce došlo k soutěži mezi korejskými farmami, 

taková zdravá konkurence ve mnoha ohledech přispěla k rychlému socioekonomickému 

rozvoji kolchozů, ke zlepšení životních podmínek pracovníků na venkově. Díky těmto 

úspěchům mnoho korejských kolektivů dokázalo rozvíjet výrobní potenciál, posílit 

ekonomické postavení celého regionu, a také zvýšit materiální blahobyt lidí. V sociální sféře, 

kultuře, vzdělání a sportu také docílili velkých pokroků.
 133

 

Řada dalších korejských kolchozů, z hlediska jejich příjmů, úrovně rozvoje sociální 

infrastruktury a blahobytu kolektivních zemědělců, patřila mezi nejlepší zemědělské podniky 

v celém Sovětském Svazu. Dokonce i v chovu zvířat, což bylo v podmínkách Uzbekistánu 

považováno za nerentabilní, korejské podniky dosáhli úspěchů. 

V kolchozu „Politický útvar“ bylo zaměstnáno 195 odborníků s vyšším a středním 

speciálním vzděláním. Na jejich území postavený Palác kultury s kapacitou 1200 osob 

vzhledem k zařízení a technologickým možnostem nebyl horší než stejné stavby v 

regionálních centrech. Z kolchozů pocházeli též místní sportovci. Kolektivní fotbalový tým 

hrál ve druhé uzbecké lize, druhé nejvyšší soutěži v zemi. Zemědělské družstvo se proměnilo 

v prosperující obec se školami, nemocnicí, dvěma stadiony, kulturním centrem, obchodním 

domem a dalšími institucemi. Výsledky pilné práce korejských přistěhovalců byly oceněny 

státem. Tisíce získaly vyznamenaní a medaile. Více než 130 z nich získalo nejvyšší titul 

hrdiny práce Sovětského svazu (téměř čtvrtina všech hrdin práce v Uzbekistánu). A předseda 

kolchozu „Polární hvězda“ Kim Pen-Hwa byl dokonce dvakrát oceněn zlatou hvězdou hrdiny. 

Rozhodnutím vedení Uzbekistánu po smrti Kim Pen-Hwa v roce 1974 byl kolchoz 

přejmenován na jeho památku, stejně jako i ulice v Taškentu.
134
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5.2  KOBONDI 

 

Slovo gobonči (고본지, původně 고본질) nebo gobondi, kobondi (podle výslovnosti 

v Korjomaru), je v moderní korejštině archaismem, ale mezi Korejci bývalého Sovětského 

svazu je dodnes známo a aktivně se používá. Začnu etymologií a definicí tohoto klíčového 

pojmu. „kobondi“ nebo „kobončil“ je substantivum odvozeno pomocí sufixu. Slovo 

„고본“ znamená „příděl půdy pro obdělávání“ a přípona „질“ vyjadřuje určitou cílevědomou 

činnost, vesměs s použitím jistého předmětu, nástroje, nářadí či pomůcky. Přidáním 

pomocného slovesa 하다 se dále odvozuje sloveso.
135

 Pokud souhrnem do jedné věty vyznám 

kobončil, tak to je specifická, pololegální činnost sovětských Korejců, kteří se zabývali 

pěstováním obilí a pěstitelstvím tykví na základě smlouvy o nájmu půdy.  

To byla specifická forma zemědělského podnikání na základě brigádní smlouvy v SSSR 

zavedená Korejci. Jako první forma soukromého podnikaní v SSSR, kobondi bylo založeno 

na principech samosprávy, soběstačnosti a ziskové motivace. Vzhledem k tomu, že byla 

zaměřena na konečný výsledek, zisky brigád kobondi překročily výnosy běžných kolektivních 

družstev, což umožnilo podstatně zlepšit životní podmínky Korejců ve srovnání s průměrem 

v celém SSSR. Na konci 80. let sovětská vláda dokonce začala považovat kobondi za vzorný 

model zemědělského managementu.
136

 

Největší historický význam tohoto fenoménu spočívá v tom, že v rámci totalitní, zcela 

regulované sovětské ekonomiky, to byl první krok na cestě k ekonomické svobodě a 

nezávislosti, k tržním mechanizmům v zemědělství. A v tomto smyslu můžeme říct, že 

Korejci byli v čele moderních ekonomických reforem v sovětském hospodářství. Korejci 

ukázali, jak je možné intenzivní a racionálně organizovanou prací zajistit životní úroveň 

desetkrát vyšší, než průměrná životní úroveň v zemi. Tento příklad měl také velký význam z 

hlediska utváření pozitivních motivací ve veřejném povědomí. Každý sovětský občan si 

myslel, že vysoké příjmy a vysoká životní úroveň jsou spojeny s vysokým statusem v sociální 

hierarchii. To mohli být buď vysoce postavení úředníci (straničtí funkcionáři a ministři), nebo 

velmi talentovaní lidé, kteří dosáhli mimořádného úspěchu – známí spisovatelé, olympijští a 

světoví mistři, filmové hvězdy a zpěváci, vědci nebo astronauti. Ale takovéto vrcholné pozice 
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byly pro prostého člověka téměř nepřístupné. Ale zkušenost kobondi ukázala, že obyčejný 

člověk pracující v zemědělství, což bylo považováno za nejméně prestižní a nejhůře placenou 

práci, může zajistit životní úroveň skoro jak u lidí nejvyšších pozic ve společnosti a může 

zajistit dobrou budoucnost svých dětí. 

Ekonomická svoboda (v podobě, v jaké to bylo možné v rámci státně regulované 

ekonomiky), aktivní (to znamená uskutečnění v praxi) touha žít lépe díky své vlastní práci a 

iniciativě, ochota žít v souladu se zákony rizika – to jsou základní elementy, které 

charakterizují kobondi. Člověk z dnešní svobodné společnosti to nevnímá jako něco 

zvláštního, ale v rámci ekonomiky státního řízení to byl nevídaný fenomén. 

Důležitým faktorem při vzniku kobondi jako formy tržního soukromého podnikání byla 

krize zemědělské výroby kvůli špatné ekonomické politice. Lidé začali opouštět chudé 

kolektivní družstva. Postoj vlády ohledně kobondi byl poměrně tolerantní, i když veškerá 

praxe kobondi zpochybňovala neefektivní formy řízení a organizace zemědělské práce a 

ekonomický systém celkově. 

Za prvé, kobondi bylo výhodné i pro hospodářství regionu. Dokonce i na pozemcích 

s nevhodnými podmínkami tito pracovníci dosáhli skutečně dobrých sklizní, někdy několikrát 

vyšší než výnosy na nejplodnějších kolektivních zemědělských polích. Takové úspěchy 

samozřejmě přinesly zisk i kolektivním farmám a státním farmám, jelikož státém nařízené 

plány byly splněny a překročeny. Kobondiové nevyžadovali velké obytné budovy, protože žili 

v zemljankách na polích. Všechno, co bylo nezbytné pro práci (semena, hnojiva atd.), bylo 

poskytnuto kolchozy, a pokud ne – zařizovali si to sami.
137

 Všechny potřebné výdaje na práce 

a služby byly vypláceny z vlastních kapes. Navíc plnili plán, který byl pro zemědělská 

družstva povinný. 

Zadruhé, v podmínkách, kdy se kobondi nacházelo v pololegálním postavení, stalo se 

zdrojem snadného zisku pro celou řadu úředníků, na nichž závisel osud podnikatelů. Jak se 

často dělo za totality, tam kde je práce, tam jsou vždy i ti, kteří se na ní snaží zbohatnout. 

Vydírání, nelegální poplatky – toto všechno bylo na denním pořádku pro kobondi, zejména 

kvůli celkovému charakteru systému. Uplynuly roky a až v polovině osmdesátých let sovětští 

úředníci přiznali ekonomickou výhodu pronájmu půdy a jiných forem organizace práce, 

založené na ekonomickém výpočtu, vlastní zodpovědnosti a ziskovém zájmu. 

Během období po deportaci bylo kobondi důležitým faktorem v rozvoji zemědělství 

SSSR a formou samostatné podpory pro korejské obyvatelstvo. Navíc kobondi bylo pro 
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Korejce určitým způsobem stylem života. Bez kobondi není možné správně porozumět 

etnicko-kulturní identitě Korejců na Dálném východě. 

Legalizace nájemní smlouvy a leasingu však nevedla k rozšíření kobondi v 

ekonomickém prostředí. Během 40 let existence fenoménu se Korejci přizpůsobili 

nezákonnému pronájmu půdy. „Zákon o pronájmu“ nebyl pro ně žádnou překážkou, každý, 

kdo chtěl se zabývat kobondi, to dělal. Ne celá korejská populace byla zaměřena na kobondi. 

Korejci pracovali v průmyslu, stavebnictví, vědě, zdravotnictví a dalších odvětvích národního 

hospodářství. Jinými slovy, kdy v SSSR byl legalizován nájem půdy, korejská populace již 

vytvořila určitou více či méně stabilní strukturu zaměstnanosti. To lze spatřit na příkladu 

Korejců v Uzbekistánu. 

 

Tabulka 2: Zaměstnání korejského obyvatelstva Uzbekistánu podle sfér národního 

hospodářství
138

  

 

Sféry národního hospodářství Počet zaměstnaných 

Korejců 

% 

Zemědělství a lesní hospodářství  22700 26,3 

Průmysl 17200 19,9 

Stavebnictví 10500 12,2 

Vzdělání 8700 10,1 

Doprava a komunikace 4900 5,7 

Obchod a zásobování  4600 5,3 

Zdravotnictví a tělesná výchova 4400 5,1 

Stranické orgány a organizace 3600 4,1 

Občanská vybavenost 3100 3,6 

Věda 2500 2,8 

Kultura a umění 1100 1,4 

Jiné sféry 3000 3,5 

Celkem 86400 100 

 

 

Restrukturalizace národního hospodářství otevřela cestu novým druhům podnikání. 

Proto se od doby perestrojky růst počtů pracovníků kobondi mezi Korejci nejen zastavil a 

zároveň toto tradiční korejské odvětví podnikání čelilo i určitému odlivu pracovních sil. Proč 

Korejci přestali pracovat v kobondi? Za prvé, ziskovost nových umožněných typů 

ekonomické činnosti a podnikání nebyla nižší než v případě kobondi, a v některých případech 

je i překračovala. Za druhé, v porovnání s kobondi, množství těchto nových činností mělo 

větší míru mobilnosti. To byl problém kobondi – finanční výsledky činnosti byly známé až po 

sklizni, a pokud sklizen byla hubená, situaci by bylo možné řešit nejdříve za rok nebo šest 
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měsíců. Zatímco v řadě dalších typech podnikaní, přijmutí nutných opatření ke zvýšení zisku 

nebo změna obchodní strategie nebyla vázána na sezonní práce. Za třetí, tyto nové druhy 

nebyly tak náročné jako zemědělská činnost, a výroba tak již nebyla spojena výhradně s 

těžkou fyzickou prací. Kromě toho cesty do cizích zemí umožňovaly komerční obchod nebo 

využití jejich odborné kvalifikace. Začtvrté, kobondi, stejně jako zemědělská práce obecně, 

dokonce v takovém agrárním regionu, jako je Střední Asie, přestal být v obecném povědomí 

prestižní, nevyjímaje u Korejců. 

 

5.3   PŘÍNOS KOREJCŮ PRO ROZVOJ STŘEDNÍ ASIE  

 
 

Korejská diaspora ve Střední Asii dosáhla relativně vysokého sociálního postavení. 

Stačí připomenout, že více než 200 sovětským Korejcům byl přidělen nejvyšší titul „hrdiny 

socialistické práce“ za vynikající úspěchy v oblasti zemědělství.  

Korejci dosáhli úspěchů nejen v oblasti zemědělství, ale zemědělství bylo hlavní a 

tradiční činností korejské menšiny, a proto i úspěchy v této oblasti jsou nejvyšší.  

 

5.3.1 Přínos Korejců pro rozvoj zemědělství ve střední Asii 

 

Po deportací do Kazachstánu a Uzbekistánu v roce 1937, byla většina Korejců 

soustředěna v kolektivních a státních farmách, kolchozech, zabývali se zemědělskou činností. 

Jedním z důvodů takové distribuce nové pracovní sily byla skutečnost, že v důsledku nucené 

deportace mnoho Korejců, kteří se zabývali na Dálném východě rybolovem, hornictvím, v 

odborných a technologických oblastech, nemohlo najít práci ve svém oboru. Důležitým 

důvodem bylo také to, že první mzda v březnu 1938 ve formě obilí byla vydána pouze 

zemědělcům.
139

  

Navzdory velmi obtížné ekonomické situaci v zemědělství z hlediska technického 

vybavení, a navzdory tomu, že Korejci nebyli uvyklí na středoasijské přírodní a klimatické 

podmínky, se korejští farmáři už během prvních let na novém území přizpůsobili a 

demonstrovali úspěchy při prvních sklizních. Hlava zemědělského odboru Uzbecké SSSR 

tehdy napsal: „V zemědělských družstvech Taškentské oblasti Korejci projevují dobrou znalost 

zemědělské techniky pěstování rýže a jiných kultur, přičemž přesídlení Korejci v některých 
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regionech měli velmi vysoký výnos, který dosáhl 20 až 40, a jednotlivé brigády až 70 

centnéřů.“
140

  

Pěstování rýže dosáhlo rekordní úrody v SSSR. Například, v roce 1942 kolektivní farma 

„Avangard” pod vedením Kim Man-Sama v Kazachstánu měla 150 centnéřů rýže z hektaru 

půdy. V sovětských zdrojích to je popsáno jako „světový rekord“, víme ale i o tom, že takové 

„rekordy“ v socialistických státech byly jen ideologickou záležitostí a byly použity většinou 

pro to, aby nepoklesla pracovní morálka. Proto nemůžeme být jistí, zda údaje uvedené 

v sovětské ekonomické historiografii lze považovat za skutečné. Ale skutečnost je taková, že 

Korejci opravdu dosáhli úspěchů v oblasti zemědělství. A to nejen v tradičních plodinách, ale 

také ke příkladu v pěstování bavlny. Například známá farma „Polární hvězda“ se zapojila do 

pěstování bavlny v Uzbekistánu v roku 1941. V té době, průměrný výnos bavlny kolchozů v 

regionu byl 21,8q na hektar. V prvním roce Korejci ale měli 38,7 centnéřů. V letech 1944-

1946 zvýšili výnos na 39,4q. V roce 1949 bylo v Kazašském kolchozu 

„Internacionál“ sklízeno 44,6q bavlny na hektar.
141

 Korejci rovněž dosahovali bohatých 

sklizní pšenice, cukrové řepy, brambor, cibule, melounů atd.  

Takové výsledky byly překvapivé, Korejci toho dosáhli i přes nízké sociální postavení a 

nedůvěru vlády. Kromě toho, že od konce čtyřicátých let se během následujících třiceti roků 

stalo více než 200 Korejců držiteli titulu hrdiny práce za vynikající výsledky v oblasti 

zemědělství, další tisíce obdrželi řády jiných ocenění, medaile a čestná uznání. Porovnáme-li 

počet korejských hrdinů k celkovému počtu korejského obyvatelstva, takový index je jedním 

z nejvyšších mezi ostatními národy Sovětského svazu.
142

  

Dalším uznáním organizačních schopností Korejců v zemědělském sektoru byla 

skutečnost, že Korejcům bylo svěřeno vedení desítek státních a kolektivních farem ve 

středoasijských republikách. Korejci rovněž měli vysoké postavení v zemědělském sektoru 

nejen na místní a regionální, ale i na republikové a celostátní úrovni. Například, byly jim 

udělovány takové funkce, jako byl předseda Státního výboru pro rybolov a ministerský 

předseda ovocného a zeleninového průmyslu Uzbekistánu (H. T. Ten), ministerský předseda 

masného a mléčného průmyslu Kazachstánu (V.I. Hwan), ministerský předseda chlebního 

průmyslu Uzbekistánu (N.D. Ten), předseda republikánského sdružení včelařství Uzbekistánu 
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(M.I. Jong), vedoucí odboru obilovin Ministerstva zemědělství Karakalpakstánu (N.N. Tjan) a 

další. Velký přínos k rozvoji zemědělství mělo i už zmíněné kobondi. 

 

5.3.2 Přínos Korejců pro rozvoj průmyslu, finanční a jiných sfér ekonomiky
143

  

 

Nejen v zemědělství měli Korejci úspěchy, i v dalších sektorech ekonomiky v 

středoasijských republikách byli úspěšní. Korejci byli vedoucí v průmyslových asociacích a 

podnicích státního významu a zastávali vysoké pozice v různých sektorech státních struktur. 

Po rozpadu SSSR v suverénním Uzbekistánu jsou známé: výkonný ředitel 

„UzAutoSanoatTrans“ (E. H. Kim), výkonný ředitel „UzTransGaz“ (V.I. Tjo), generální 

ředitel národní letecké společnosti „Uzbekiston Havo Yullari“ (V. H. Tjan), místopředseda 

asociace lehkého průmyslu «UzLegProm» (F.N. Kim), místopředseda asociace strojírenství 

«UzMachProm» (A.M. Chan), místopředseda Asociace dopravního stavebnictví 

«UzTransStroj» (L.P. Kim), předseda rady uzbeckého multiprůmyslového sdružení «Shodlik» 

(V.V. Ogaj) a další. 

V Uzbekistánu také Korejci zastávali vysoké posty ředitelů v mnoha průmyslových 

podnicích: Almalycký závod kovových konstrukcí“ (F.M. Kim), Andižanského závodu 

«IrMach» (V.G. Pak), Achangaranské tovarny výroby plastu (L.H. Pjak), Margilanského 

závodu kovových výrobků (M.Č. Kim), Nukusského závodu nealkoholických nápojů a piva 

(V.M. Kim), Taškentského agregátního závodu (E.V. Ten), Taškentské továrny sportovního 

zboží (Tjan Hak-Pon), Takchiataškého závodu mechanických a stavebních konstrukcí (N.D. 

Tschaj), Toj-Tepinského závodu kovové výroby (V.V. Šin), podniku výrobků z bavlny 

«Chlopkomaš» (V.A. Ženg) a další. 

V Kazachstánu byli známí vedoucí a ředitele: Karagandského odlévacího a 

strojírenského závodu (G.P. Li), závodu komunálních zařízení (G.N. Li), Džezkazganského 

kombinátu mědi (I.E. Li), Ridderských dolů (N.D. Tsoi). Předsedou stavební korporace 

„KUAT“ byl též Korejec (O.J. Nam) a nejinak tomu bylo v případě viceprezidenta stavební a 

telefonní společnosti «B-Telekom» (K.P. Lim) a dalších. 

Korejci zaujímají vysoké pozice v oblasti financí, daní a pojištění. V Kazachstánu: 

místopředseda státního výboru pro pojišťovnictví (G. V. Kim), vedoucí finančního komitétu 

Mangyšlakské oblasti (P.A. Pak), předseda státní pojišťovny (E.P. Kan) a další. V 

Uzbekistánu – zástupce vedoucího Národního fondu privatizace a investic Uzbekistánu (G. S. 
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Kim), hlavní inspektor výboru pro státní kontrolu Uzbecké republiky (A. V. Kim), vedoucí 

Státního výboru Uzbekistánu pro cenovou politiku (T. A. Ban) a další. 

S rozvojem bankovního systému v 80. letech a následně i v nezávislých republikách 

Korejci měli vysoké pozice v tomto odvětví ekonomiky. V Uzbekistánu – místopředseda 

národní banky Uzbecké republiky (A. T. Pak), prezident «Trast Bank» (V. N. Pak), 

místopředseda «Invest Bank» (V. V. Degan), předseda «UzLegCom Bank» (A. K. Kim), 

předseda «Aloka bank» (K. A. Kim), místopředseda «Invest bank» (T. A. Ban, V. V. Degan), 

místopředseda „Asaka Bank“ (A. K. Kim). Stejně i v Kazachstánu jsou z řad Korejců (nebo 

byli) předseda banky «Kaspijský» (I. A. Tschai), zástupce ministra stavebnictví Kazašské 

republiky (K. A. Caj), místopředseda Národní Banky KSSR a «Promstrojbank» (K. A. Caj).  

 

5.3.3 Přínos Korejců pro rozvoj vědy, vzdělávání a kultury.
144

  

 

První korejské disertace se objevují počátkem padesátých let minulého století. Korejci 

obhajovali práce a dostávali doktorské tituly v oblasti fyziky, matematiky, geologie, 

inženýrství, zemědělství, veterinární vědy, geografie, chemie, biologie, medicíny, farmacie, 

filozofie, historie, ekonomie, politologie, práva, filologie, pedagogiky a v uměleckých 

oblastech. Celkem v Kazachstánu Korejci obhájili více, než 500 doktorských prací, a v 

Uzbekistánu více než 300 disertací. 

Mezi korejskými vědci Uzbekistánu je jeden člen Akademie věd Uzbekistánu, 2 rektoři 

a 8 prorektorů univerzit, zástupce ředitele akademického výzkumného ústavu, desítky děkanů, 

vedoucích kateder a laboratoří na univerzitách a ve výzkumných centrech. 

V Kazachstánu v systému univerzit jsou z řad Korejců 2 rektoři, 11 prorektorů a 38 

vedoucích ústavů; ve výzkumných centrech a vědeckých ústavech jsou 2 ředitelé a 14 

zástupců, 2 vedoucí oddělení, 10 vedoucích odborů a 15 vedoucích laboratoří. Mezi Korejci 

Kazachstánu jsou 2 členové Akademie věd a 1 člen-korespondent. V systému školství pracuje 

dodnes množství Korejců v pozicích od učitelů až po ředitele škol. 

Korejci jsou též proslavení v četných kulturních činnostech. V Uzbekistánu: v baletu (V. 

Egai, K. N. Kim), pop-hudbě (G. Šin, O. N. Kogai), klasické hudbě (A. B. Kim, N. H. Li a S. 

Ten), lidovém tanci (E. N. Kim, Hwan Den-Uk), klasickém tanci (R. Kan); v malířství (W. 

An, G.N. Kan, E. Li, B.A. Kim, G.N. Kim, A.V. Li, N.S. Pak, N. Šin, I. Šin a ostatní); (Tjo 

Mjon-chi, Ugai De-Guk, V. Li, B. Pak, M. Kim a další), filmové režii (Kim G. N., Egai S. V.) 

                                                           
144

 Na zakládě: CHAN Valerii, SIM Chon-Jong. Korejcy Central'noj Azii: Prošloje i Nastojaščeje. 

Vydavatelství „MBA“, Moskva, 2014 S.162-163. 



59 
 

atd. Hodně Korejců získalo nejvyšší uznání a titul „Zasloužilý umělec Uzbekistánu“ a 

„Zasloužilý umělec Kazachstánu“.  

 

5.3.4 Korejci v orgánech státní moci
145

  

 

Korejci byli také zastoupeni v úřadech různých úrovní. Uvedu údaje o nejvyšších 

vládních strukturách. 

V Uzbekistánu je jedním z významných politiků V. A. Ženg, který zaujímal pozici 

místopředsedy vlády Uzbecké republiky, předsedy Státního výboru pro správu státního 

majetku a privatizaci, a pozici ministra průmyslu. Korejci drželi též funkce předsedy Státního 

výboru pro rybolov (H. T. Ten); zástupce ministra stavebnictví (N. D. Ten), zástupce ministra 

chlebního průmyslu (N. L. Ten), zástupce ministra průmyslu ovoce a zeleniny (H. T. Ten), 

místopředsedy Státního výboru pro geologii a nerostných zdrojů (R. V. Čoj), zástupce 

ministra práce Karakalpakstánu (R. M. Li), zástupce ministra školství Karakalpakstánu (A. A. 

Pak). 

V Kazachstánu byl Korejcem: předseda Ústavní rady (A. J. Kim), zástupce ministra 

spravedlnosti (také A. J. Kim), zástupce ministra maso-mléčného průmyslu (V. I. Hwan), 

zástupce ministra drah a dálnic (A. J. Chegaj), místopředseda státního výboru pro využití a 

ochranu vodních zdrojů (také A. J. Chegaj), státní prokurátor (G. V. Kim). 

V Kyrgyzstánu: ministr zemědělského stavebnictví (N. L. Kim), ministr spravedlnosti 

(N. N. Bejšenalijevá-Kim), předseda Nejvyššího soudu (N. N. Bejšenalijevá-Kim), 

místopředseda výboru pro státní kontrolu (L. P. Čoj). 

Na úrovni okresů a měst Korejci rovněž zaujali vedoucí pozice v krajské, okresní a 

městské výkonné moci: v Uzbekistánu ve městech Vrchní Čirčik, Čirčik, Jangijer, Nukus, 

Fergana; v Kazachstánu v okrese Karatal, ve městech Ust-Kamenogorsk, Šymkent, Kzyl-Orda, 

Tekeli. 

Korejci byli také zvoleni jako poslanci orgánů různých úrovní. 

V Uzbekistánu byli zvoleni: 

• na úrovni obcí – do rády Andižanu, Angrenu, Almalyku, Achangaranu, Bekabadu, 

Kokandu, Margilanu, Navoje, Nukusu, Samarkandu, Taškentu, Talimaržanu, Tachiataše, 

Termezu, Fergany, Čirčiku; 

• na úrovni okresů – v Středním Čirčiku a Vrchním Čirčiku; 
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• Na úrovni oblastí - Andižanské, Bucharské, Samarkandské, Syrdarské, Taškentské, 

Ferganské a Chorezmské. 

Jako poslanci Nejvyšší rady Uzbekistánu opakovaně byli zvoleni Kim Pen-Hwa, Hwang 

Kum-Mun, Šin Den-Dik, Ten Haj-gjun, N.V. Kim. Uzbečtí Korejci byli také zastoupeni v 

nejvyšším zákonodárném sboru a v Nejvyšší radě SSSR (A. Kan, L. Li a Tsoi V. I.). 

V nezávislém Uzbekistánu byli Korejci zvoleni do dolní komory parlamentu (S. S. Kim) a do 

senátu (V. B. Pak). 

Mezi Korejci Kazachstánu byl jeden zástupce v Nejvyšší radě SSSR, 14 Korejců v 

Nejvyšší radě Kazachstánu; 1 gubernátor oblasti. V nezávislém Kazachstánu byli Korejci 

zvoleni do Nejvyšší rady Kazachstánu (Kim Ju), dolní komory parlamentu (Kim R. V.), do 

senátu (G. V. Kim a Tschai Ju), místních orgánů Almaty, Karatau, Taldykurganu, Akmoly, 

Šymkentu, Tarazu, Satpajeva. V nezávislém Kyrgyzstánu byli Korejci voleni do parlamentu 

(Šin R. A., San B. A.). 

 

Významné úspěchy sovětských Korejců jsou stále ještě málo prozkoumány, je to ale 

další fenomén spojený s korejskou menšinou. Korjo-saram byli omezeni ve svých právech, 

nebyli původním národem ani v Rusku, ani ve Střední Asii. Vzhledem ke stalinistické politice 

vůči Korejcům a k jejich postavení jako „nespolehlivé“ etnické menšiny v SSSR, byl fenomén 

jejich velkých úspěchů navzdory všem překážkám obzvláště překvapivým a působivým. 
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6 SOUČASNÉ KOREJSKÉ DIASPORY V NĚKTERÝCH 

ZEMÍCH BÝVALÉHO SOVĚTSKÉHO SVÁZU  
 

Různé výzkumy odhadují, že dnes zhruba 470.000 korjo-saram žije v zemích bývalého 

SSSR, z toho 198 tisíc v Uzbekistánu, 148 tisíc v Rusku, 105 tisíc v Kazachstánu, 19 tisíc v 

Kyrgyzstánu, 13 tisíc na Ukrajině, 6 tisíc v Tádžikistánu, 3 tisíc v Turkmenistánu, kolem 1200 

v Bělorusku a 5000 v dalších postsovětských republikách.
146

 

Podle sčítání lidu v Rusku v roce 2010 bylo 148.556 Korejců, což zahrnovalo 75.835 

mužů a 72.721 žen. Zhruba jedna čtvrtina bydlí na Sibiři a na ruském Dálném Východě.
147

 

Většinou to jsou přistěhovalci, kteří se chtěli vrátit do zemí svých předků před deportací. Též 

v regionu je kolem 8000-12000
148

 Severokorejců, kteří většinou jsou pracovníci. Žije zde i 

malé množství Jihokorejců a etnických Korejců z Číny, kteří přijeli do regionu investovat 

nebo se zapojit do mezinárodního obchodu. 

Většina korjo-saram bydlí ve Střední Asii, zejména v Uzbekistánu a Kazachstánu. 

Centrum korejské kultury Kazachstánu je soustředěno ve městě Almaty, což je bývalé hlavní 

město. Ve 20. století to bylo jediné místo ve Střední Asii, kde se vydávaly noviny v korejštině 

(korjo-šinmun) a působilo zde korejsko-jazyčné divadlo.
149

 Korejské obyvatelstvo zde bylo 

chráněno místním guvernérem.  

Podle sčítání lidu v Kazachstánu Korejců bylo 96.500 v roce 1939, 74.000 v roce 1959, 

81.600 v roce 1970, 92.000 v roce 1979, 100.700 v roce 1989 a 99.700 v roce 1999.
150

 

V Kyrgyzstánu počty populace zůstávaly zhruba na stejných číslech v posledních třech 

sčítáních: 18.355 v roce 1989, 19.784 v roce 1999, a 17.299 v roce 2009.
151

 Na rozdíl od 

jiných diaspor, jako jsou například Němci, z nichž se většina odstěhovala do Německa po 

rozpadu Sovětského svazu, Jižní Korea nemá podobný vládní program podpory návratu z 

diaspor ze Střední Asie. Nicméně, byly založeny organizace a fondy pro podporu postavení 

korejštiny a korejské kultury. Například, „Korejské centrum vzdělání“, které bylo založeno v 
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Biškeku v roce 2001. Především protestantští misionáři z Korejské Republiky jsou tam také 

aktivní. 

Populace Korejců v Uzbekistánu čelí v posledních letech jazykovým problémům. 

Korjo-saram tam mluví rusky, ale ne uzbecky. Po vyhlášení nezávislosti Uzbekistánu mnoho 

lidí přišlo o práci jen kvůli tomu, že nemohli mluvit národním jazykem. Někteří emigrovali do 

ruského Dálného východu, ale ekonomické podmínky a život tam nejsou o mnoho lepší. 

Také existují malé korejské komunity v Tádžikistánu. Dnes korejská diaspora v 

Tádžikistánu má kolem 6.300 lidí. Výhodou jsou bohaté přírodní zdroje a relativně mírné 

podnebí. Počet korejských obyvatel vzrostl na 2.400 v roce 1959, 11.000 v roce 1979 a 

13.000 v roce 1989. Většina žila v hlavním městě Dušanbe.
152

 Ale s počátkem občanské války 

v Tádžikistánu v roku 1992 mnoho Korejců uprchlo ze země. Násilí pokračovalo i po konci 

občanské války. V roce 2000 teroristi odpálili bombu v korejském křesťanském kostele v 

Dušanbe, zemřelo 9 lidí a 30 bylo zraněno.
153

 Většina pracuje v zemědělství anebo se zabývá 

podnikáním a obchodem. 

Menší zpětná migrace sovětských Korejců do Koreje byla v první polovině 20. století. 

Například, vojáci Rudé armády, kteří působili v Severní Koreji v letech 1945-1946. Také 

učitelé a pracovníci, kteří pomáhali na severu poloostrova, byli i jednotlivci, kteří uprchli do 

Severní Koreje z osobních důvodů.
154

 Nové komunistické státy přijímaly vzdělané sovětské 

pracovníky. Zejména v Severní Koreji taková migrace, nebo návrat, hrál významnější roli, 

než v jiných zemích. V dnešní době, vzhledem k ekonomickému rozvoji Korejské republiky, 

existuje i pracovní migrace do Jižní Koreje.  

V této kapitole se ale soustředím na diaspory Korejců v Bělorusku, Estonsku a Ukrajině, 

jelikož jsou zatím méně prozkoumané, a jsou to státy, ke kterým mám osobní vztah.  
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6.1 KOREJSKÁ MENŠINA BĚLORUSKA 

 

 
První Korejec se objevil na běloruském území v roce 1934. Během deseti let počet 

Korejců se zvýšil na několik korejských rodin. Ale většina Korejců přestěhovala do Běloruska 

v padesátých a šedesátých letech, velké množství z nich byli vojáci. Od té doby začíná 

významná migrace Korejců z republik střední Asie do Běloruska. V současné době žije v 

Běloruské republice asi 1200 lidí korejského původu, z nichž většina pochází ze smíšených 

rodin. Počet čistě korejských rodin je kolem 30.
155 

Podle posledního sčítání lidu v Bělorusku korejskou menšinu tvoří 56% mužů a 44% 

žen. Korejský jazyk považují za mateřštinu 12% lidí. Mezi Korejci jsou profesoři a docenti, 

lékaři, učitelé, novináři a architekti, právníci a umělci, vynikající sportovci a podnikatelé.
156

 

Jeden z nejznámějších zástupců diaspory je Nelli Kim, několikanásobná olympijská 

vítězkyně, mistryně světa, Evropy a Sovětského svazu, která byla aktivním členem Asociace 

Korejců Běloruska. Dalším známým představitelem je sportovec, trenér a veřejný činitel 

Leanid Kim, který byl aktivním iniciátorem sjednocení korejské diaspory v Bělorusku. Díky 

jeho úsilím se podařilo přesně stanovit počet diaspory v Bělorusku. Dlouhou dobu 

nejvýznamnější postavou byl vědec a profesor Aleksej Kim, který v 40. letech emigroval do 

Běloruska a dlouho byl děkanem Běloruského polytechnického institutu. 

Prvním Korejcem v Bělorusku byl ale Innokentij Pak, který věnoval svůj pracovní život 

civilnímu letectví a přesto, že měl „nevhodnou“ národnost, zúčastnil se aktivně druhé světové 

války, obdržel medaile za vojenské úspěchy, protože byl jedním z mála sovětských Korejců, 

kteří se podíleli na osvobození SSSR a Evropy, včetně dobytí Berlína. Po konci války 

v Evropě pokračoval svou vojenskou cestu v Číně a Koreji, byl také hrdý na to, že se podílel 

na osvobození Koreje od japonského militarismu. Dodnes I. Pak, navzdory svému věku, se 

aktivně zúčastní života AKB. Alexandra G. Park, hrdinka socialistické práce, přijela do 

Minsku v roce 1940 se svým manželem Paulem Pak. Její manžel je kandidát zemědělských 

věd a pracoval mnoho let v Akademii věd Běloruska. Také musím zmínit Auroru Ten - vůbec 

první ženu v Sovětském svazu, která se stala architektem, a je doteď jedinou ženou korejské 

národnosti ve Svazu architektů Běloruské republiky. 
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V polovině 80. a na počátku 90. let a, zejména, po rozpadu Sovětského Svazu přišla 

doba demokratizace společenského a politického života. V Bělorusku počal proces národního 

obrození a probuzení národního vědomí, oživení národní kultury. To se týkalo i různých 

etnických skupin. Jedna po druhé se v Bělorusku začaly objevovat národní kulturní 

organizace, korejská diaspora se také zapojila do tohoto procesu. 

V únoru 1991 byla z iniciativy nadšenců uspořádána první konference s cílem vytvoření 

Asociace Korejců v Minsku, kde pod vedením Anatolije Kima byly zformulovány cíle nové 

organizace, vytvořena iniciativní skupina pod vedením Zoji Pak, byli zvoleni členové Rady a 

prezident Asociace - Anatolij Pak. Asociace Korejců Minsku definovala ve své činnosti řadu 

úkolů, z nichž hlavní úlohou bylo oživení národní kultury. První akcí nového spolku bylo 

společné oslavování „sollalu“ (svátku Nového roku podle lunárního kalendáře). Mnoho 

otázek ohledně oživení národní kultury, tradicí a zvyků ale nemohly být plně vyřešeny. 

Hlavním důvodem byl nedostatek pracovních zkušeností. Také na začátku práce Asociace 

ještě nebyl navázán kontakt s jinými diasporami, které již měly zkušenost s obdobnými 

činnostmi, nebyl také navázán náležitý a nezbytný kontakt se státními strukturami. Na 

počátku roku 1993 byla svolána první republikánská konference korejské diaspory, které se 

zúčastnili zástupci běloruských regionů, nejen hlavního města. V rámci této konference 

jednohlasně byl přijat návrh o založení Asociaci Korejců Běloruska (AKB), novým 

prezidentem byl zvolen Sergej Ten.
157

 

Základním právním dokumentem pro národnostní menšiny v Bělorusku je stejnojmenný 

„Zákon o národnostních menšinách Běloruská“, který byl přijat v listopadu 1992 při působení 

představitelů všech menšin. Tento zákon (spolu s Ústavou Běloruské republiky, Deklarací o 

státní suverenitě, zásadami z mezinárodních dokumentů zabývajícími se lidskými právy a 

právy menšin) vytvořil vážný právní základ pro regulaci vztahů mezi různými menšinami v 

Bělorusku.
158

 

Za hlavní cíl činnosti AKB bylo vždy považováno vytvoření podmínek pro národní 

sebeurčení, a s tím i poznání a zachování historie, jazyka, zvyků, tradicí korejského lidu a 

vzdělávání členů Asociace v těchto oblastech. S tím vyvstala celá řada problémů, z nichž byl 

hlavním problémem nedostatečný intelektuální potenciál korejské diaspory, zejména byla 

potřeba členů, kteří by znali kulturu korejského národa. Na rozdíl od jiných menšin, korejská 

diaspora je malá, a neexistují v Bělorusku primárně Korejské obce nebo čtvrti. 
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Důležitým přínosem po založení AKB je to, že Korejci začali mezi sebou komunikovat. 

Během prvních let ABK se podařilo zahájit své aktivity v hlavním městě a realizovat prioritní 

úkoly – učení jazyka, tradic, zvyků a dějin. V roce 1993 byla v AKB otevřena nedělní škola 

pro studium korejského jazyka a kultury, která byla poměrně úspěšnou díky aktivní pomoci 

studentů-aspirantů z Korejské republiky: Kim Ku-Džona, Čwe Su-Bina a O Toki. Pomoc 

organizace a fungování této školy poskytla Mezinárodní konfederace korejských asociací 

(ICKA). Materiály poskytnuté ICKA byly důležitými učebními pomůckami pro učitele 

korejského jazyka. Důležitou zásluhou AKB s pomocí profesorů z Korejské Republiky bylo 

vypracování a sestavení učebního plánu (720-750 hodin) pro studium korejského jazyka, 

podle kterého bylo otevřeno oddělení korejského jazyka na půdě Minské Státní Lingvistické 

univerzity. S otevřením bakalářského programu se kvalita výuky korejského jazyka v 

Bělorusku zvýšila. A to nejen pro korejskou menšinu, cílem vytvoření katedry je i dnes 

primárně vychování odborníků, kteří umí korejský jazyk, jelikož během krátké doby 

ekonomická spolupráce mezi Běloruskem a Korejskou republikou se razantně navýšila. 

Jedním z úspěchů AKB je vytvoření v roce 1995 národního kroužku amatérského umění. Už 

víc než 20 let diaspora představuje korejskou kulturu a umění na republikových festivalech 

národních kultur. Velkým dílem se podílela na organizaci kroužků mezi Korejci hlava 

umělecké iniciativy Klára Am.
159

  

Mimo AKB, nebo ve spolupráci, různé akce s cílem podpory korejské diaspory a 

představení Koreje Bělorusům provádí Velvyslanectví Korejské republiky a společnost 

Daewoo. Díky finanční podpoře se AKB podařilo realizovat řadu projektů. Tak v dnešním 

Bělorusku můžeme vidět oživení korejské kultury a tradic. 

 

6.2 KOREJSKÁ MENŠINA UKRAJINY
160

 

 

První Korejci se na Ukrajině objevili na počátku 20. století. Markantnější přesidlování 

se datuje do 50.-60. let, kdy se Korejci přesidlovali do Nikolajevské, Chersonské oblasti a na 

Krym, kde si pronajímali půdu a pěstovali melouny a cibule. 

Ve městech Ukrajiny se začali objevovat Korejci po smrti Stalina. Byli to převážně 

absolventi vysokých škol a průmyslových vzdělávacích institucí. Proto je dnes korejská 
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diaspora na Ukrajině charakterizována vysokou inteligencí a kulturní úrovní (kolem 80% 

ukrajinských občanů korejského původu má vysoké vzdělání). Samozřejmě, vztah 

ke Korejcům jako k nedůvěryhodným zástupcům deportovaného národa byl „zvláštní“, a 

vzhledem ke kulturním rozdílům první roky na novém území nebyly jednoduché.  

Až do počátku devadesátých let neexistovaly žádné národní kulturní korejské asociace, 

a teprve v roce 1992 vzniklo sdružení Korejců Ukrajiny. Dnes ve 27 městech Ukrajiny 

existují regionální sdružení Korejců. Podle neoficiálních údajů dnes na Ukrajině žije kolem 

13.000 Korejců. Většina Korejců se přestěhovala na Ukrajinu z Uzbekistánu, Kazachstánu a z 

Dálného východu. 

Je třeba poznamenat, že ukrajinští Korejci, navzdory jejich malému počtu, se aktivně 

zapojili do společensko-politického a národně-kulturního života nezávislé Ukrajiny. Přes 

obrovské úsilí k zachování kultury a zvyků, a vzhledem k tomu, že skoro nebyli lidé, kteří by 

obstojně ovládali korejštinu, první prioritou korejské asociace Ukrajiny (KAU) bylo vytvořit 

centrum pro studium jazyka a kultury nejen v ukrajinském hlavním městě Kyjevě, ale také i 

v oblastech s velkým počtem Korejců. 

V roce 1992 byly otevřeny první nedělní školy pro výuku korejského jazyka a kulturní 

centra ve mnoha městech a především v Kyjevě. V roce 1995 poprvé na Ukrajině na Kyjevské 

národní lingvistické univerzitě bylo otevřeno korejské oddělení, odkud dodnes vychází 

koreanisté a tlumočníci. V roce 1996 byl otevřen seminář koreanistiky na Kyjevské národní 

univerzitě Ševčenko, otevřeno korejské oddělení na gymnáziu orientálních jazyků v Kyjevě. 

Ve městě Charkov, na půdě kulturního centra „Čoson“, poprvé na Ukrajině byla otevřena 

národní korejská škola. Na vysoké úrovni existují nedělní školy ve městech Kyjev, Charkov, 

Džankoj, Krasnoperekopsk atd. 

Existuje však mnoho problémů, které je třeba vyřešit. Za prvé, přístup ke studiu 

korejského jazyka by měl být volnější, to znamená nejen na vysokých školách. Nedělních škol 

není dost. Zadruhé, vysoké vzdělaní a výuka korejštiny na vysokých školách je placená, a 

vzhledem k ekonomické situace v Ukrajině, mnoho korejských a ukrajinských dětí nemají 

přistup ke vzdělání. Za třetí, studenti a absolventi oddělení koreanistiky nemají dostatek 

jazykové praxe. Otázka výměnných pobytů na korejských univerzitách je doposud nevyřešena 

adekvátním způsobem. Za čtvrté, není dost kvalifikovaných učitelů a profesorů, i když do 

Ukrajiny jezdí dobrovolníci KOICA. Za páté – není dost učebních pomůcek a materiálů. Tyto 

problémy vyplývají převážně z dlouhotrvající ekonomické krize a nestabilní politické situace 

na Ukrajině, kvůli které jsou vztahy mezi Ukrajinou a Korejskou republikou dosud v plenkách. 
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Ale s podporou Velvyslanectví Korejské republiky, KOICA a dalších korejských 

organizací na Ukrajině, korejská diaspora každoročně pořádá festival „Dny Koreje na 

Ukrajině.“ Tento tradiční každoroční festival se koná v různých městech Ukrajiny. To je 

příležitost nejen pro Korejce, ale i pro ukrajinský lid se lépe seznámit s korejskou kulturou. V 

rámci festivalu obvykle přijíždí umělecké skupiny z Koreje, Uzbekistánu a Ruska.  

Za Sovětského svazu se koreanistika vyvíjela na Ukrajině do té míry, do jaké dovolila 

vláda. Stejně jako v Československu, z ideologických důvodu byly přeloženy a publikovány 

pouze práce a díla z KLDR, to mělo propagandistickou roli. Mimo ideologie, v roce 1960, 

1968 a 1979 byly publikovány sbírky „korejské lidové pohádky“ v ukrajinštině. 

Mohu tedy říci, že koreanistika na Ukrajině se teprve teď začala rozvíjet, ale stále je v 

počáteční fázi. Myslím si, že ukrajinští studenti, kteří v současné době studují magisterské a 

doktorandské programy na univerzitách v Korejské republice, můžou v budoucnu tvořit jádro 

koreanistiky na Ukrajině.  

 

6.3 KOREJSKÁ MENŠINA ESTONSKA
161

  

 

V Estonsku žije jen několik set Korejců. V této baltské zemi se objevili ještě za 

existence Sovětského svazu. Estonci je považují za talentovaný, pracovitý a schopný národ. 

Čistě korejské se zde rodiny skoro nenacházejí, členové korejské diaspory většinou uzavřeli 

sňatek s Estonci nebo představiteli jiných národností. I přesto se zachovávají národní korejské 

tradice. 

Jako i v případě jiných zemí, Korejcům v Estonsku se podařilo překonat potíže a 

s pomocí svých schopností dosáhnout vysokého postavení ve společnosti. Mezi nepočetnými 

Korejci v Estonsku je řada známých podnikatelů, vědců, lékařů, umělců, politiků a sportovců. 

Nejznámějším představitelem korejské diaspory je doktorka filologických věd L. M. Šek, 

popisují ji jako energickou a talentovanou organizátorku, která se proslavila zájmem o 

národnostní menšiny v malé zemi a vytvořila svaz národních kultur „Lira“, jež si klade za cíl 

zachovat národní identitu korejské menšiny (a jiných) a usnadnit integraci do estonské 

společnosti. Dnes jsou v „Liře“ představitelé vice než 40 národností: Rusové, Ukrajinci, 

Bělorusové, Arméni, Gruzíni, Turkmeni, Uzbeci, Číňané atd. „Lira“ byla založena v roce 

1995 a na začátku své činnosti fungovala jako estonsko-korejská kulturní společnost. Paní Šek 

byla schopna dostat finanční prostředky od úřadů a sponzorů, bez jejichž podpory by bylo 
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obtížné provádět různorodé četné akce. L. Šek je také členem rady prezidenta republiky. Mezi 

slavnými Korejci Estonska je též řazena podnikatelka Lidia Jugaj a Lev Kim, uznaný 

specialista na alternativní medicínu. Ve stavebním průmyslu je proslulé jméno Sergeje Jugaje. 

Jeho soukromá firma podniká ve stavebnictví a vyznačuje se vysokou kvalitou stavebnické 

práce.  

Jelikož menšina má malý počet představitelů, je pro ně snadnější v úzkém kruhu 

zachovávat tradice a oslavovat korejské svátky, zejména sollal a čchusok. Váženým hostem, 

bez kterého se nekoná ani jedna oslava, je sovětský hrdina druhé světové války Ronald Tsoi.  

Pozornost je věnována korejskému jazyku. Se státní podporou je organizována nedělní 

škola, kde jsou jednou za týden zapojeny do studia a aktivit desítky žáků ve věku od 4 do 20 

let. Funguje již 15 let taneční soubor korejské diaspory „Arirang“ a vokální skupina „Nore“. 

V dubnu 2007 v Moskvě na Mezinárodním festivalu dětí a mládeže „Open Europe“, kde 

zhruba 600 tvůrčích týmů zastupovalo 18 zemí Evropy a Asie, Estonsko bylo úspěšně 

zastoupeno korejským souborem „Arirang“, kde v nominaci „Folk dance“ byl oceněn druhým 

místem. Soubor také zastupoval Estonskou republiku na 5. Mezinárodním folklorním 

festivalu v Itálii, kde korejský soubor s jejich pestrým a barevným tancem získal první cenu. 

A pro svou krásu a harmoničnost pohybů získali i titul „Miss Festival“. Arirang je 

nejaktivnějším účastníkem a častým vítězem regionálních, městských a republikových 

festivalů a soutěží v Estonsku, pravidelně konají charitativní koncerty ve školách. Úspěch 

souboru je spojen se jménem jeho vedoucí Olgy Kim, bývalé sólistky Státního republikového 

korejského divadla hudební komedie v Kazachstánu. Jednoho léta ona přijela na dovolenou k 

příbuzné do Tallinnu a již tam zůstala. Podpoře, oživení a zachování korejské kultury 

v Estonsku hodně napomáhá Velvyslanectví Korejské republiky v Helsinkách (v Tallinnu 

pouze konzulát), společnost „Lira“ a sponzoři. 

Estonsko je malý stát, ale je známý pro své mezinárodní úspěchy, včetně sportu. Zvláště 

milují v republice taekwondo. „Estonský svaz Taekwondo“ je veden Mikhailem Kylwartem, 

synem L. Šeka. Je mnohonásobný vítěz mezinárodních a republikových soutěží v taekwondu 

a boxu. V roce 2008 se stal stříbrným medailistou světového šampionátu bojových umění. 

Poté, co se stal trenérem, už vychoval několik evropských mistrů a vítězů mezinárodních 

turnajů. V roce 2009 byl zvolen členem výkonného výboru Světového výboru bojových 

umění (IMGC). Je znám v Estonsku i jako aktivní a inteligentní politik. V roce 2009 nastoupil 

do strany politickému středu a byl zvolen do Tallinnské městské rady, v roce 2011 se stal 

místostarostou Tallinnu. 
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V poslední době mladí z korjo-saram ve všech republikách bývalého sovětského svazu 

začínají projevovat opravdový zájem o své historické kořeny a dějiny, jako hlavní důvod 

vidím ale ekonomický pokrok Jižní Koreje, nebo i dokonce „korejskou vlnu“. Objevil se 

zájem o studium korejského jazyka a zachování zvyků a tradicí svého národa. Pro mnoho 

žijících v Kazachstánu má korejština status „mateřského jazyka“, ale jeho funkce jsou velmi 

omezené v jiných republikách, a znalost „mateřštiny“ je na nízké úrovni.
162

 

Pro oživení diaspor a jejích národnostního sebevědomí nejprve musí být zachován 

rodný jazyk, a s tím i studium etnických kořenů a historie. Programem obnovy korejského 

jazyka a kultury v regionu by se měly zabývat jihokorejské instituce a poskytovat jim finanční 

pomoc. Je potřeba podporovat korejskou kulturu prostřednictvím médií a pořádáním 

kulturních akcí.  
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ZÁVĚR 

 

V dějinách SSSR má otázka násilných deportací národů významné místo. Zejména za 

vlády Stalina, v 30.-50. létech minulého století, bylo velké množství národů přesídleno, 

většinou na Sibiř a do Střední Asie. V těchto oblastech byly vytvořeny etnické menšiny. V 

roce 1937 byli do Kazachstánu přemístěni i Korejci z Dálného východu. Ztratili nejen 

obvyklý způsob života, ale také právo mluvit svou mateřštinou kvůli totální rusifikaci 

v Sovětském svazu, fakticky ztratili právo dodržovat tradice a dávat dětem korejská jména. Po 

těžkém přizpůsobení novým podmínkám, druhé světové válce a těžké poválečné době, mnoho 

Korejců ale dosáhlo vysokého postavení ve společnosti, mnoho se pak usadilo i v jiných 

sovětských republikách. 

Korejci byli přijatí kazašským a uzbeckým národem v jejich vlastní zemi, vůči 

Korejcům se chovali s úctou vzhledem k jejich skromnosti, pracovitosti a mírumilovnosti. 

Dnes se korejská diaspora stala nedílnou součástí mnohonárodního Kazachstánu a dalších 

republik bývalého sovětského svazu, má pověst pracovitých a nadaných lidí. Vždy výrazně 

inklinovali ke vzdělávání. Středoasijská korejská diaspora byla známá svým potenciálem, a to 

je i důvod, proč stovky korjo-saram jsou řazeni mezi významné sovětské vědce. A to v oblasti 

matematiky, geologie a mineralogie, paleontologie, chemie, biologie atd. Nejen vědci, ale 

jsou známá též jména vysokých úředníků a majitelů velkých podniků.  

Život korjo-saram se po rozpadu Sovětského svazu nestal jednodušší. V současné době 

vědomí lidí zemí Střední Asii je ovlivněno myšlenkami panislamismu a turkizace. Stejné 

problémy pociťují i ostatní národy v Kazachstánu. Takovýto strach o budoucnost, složitost 

nového života a případy diskriminace etnických skupin přispěly k tomu, že Korejci raději 

odchází ze Střední Asie, většinou ale do Ruska. Mládež diaspory se snaží spojit a přispět 

ke kulturnímu obrození, zejména se jím to daří s rozvojem informačních technologií, což je 

ostatně nyní mnohem jednodušší prostřednictvím internetu. Při napsáni práce jsem často 

vyhledával materiály nebo prostě četl desítky osobních příběhů na webových stránkách, které 

fungují jako sociální sítě pro příslušníky diaspory „sovětských Korejců“.
 163

 Na takových 

portálech se každý Korejec může dozvědět hodně zajímavého o kultuře svého národa, najit 

přátele ve svém okolí, nebo dokonce příbuzné. V současné době zájem „Korejců o Koreu“ 
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roste pochopitelně i spolu s celosvětovým růstem zájmu o korejský poloostrov kvůli „korejské 

vlně“ a ekonomickému rozvoji Korejské republiky. 

Možnost provádění výzkumů korjo-saram v ruskojazyčném vědeckém prostředí se 

objevila jenom během dvou posledních desetiletí. Ze zřejmých důvodů bylo téma národních 

menšin dlouhou dobu tabuizováno, i když to vždy byla aktuální otázka. Velkým přínosem 

ve výzkumu a popisu korejské menšiny v Sovětském svazu bylo odtajení archivních 

dokumentů NKVD a KGB, což byly hlavní nástroje pro uskutečnění represivní politiky vůči 

celým národům. V různých archivech můžeme nalézt i přímé rozkazy vysokých sovětských 

funkcionářů, dopisy s vysvětlením nařízení, bez kterých by bylo skoro nemožné pro vědce se 

zabývat tématem.  Při vyhledávání zdrojů jsem narazil na takový problém, nebo spíš 

zajímavou skutečnost toho, že je v jihokorejském vědeckém prostředí téma nerozvinuto a 

počet publikací je tudíž dost malý. Předpokládám ale, že během příštích desetiletí otázka 

korjo-saram bude vyvolávat větší zájem i u vědců v Korejské republice, jelikož počet 

etnických Korejců z republik bývalého Sovětského svazu, kteří v současné době jezdí a 

emigrují do Koreje, se zvětšuje s každým rokem.               

Rád bych se i dále věnoval tématu. Rozsah bakalářské práce neumožňuje popsat celý 

historický vývoj této diaspory, a proto jsem se soustředil na nejdůležitější body jejich historie. 

V rámci dalšího výzkumu bych se chtěl zabývat právě v současní době se formující menšinou 

„sovětských Korejců“ v Jihokorejské republice. Ve mnoha městech dneska existují centra pro 

podporu korjo-saram, které fungují podobným způsobem, jako „Státní středisko podpory 

přizpůsobení pro severokorejské uprchlíky“
164

, kde Korejci z bývalých sovětských republik 

mají možnost studovat korejštinu a dostávat rady k životu v moderním státě s moderními 

technologiemi, dostávají veškerou pomoc, včetně pomoci se zaměstnáním. Taková centra jsou 

organizovaná většinou na půdě protestantských církví, kde pracují už víceméně zkušení 

přistěhovalci. Na státní úrovni je také vidět podporu zahraniční diaspory, zejména ve sféře 

vzdělání. Mladí Korejci mají četné možnosti a stipendijní programy, které jim umožňují 

dostávat kvalitní vzdělaní a mít perspektivu do budoucna. Korejská vláda investuje do 

vzdělaní svých rodáků, jelikož tito mladí „noví Korejci“ pak mohou nemalým dílem přispět 

k rozvoji korejské společnosti a ekonomiky.     

Co se týče Korejců, co již nemají možnost nebo se nechtějí přestěhovat, tak jejích 

úkolem do budoucna by měla být snaha o obnovení národní mentality a posílení pozic 

vlastního jazyka a kultury uvnitř středoasijských a východoevropských států, během dalšího 
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formováni a rozvoje samostatných a nezávislých postsovětských republik. Toto je obzvláště 

důležité, jelikož zde existují palčivé jazykové a národnostní otázky, a to především kvůli 

historickému (a vždy negativnímu) vlivu Rusů na život národnostních menšin a jejich 

geopolitickým zájmům na území bývalých postsovětských republik. 
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