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АВТОРДАН

уақыт алға жылжуда, Қазақстанның тәуелсіздік алғанына және 
мемлекет ретінде танылғанына ширек ғасыр өтті. тарих үшін бұл көп уақыт 
емес, алайда осы қысқа мерзім ішінде жас мемлекетте ежелгі қазақ жерінде 
өмір сүріп отырған барлық халықтардың саяси, әлеуметтік-экономикалық 
және этно-мәдени өмірінде елеулі өзгерістер болды.

Қазақстан тәуелсіздік алған кезден бастап, мемлекет ретінде өзін 
таныту және болашақ дамудың сенімді векторларын айқындауда оңай 
болмады?! тәуелсіз Қазақстан – қоғамдық тұрақтылығын қоғамның 
демократияландыру және жаңғыртудың терең үрдістерімен біріктіріп, 
экономикалық және саяси реформаларды табысты үйлестіре білген 
қарқынды дамушы ел. республиканың жетістіктері туралы айтқанда, 
Қазақстанның қарқынды дамуының негізгі тірегі этносаралық және 
конфессияаралық келісім екендігін ұмытпау маңызды.

Этносаралық қатынастардың барлық мәселелері Қазақстан 
республикасының Конституциясында, тілдер туралы заңда құқықтық 
көзқарастан бастап анық жазылған. маңыздылығы, мемлекетімізде адамды 
этностық сипаты бойынша құқығын кемсітетін ереже жазылған бірде-бір 
заң жоқ. елімізде ешкім жынысына, нәсіліне, тіліне, дініне, нанымдарына, 
мекен-жайына немесе өзге жағдайлар бойынша кемсітілмейді.

Қазіргі заманғы болмыстарды ескеріп, Қазақстан халқының 
ассамблеясы 2015 жылы 23 сәуірде астана қаласында «мәңгілік ел: бір ел-
бір тағдыр» күн тәртібімен өтті. ортақ рухани-адамгершілік құндылықтар 
негізіндегі халықтың бірлігі қазақстандық ұлттық рухтың бастауы болып 
табылады. біздерді ортақ үйіміз – Қазақстанға деген сүйіспеншілік, ежелгі 
жеріміздің тарихына және тілдерді дамытуға қатысты қоғамдық келісіміміз, 
мемлекетіміз бен оның азаматтарының бүгінгі күніміз бен еңселі ертеңімізге 
деген терең сенімі біріктіреді. біздің мәңгілік отанымыз – мәңгілік елдің 
негізі, міне, осылар.

мемлекет дегеніміз – ұлт, ал оның басты құндылығы – оның бірегейі 
мемлекеттік тілі. мемлекеттік тілді білу – әр азаматтың парызы мен міндеті, 
бәсекелестіктің басты кепілі, қоғамдағы әлеуметтік баспалдақ. Үш тілді 
меңгеру – жаһандық өмірге берілген жолдама, адамның табыстылық 
қағидаты. сондықтан үш тілде білім беруді дамытудың жол картасы 
әзірленеді. Қазақстан әлемде жоғары білімді ел, халқы үш тілді: қазақ тілін 
– мемлекеттік тіл, орыс тілін ұлтаралық тіл және ағылшын тілін – жаһандық 
экономикаға табысты интеграциялану тілі ретінде қолданатын ел ретінде 
танылуы керек.

елімізде Қазақстан халқы ассамблеясы арқылы ұлттық саясатты, 
этносаралық және дінаралық диалогты жүзеге асырудың бірегей әрі тиімді 
тетігі құрылған. мемлекет басшысының бастамасымен құрылған аталған 
орган этносаралық қатынастардағы жарасымдылықтың орталық буыны 
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болып табылады және саяси тұрақтылықты орнықтыруда, қоғамдық келісім 
мен тыныштықты нығайтуда маңызды рөл атқарады. 

Қазақстанның әр аймағында қызмет етіп отырған көптеген этно-мәдени 
орталықтар мен бірлестіктер қоғамымызда елеулі орын алады. 

Қазақстандық бірегейліктің одан әрі нығаюына алып келетін мемлекет 
басшысының алдымызға қойған міндеттерін – бес институттық реформаны, 
«мемлекеттік құрылыстың одан арғы 100 нақты қадамы» Ұлт жоспарын 
орындалуын мемлекеттің қоғамдық бақылау жүйесінде ассамблеяның 
ерекше рөлі айқындалды.

елде мультимәдениетті, көпконфессиялы, көпэтникалы қоғамда бірлікті 
сақтау мен нығайтудың бай әрі бірегей тәжірбиесі жинақталды. барлығы 
жиналып келе Қазақстан халқының бірлігі үлгісін құрайды. Қазақстан 
халқы жалпыұлттық бірлігінің негізінде патриотизм, отанға құрмет пен 
сүйіспешілік, жасына, әлеуметтік мәртебесі, діни нанымы мен ұлтына 
қарамастан әрбір адамға жақын және түсінікті құндылықтар мен идеалдар 
тұр. әлеуметтанулық зерттеулердің мәліметтері бойынша, сауалнамаға жауап 
берушілердің 95,0%-ы өздерін біртұтас халықтың өкілі санайды, 94,2%-ы 
Қазақстанның азаматтарымыз деп санайды. олардың ішінде республиканың 
корейлері де бар.

Қазақстанда тұратын корейлер тарихы «табу» болудан қалды 
және тәуелсіздік алған уақыттан бастап, Қазақстан мен орта азиядағы 
корейлердің жер аударылуы мен орналасуы туралы көптеген кітаптар, 
мақалалар, газет-журнал басылымдары жарыққа шықты. соғыстан кейінгі 
тарих, еңбектегі атқарған қызметтері, этникалық мәдениет, тілдік мінез-
құлықтың кейбір мәселелері барынша кеңінен танылды. алайда тәуелсіз 
Қазақстанның корейлері туралы кітаптар әлі жарық көрген жоқ.

Ұсынылып отырған кітапта корейлердің тәуелсіз Қазақстан тарихының 
ағымындағы өмірлік іс-әрекетінің барлық аспектілері жазылған және оның 
мазмұны 1991 және 2016 жылдар арасындағы 25 жылдық кезеңді қамтиды. 
автор Қазақстандағы Корейлер ассоциациясының вице-президенті 
ретінде қоғамдық жұмыстардағы парызы тұрғысынан барша корей 
диаспорасына қатысты оқиғалар бағамында үнемі болып қана қоймай, 
сонымен қатар әлеуметтік мәдени процестердің көкейкесті мәселелері 
мен тенденцияларына мониторинг жүргізіп отырды, материалдар мен 
құжаттарды ықтиятты түрде мұрағаттады, баяндамалар жасап, мақалаларын 
ғылыми журналдар ғана емес, сонымен бірге баҚ-да да жариялады. 
Қазақстан халқы ассамблеясының Ғылыми-сараптамалық Кеңесінің (ҒсК) 
жұмыстарына көп жылдар бойы қатысуы мемлекетті тұрақты түрде басқарып 
отырған Қазақстан республикасының президенті н.ә.назарбаевтың 
ниетімен жасалған бірегей мемлекеттік институцияларының барлық 
маңыздылығы мен көпқырлылығын тереңінен түсінуге мүмкіндік берді. 

алғы сөзді қысқаша қорытындылай келе, осы кітапты басып шығаруға 
қатысы бар барша адамға шексіз алғысымды білдіремін. бұл алғыс 
корейлердің жас және қарқынды түрде дамып келе жатқан егеменді 
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мемлекет - Қазақстан республикасындағы заманауи өміріне қызығушылық 
танытқандарға және бірінші кезекте елдің болашағы табысталатын келешек 
ұрпаққа арналады. 

т.ғ.д, профессор Герман Н. Ким 
Қазақстан республикасына еңбегі сіңген қайраткері 

әл Фараби атындағы Қаз Ұу корейтану орталығының директоры
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1-тарау. ХАЛЫҚ САНЫ ЖӘНЕ КӨШІ-ҚОН

Ксро ыдырауы және посткеңестік тәуелсіз мемлекеттерде орын 
алған алмасулар маңызды демографиялық өзгерістерге әкелді. 1989 жылы 
бүкілодақтық халықтың соңғы санағы өткізілген уақыттан бастап 1999 
жылы Қазақстан республикасының алғашқы халық санағы жүргізілгенге 
дейін Қазақстан халқы 1 млн. 246 мың адамға азайды. санақтың нәтижелері 
бойынша республиканың халқының саны анықталды – 14953,2 мың адам 
және бірқатар демографиялық мәселелер белгіленді, олардың ішінде – 
жас-жыныстық диспропорция. санақтың нәтижесінде анықталғандай, 
орыстардың, немістердің, гректердің, еврейлердің, басқа халықтардың 
өкілдерінің жаппай елден кетуіне байланысты халықтың этностық құрамы 
қатты өзгерді. 

Қазақстанның екінші ұлттық санағы 2009 жылдың 25 ақпанынан 
6 наурызына дейін өтті және оның нәтижелеріне сүйенсек, Қазақстанда 16,3 
млн. адам тұрады – бұрын есептелгеннен жарты миллионға көп. 

2016 жылдың 1 қыркүйегіндегі мәліметтер бойынша Қазақстан 
халқының жалпы саны 17 853 200 адамды құрайды, бұл халық саны 
бойынша елдердің тізімінде 63-ші орынға сәйкес келеді. соңғы мәліметтерге 
сәйкес, қазақ этносы халықтың көп бөлігін құрайды (66,48%). елде тұратын 
келесі ірі этностар орыстар (20,61%), өзбектер (3,11%), украиндар (1,64%), 
ұйғырлар (1,45%), татарлар (1,15%) және басқалары болып табылады. 
егемен Қазақстан көне және заманауи тарихтан мұра етіп қалған халықтың 
көпэтностық құрамын сақтап қалды. елдің егемендігі жылдары ішінде орын 
алған демографиялық өзгерістер Қазақстанда тұраған этностардың көші-қон 
қозғалғыштығындағы айырмашылықтармен және некелесу, өсіп-өну, өлім-
жітім, өмірдің орташа ұзақтығы және т.б. сияқты көрсеткіштермен туындады.

1.1. Халық саны және негізгі демографиялық көрсеткіштер

1999 жылы Қазақстан республикасының бірінші халық санағының 
нәтижелері бойынша корейлердің саны 99,665 адамды құрады, он жылдан 
кейін халықтың екінші санағы корейлердің санын 103931 деңгейінде тіркеді, 
ал елдің халқының санындағы корейлердің үлесі жиырма жыл бойы 0,7 
пайыз деңгейінде қалды. 

Қазақстанда тұратын саны көп этностардың ішінде 1999 жылы 
корейлер меншікті салмақ бойынша 9-шы орын алды, ал 2009 жылы 
корейлер бір сатыға жоғарылады.1 Корей халқы, бұрынғысынша, негізінен 
(83,7%), бес облыстарда (алматы, жамбыл, Қарағанды, Қызылорда және 
оңтүстік Қазақстан) және алматы қаласында шоғырланған. облыстың 
(қаланың) халқының жалпы санында ең жоғары үлес салмағын корейлер 

1 1989, 1999 және 2009 жж. санақтарының материалдары бойынша Қазақстанның 
аумағында корейлердің орналасуы және саны жөніндегі мәліметтер қосымшаның 
кестелерінде келтіріледі 
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алматы қаласында – 1,7%, Қызылорда облысында – 1,5% және жамбыл 
облысында – 1,4% алады. ең төмен үлес: 0,1%-дан – Шығыс Қазақстан, 
батыс Қазақстан, павлодар және солтүстік Қазақстан облыстарында, 
астанада ол 0,6%-ды құрады,онда 2,028 корейлер тұрады. Шамамен әрбір 
бесінші корей (19,2%) алматы қаласында тұрады, алматы облысында бұл 
көрсеткіш 17,5%, Қарағанды және жамбыл облыстарында - сәйкесінше 
14,2% және 14,1% құрады. санақаралық кезеңде корей ұлтының саны астана 
қаласында 52,6%, алматы қаласында 27,9%-ға айтарлықтай өсті. сонымен 
бірге корейлер алматы облысында 5,4%-ға, Қарағанды облысында 3,9%-
ға, Қызылорда облысында 25,4%-ға және оңтүстік Қазақстан облысында 
14,4%-ға жылыстады, ал саны жағынан корейлер ең аз тұратын солтүстік 
Қазақстан облысында (534 адам) жылыстау 28,4%-ды құрады.2 

Қазақстанға өткен декада ішінде жақын шетелден: тәжікстаннан, 
Өзбекстаннан және Қырғызстаннан корейлер келді. бұл әр-түрлі 
себептермен орын алды. тәжікстаннан корейлер азаматтық соғыстан 
қашса, Өзбекстаннан және Қырғызстаннан негізінен жұмыс істеу үшін келді. 
Өзбекстаннан корей ұлтының гастарбайтерлерінің және тәжікстанның 
босқындарының саны статистикалық есепке қиын алынады. елге келудің 
және елден кетудің саны бойынша жасалатын есептеу дәл жүргізілмейді, 
өйткені бір еңбек мигранттары жыл ішінде шекарадан бірнеше рет өтеді.

Кеңестік корейлер орталық азияның басқа этностарынан урбандалу 
жылдамдығымен ерекшеленді. Қазақстанда мекен етудің 70-жылдық 
тарихынан 50 жыл ішінде олар аграрлық халықтан қалалық халыққа 
айналу басымдығымен байқалады. 1989 жылдан бастап 1999 жылға дейінгі 
санақаралық кезең Қазақстанның корейлері үшін қала халқының санының 
1,9%-ға өсуімен сипатты және өсім халықтың табиғи өсімімен де, сондай-ақ 
ауылдық жерлерден қалаға көшудің арқасында да орын алды, сондықтан 
ауылда тұратын корейлердің саны өткен онжылдықта 15,9 дан 13,4 пайызға 
дейін азайды. Корей халқының қалалануының ең жоғары дәрежесі 1999 
жылы маңғыстау (98,9%), атырау (96,8%), Қарағанды (96,6%), павлодар 
(94,3%) және Қызылорда (93%) облыстарындв байқалды. Корейлердің 
арасында ауыл тұрғындарының үлесі азғантай басымдылықпен ақмола 
облысында үстем болды және 51,2% құрады және бірқатар басқа облыстарда 
ол айтарлықтай болды: солтүстік Қазақстан – 45,5%, алматы – 40,7%, батыс 
Қазақстан – 22,8%. 

Корейлердің жас құрамы 1989 жылғы халық санағының мәліметтері 
бойынша келесі түрде болды: 14 жасқа дейінгі балалар - 29,797 адам; 15 тен 
25 жасқа дейінгі жас тобы -13,402; 25 тен 45 жасқа дейін – 35, 419; 45 тен 65 
жасқа дейін – 17,896 және 65 жастан асқан адамдар – 6,801 адам. осылайша, 
қазақстандық корейлердің үштен бір бөлігі 16 жасқа дейін болды, шамамен 
57% - жұмысқа қабілетті және 13% - жұмысқа қабілетті жастан асқан. 
Қазақстанның 1999 жылғы алғашқы ұлттық санағы 0 ден 9 жасқа дейінгі 
және 30 дан 39 жасқа дейінгі жас топтарының санының айтарлықтай 
2 Пак А.Д. Демографическая характеристика корейцев Казахстана. Алматы, 2002, б. 10. 
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төмендеуін анықтады. 1989 жылы бұл жас топтарының меншікті салмағы 
19,6% және 19,8% құраса, 1999 жылы сәйкесінше 12,4% және 12,7% құрады. 
10-29 жастағы корейлер 4,1% өсті, 40-49 жастағы корейлер 7,2%-ға және 50 
мен одан асқандар 3,0%-ға өсті. 30 жасқа дейінгі халықтың меншікті салмағы 
1989 жылғы 49,7%-бен салыстырғанда 46,6%-ды құрады, 30 дан 59 жасқа 
дейінгі корейлер – 41,2%, 60 жастан асқан корейлер – 12,2%. 1989 жылы 
корейлердің орта жасы екі жыныс үшін 31 жасты құрады, оның ішінде ерлер 
30 жас және әйелдер – 32 жас. 10 жылдан кейін бұл көрсеткіштер өзгерді: екі 
жыныс үшін – 32 жас, ерлер – 32 және әйелдер – 34 жас. 

1960-1970 жылы басталған корейлер арасындағы туу көрсеткіштерінің 
төмендеуі Кеңес дәуірі ыдырағанға дейін жалғасты. соңғы онжылдықта 
туудың оқыс төмендеуі барлық жерде таралды, әсіресе қала тұрғындарының 
арасында, сондықтан республикадағы корейлердің санына сыртқы 
миграциялық қозғалғыштық әсер етуі мүмкін. 

1999 жылғы санақтың мәліметтері бойынша корей ерлерінің саны 
48,529 адамды, корей әйелдерінің саны 51,136 адамды құрады. 100 адамға 
49 ер адам және 51 әйел адам келеді. ер адамдардың саны әйел адамдардың 
санынан біршама төмен және олардың пайыздық қатынасы сәйкесінше 
48,7% және 51,3% құрайды. 1000 әйелге 949 ер адам келеді (1989 жылы – 
980), оның ішінде қалалық жерлерде – 936 және ауылдық жерлерде – 1037 
ерлер. Корей халқының арасында ерлердің үлесі 1989 жылғы 49,5%-дан 1999 
жылы 48,7%-ға дейін қысқарды. жұмысқа қабілетті жастан асқан топтардың 
арасында әйелдердің үлесінің басымдылығы едәуір: 1989 ж – 7,8%-ға, ал 
1999 жылы – 7,1%-ға. 

халық санағының әдістемесіне сәйкес, отбасы ретінде бірлесіп мекен 
ететін, туыстықпен немесе басқа қасиетпен (яғни некелесуден туындайтын 
жақындық қатынастарымен) байланысты және ортақ бюджеті бар тұлғалар 
тобы саналды. отбасылардың құрамына енбеген тұлғалар санақ кезінде 
екі санатқа бөлінді: жеке тұратын отбасы мүшелері және жалғыз бастылар. 
1989 жылғы санақ Қазақ Кср-да 19,3 мың корей отбасын тіркеді, оның 
мүшелері бір (корей) ұлтына жатады, ал алматыда - 3,1 мыңнан астам 
отбасы. сонымен бірге жоғарыда аталған отбасыларда тұратын тұлғалардың 
саны республикада 70,2 мың адамды немесе корейлердің жалпы санынан 
67,9%-ды құрады, ал алматыда сәйкесінше - 11,6 мың адам және 72,4%. бір 
отбасының орташа көлемі 3,7 адамды құрады, бұл республика бойынша 4 
көрсеткішінен 0,3-ке аз және алматы бойынша 3,5%-дан 0,2%-ға көп. 

1999 жылғы халық санағының мәліметтері корей отбасыларының 
сандық құрамы жөнінде мәліметтерді қамтымайды, бірақ соңғы 10 жылда 
отбасының орташа саны әрі қарай қысқарғандығын сеніммен айтуға болады. 

1989 жылғы санақтың мәліметтері бойынша республикада 71,8 мың 
некеде тұрған, шамамен 6 мың жесір қалған және 4,2 мың ажырасқан 
корейлер тіркелді. жесір қалғандардың ішінде 84,7% - әйелдер, 
және де олардың 70,5% 60 жаста және одан асқан жастағы әйелдер. 
ажырасқандардың арасында үштен екі бөлігі әйелдер және үштен бір бөлігі 
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ер адамдар. 1999 жылы санақта неке жағдайы жөнінде сұрақ 15 жастағы 
және одан асқан тұлғаларға қойылды. Корейлердің жалпы санында некеде 
тұрған тұлғалардың үлесі 78,1% немесе 77,864 адамды құрады. олардың 
ішінде некелеспеген ерлер мен әйелдердің меншікті салмағы сәйкесінше 
28,3% және 23,1% құрады, некелескендер – 62,7% және 51,3%, жесір 
қалғандар – 3,7 және 14,1%, ажырасқандар – 5,3 және 11,2%. 

жесірлік, әлеуметтік құбылыс ретінде, көбіне әйелдерге тән және егде 
жастағы корей ерлерінің және әйелдерінің жесірлігін салыстыратын болсақ, 
65-69 жастағы жесір ерлердің меншікті салмағы 28,8% құрағандығын атап 
өтуге болады; ал әйелдер арасында - 48,5%. ажырасқан әйелдердің меншікті 
салмағы, негізінен, 30-34 жастағы жас шекарасына келеді – 18,1%, және 35-
49 жаста шамамен 17,5% құрайды. ажырасқан ерлердің ең үлкен меншікті 
салмағы 30-39 жас тобындағы ерлерде көрінісін табады – 8,9% және 40-54 
жастағы ерлерде 7,9% дейін құрайды. Кеш үйлену қарқыны байқалады. 
1989 жылы 16 дан 29 жасқа дейінгі тұлғалардың 40% некелескен болса, 1999 
жылы бұл көрсеткіш небары 25% құрады. жастар некеге тұру сұрақтарында 
сыңдарлы бола бастады, олар ең алдымен оқудың, жұмысқа орналасудың, 
табысты мансаптың, материалдық тәуелсіздіктің, тұрғын үйдің және т.б. 
мәселелерін шешетін болды.

Қалаланған ортада оқу, жұмыс істеу, отбасылық-тұрмыстық салада 
және жұмыстан тыс жеке қарым-қатынас жасауда қарқынды этносаралық 
қарым-қатынас орын алады. Қала мәдениеті өмір салтын бір стандартқа 
келтіреді, тұрғын үй, жиһаз, тұрмыстық техника, ыдыс-аяқ, киім және 
т.б. сияқты элементтерді өмірге енгізеді. Ұлттық тағамдар енді көбіне 
мерекелік дастархандарға қойылатын болды, ал қалалықтардың күнделікті 
тағамдары этностық өзгешелігін жоғалта бастады. Қала өмірі рухани салаға 
да өз әсерін тигізді, мінез-құлықтың көпшілік мақұлданған нормалары, 
ойлау образы, қарым-қатынас жасау нысаны үлкен орын алады. осының 
барлығы Қазақстанның корейлерінің арасында этносаралық некелердің 
меншікті салмағының өсуіне әкелді. алматы қаласының ахаж мұрағатының 
мәліметтері бойынша 1990-шы жылдары ұлтаралық некелердің үлесі 
шамамен 40 пайызды құрады. дала зерттеулері көрсеткендей, ұлттық-
аралас отбасыларда дүниеге келген жас адамдар ұлтаралық некеге жиі 
тұрады. отбасылық-туыстық қатынастарда 3-4 және одан да көп ұлттардың 
өкілдері тұратын жағдайлар сирек емес. жас корейлердің этносаралық 
некеге тұруының қарқыны тұрақты болып қалады. 

1.2. Ішкі және сыртқы көші-қон 

посткеңестік кезеңде орын алған көші-қон үдерістері бірқатар 
себептермен байланысты болды, олар көші-қон үдерісінің жалпы сипатынан 
басқа, корейлердің тұрғылықты жерлерін ауыстыруының кейбір өзгеше 
ерекшеліктеріне де ие болды. 
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егемен Қазақстанның көші-қон үдерістерінде корей халқы қатысқан 
келесі бағыттар байқалды. біріншіден, ауылдық-қалалық көші-қонда, 
өйткені қалалық корейлердің меншікті салмағы 1989-1999 жылдары 84,1 
ден 86,6 пайызға дейін ұлғайды. екіншіден, корейлер елдің бұрыңғы және 
қазіргі астаналарына белсенді қоныс аударды. осы 10-жылдық кезең 
ішінде алматы қаласындағы корейлердің саны 27,9 пайызға өсті. 1997 
жылдың 10 желтоқсанында Қазақстан республикасының жаңа астанасы 
ресми түрде жарияланды және оның ақмолаға ауыстырылуы (кеңестік 
кезеңде Целиноград қ.) егемен елдің ұлттық-мемлекеттік құрылысының 
заңды қадамы болдыастананы көшіру елдің ішіндегі көші-қон ағындарына 
айтарлықтай әсер етті. 

алғашқы ұлттық санақтың мәліметтері бойынша, астана қаласының 
халқы 319 мың адамды құрады. 1989 жылмен салыстырғанда қазақтардың 
саны 2,7 есе өсті. олардың үлесі 1989 жылғы 17,7%-бен салыстырғанда 
41,8%-ға дейін жетті. Корейлердің саны осы 10-жылдық кезең ішінде 1,329 
дан 2,537 адамға дейін ұлғайды, яғни 52,6 пайызға өсті, бұл 13,5 пайызды 
құрайтын астананың халқының жалпы өсімінен айтарлықтай жоғары. 
астанаға көшіп келген корейлердің арасында шенеуніктер, мемлекеттік 
қызметшілер, зиялылар өкілдері болды, алайда қоныс аударғандардың 
басым бөлігі бизнесмендерден және олардың отбасыларының мүше-
лерінен тұрды. халықтың астанаға көшуі 2009 жылы да жалғасты, астаналық 
тұрғындардың саны 420 мың адамды құрады, бұл сан 1999 жылғы санақпен 
тіркелгеннен 100 мың адамға көп.3 

Қазақстанның корейлерінің шетел елдеріне эмиграциясы өзінің көлемі 
жағынан болмашы ғана болды, ал ресей сияқты посткеңестік мемлекеттер 
эмигрант корейлердің негізгі бөлігін тартады. мысалға, 1994 жылы алыс 
шетелге Қазақстаннан 96 адам көшіп кетті, ал жақын шетелге 100 мыңдық 
корей тобының 1,7 мыңы көшіп кетті. 1996 жылы корейлердің эмиграциясы 
алыс шетелге 90 адамды, жақын шетелге 1063 адамды құрады. алыс 
шетелге, атап айтқанда аҚШ-қа, Канадаға, голландияға, бельгияға және 
басқа елдерге қаржылары және еңбектің батыс нарықтарында сұранысқа ие 
кәсіп меңгерген жас буынды корейлер барады. 

оңтүстік Кореяда эмиграцияланған қазақстандық корейлердің саны 
жөнінде мәліметтер жоқ, алайда ол азғантай санды құрағанын толық 
сеніммен айтуға болады. Кореяда тұратын Қазақстанның азаматтары 
шартты түрде бес топқа бөлінеді: сеулде Қр елшілігінде жұмыс істейтін 
дипломатиялық жұмыскерлер; корей жоо-да білім алатын студенттер және 
магистранттар; зауыттарда және фабрикаларда келісім-шартпен жұмыс 
істейтін «өнеркәсіптік тағылымгерлер»; оңтүстік корейлерге тұрмысқа 
шыққан әйелдер; Кореяда ата-аналарымен бірге тұратын кәмелетке 
толмаған балалар. барлық аталған топтарда Қазақстанның этностық 

3 Е.Ю. Садовская. Перенос столицы из Алма-Аты в Астану и его влияние на миграционные 
процессы в Казахстане. http://www.demoscope.ru/weekly/2002/071/
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корейлері аз мөлшерді құрайды, ең үлкен салмақ, мүмкін 4-ші топта бар, 
алайда бұл болжам нақты статистикамен дәлелденбейді. 

жоғарыда аталып өткендей, корейлер ресейге көп көшіп барған, 
көбіне олар приморьеге көшіп кеткен, өйткені ол жерде корейлер Қазақстан 
мен орта азияға депортацияланудың алдында 75 жыл бойы тұрып келді. 
1990-шы жылдардың бірінші жартысында посткеңестік орталық азиядан, 
артықшылығымен Өзбекстаннан, бірнеше мың корейлер приморьеге көшіп 
барды, ал 1990-шы жылдардың соңында бірнеше ондаған корей отбасылары 
волгоград облысына келді, онда жаңадан көшіп келген корейлердің 
ауылдары пайда болды. бұл қозғалыс жеке деңгейде де, сондай-ақ 
отбасылық-туысқандық нысанда да орын алды және оңтүстік корейтік 
ҮеҰ және шіркеулердің тарапынан белгілі бір қаржылық және моральдік 
қолдауға ие болды.4 

алматы облысының Қаратал ауданына корейлерді депортациялаған 
сәттен бастап олардың ықшамды орналасуының орны болып қалып отыр, 
сондықтан бұл жерлерде сұраулар жүргізілді, және анықталғандай, 1990-шы 
жылдардың бірінші жартысында ауданнан корейлердің көп саны ресейдің 
әр-түрлі өңірлеріне, сондай-ақ украинаға және көршілес Қырғызстанға 
көшіп кетті. Қаратал ауданының барлық халқынан 26% құраған 760 корей 
мекен еткен ескелді ауылдық округінде ғана 1993-1995 жылы кезеңі ішінде 
20 корей отбасы Қиыр Шығысқа көшіп кетті. 1997 жылы 60 корей елдің 
шекарасынан тыс көшіп кетті, олардың ішінде 40 корей ресейге, 20 (4 
отбасы) корей хабаровск өлкесіне көшті, ал 2000 жылы небары 5 адам көшіп 
кетті. 5 алайда Қиыр Шығыстың ауыл шаруашылығындағы экономикалық 
жағдай нашарлап кетті, ал жергілікті биліктің және халқының тілектестігі 
мигранттардың пайдасына шешілген жоқ. сондықтан ортаазиялық 
корейлердің бір бөлігі бұрыңғы тұрған жерлеріне қайтып келді, бұл жағдай 
көшіп кетуге дайындалып жүргендер үшін ескерту ретінде болды. ел 
экономикасының тұрақты өсуі, өмірдің деңгейінің жоғарылауы, ең бастысы 
– бейбітшілік, келісім және халықтар достастығы Қазақстаннан адамдардың 
жылыстауын минимизациялау үшін негізге айналды. 

осылайша, Қазақстанда егемендік жылдары ішінде корей халқының 
саны бұрыңғысынша қалды. Өсіп-өнудің деңгейінің құлауына байланысты 
корей халқының өсуі орын алмады. Өткен онжылдық ішінде корей халқының 
саны 2 жылға «қартайды», отбасының орташа көлемі де азайды. Корей 
халқының арасындағы жыныстардың қатынасы түзетіле бастады, алайда 
ең кіші және егде жастағы шоғырланымдарда белгілі бір диспропорция 
қалды. Этносаралық некелердің үлесі айтарлықтай өзгерген жоқ, бірақ 
неке серіктестері ретінде орыстар мен басқа еуропалық ұлттардың орнына 
қазақтар жиі шығады. соңғы жылдары ішінде қалалық корейлердің саны 
абсолюттік, сондай-ақ салыстырмалы көрсеткіштерде де өсті, және де 
4 Tae Hyeon Back. The Social Realty faced by ethnic Koreans in Central Asia. In: German 

Nikolaevich Kim and Ross King (Eds.) The Koryo Saram…pp. 45-89
5 Полевые записи автора. 2000, тетрадь 2, б. 17 
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корей халқының ең жоғары өсімі елдің екі астанасында тіркелді. тәуелсіз 
Қазақстанның бастапқы жылдарында белсенді сипатқа ие болған бұрыңғы 
Кеңес дәуірінің басқа өңірлеріне көшіп кету қазіргі уақытта тұрақтанды, 
болашақта корей халқының санының сақталуына және өсуіне деген үміт 
береді. 

2-тарау. ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ КӘСІБИ  
ҚҰРЫЛЫМДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР 

Қазақстанға депортацияланған және азаматтық құқықтары шектелген 
корейлер негізінен ауылдық жерлерге қоныстанды және аграрлық 
шаруашылықпен айналысты. Корей колхозшыларының еңбектегі табыстары 
Кеңес дәуірінде кең таралды, олардың көбі кеңес үкіметінің медальдарымен 
және ордендерімен марапатталды, ал Қазақстандағы 68 ең озық ауыл 
еңбекшілері ең жоғарғы марапатқа – «алтын жұлдыз» медаліне және 
социалистік еңбек ері атағына ие болды. 

сталиннің өлімінен соң және елде жүру еркіндігін алғаннан кейін 
корейлер қалаларға көше бастады, жоғары оқу орындарында білім алуға 
қол жеткізгеннен соң, жаңа мамандықтар мен кәсіптер игерді. 1960-
шы жылдары корей халқының әлеуметтік құрылымы жылдамдатылған 
қарқынмен өзгерді, атап айтқанда колхоз шаруашылығынан зиялыларға, 
инженерлік-техникалық жұмыскерлерге, дипломы бар мамандарға ауысты. 

2.1. Әлеуметтік құрылым және негізгі жұмыспен қамтылу

Кеңес кезеңіндегі Қазақстанның корей халқының әлеуметтік 
құрылымын талдаудың объективті қиындықтары бар, себебі статистикалық 
есептерде корейлер «және басқалары» бағанында көрсетіліп жүрді, ал 
арнайы этноәлеуметтік зерттеулер әлі күнге дейін жүргізілген емес. алайда 
корей халқының маңызды бөлігі мекен еткен Қызылорда облысы бойынша 
1970 жылы жасалған халық санағының мәліметтері бойынша біршама дерек 
алуға болады. жұмыстары бар облыстың барлық корейлері 4,206 адамды 
құрады, олардың ішінде: кәсіпорындардың басшылары – 141; инженерлік-
техникалық жұмыскерлер – 514; агрономдар, зоотех никтер, ветеринарлар 
– 30; әдебиет және баспа жұмыскерлері – 31; мәдени ағартушылық 
жұмыскерлері – 42; өнер жұмыскерлері – 26; байла ныс жұмыскерлері – 
45; сауда және қоғамдық тамақтану жұмыс керлері – 114; химиктер – 2; 
тоқымашылар – 14; тігіншілер – 280; ауыл шаруа шылықпен айналысқандар 
– 203, оның ішінде трактористтер – 38; кәсібін көрсетпегендер – 97; 
медициналық жұмыскерлер – 216, оның ішінде дәрігерлер – 55; медбикелер 
– 107; ғылыми жұмыскерлер, педагогтер, тәрбиешілер: 355, оның ішінде 
мектептің оқытушылары – 288; жоо оқыту шылары – 31; жоспарлау және 
есепке алу жұмыскерлері: – 464, оның ішінде бухгалтерлер – 271; машина 
жасаумен және металөңдеумен айналыс қандар – 366; ағаш дайындаумен 
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және ағаш өңдеумен айна лысқан дар – 24; қағазшылар және картонажшылар 
– 11; тағамдық өнер кәсіппен айналысқандар – 17; құрылысшылар – 135; 
теміржолшылар – 16. 

облыс бойынша мәліметтерді белгілі бір дәрежеде кеңес кезеңіндегі 
Қазақстанның барлық жұмысқа қабілетті корейлеріне таратуға болады. 
1970 жылдың өзінде жұмысқа қабілетті корейлердің негізгі бөлігін 
экономиканың аграрлық емес секторының жұмыскерлері құрады, себебі 
ауыл шаруашылығымен айналысқандардың үлесі 5 пайыздан кем болды. 
бұл үлес кейіннен де қысқарды. Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін 
ауыл шаруашылығымен айналысатын корейлердің саны 2-3 пайызға дейін 
қысқарды. 

білімдерінің жоғары деңгейі, іскерлік және ұйымдастырушылық 
қасиеттері көптеген корейлерге кәсіпорындардың, зауыттардың, 
фабрикалардың, мемлекеттік мекемелердің басшылығына дейін 
көтерілуге мүмкіндік берді. Корейлердің жоғары үлесі жетекші мамандарға, 
инженерлік-техникалық жұмыскерлерге келді. осы топқа қаржыгерлер мен 
бухгалтерлер енетін жоспарлау және есепке алу жұмыскерлерін қоссақ, онда 
бұл үлес 20-25 пайызға дейін ұлғаяды. 

Кеңестік кезең ішінде ғылыми, педагогикалық зиялылардың және 
мәдениет, өнер жұмыскерлерінің үлкен тобы қалыптасты. Кандидат 
және докторлық ғылыми дәрежелері бар ғылыми қызметкерлердің және 
университеттердің оқытушыларының саны бойынша корейлер басқа 
ұлттардың арасында жетекші орында болды. Корейлер мектеп мұғалімі, 
дәрігер, медицина жұмыскері, мәдениет және өнер қайраткерлері сияқты 
кәсіптерде жұмыс істеді, корейлердің көбі милицияда офицерлер қызметін 
атқары, бірақ корейлердің аз бөлігі әскерилердің кәсібін таңдады, себебі 
мансаптағы шектеулер жасырын қолданылды. Кеңес корейлерінің арасында 
белгілі бір кәсіптерге деген артықшылық байқалды, мысалға, корей 
әйелдері фабрикалық және жеке тігін ісімен айналысқанды жөн көрді. 

«Қазақстанның кеңес корейлері» (1992 жылы) анықтамалығының 
мәліметтері бойынша кәсіптерді талдау келесі нәтижелерді берді. Корейлер 
- «еңбегі сіңген қайраткерлер» қызмет ету салалары бойынша келесідей 
таралды: өнеркәсіп – 21 адам; ауыл шаруашылығы – 43; құрылыс және 
сәулет – 6; сауда және тұрмыстық қызмет көрсету – 2; халық шаруашылығы 
– 31; денсаулық сақтау – 9; ғылым - 36; әдебиет – 10; өнер – 30; қаржы және 
сақтандыру – 6; әділет – 4; мәдениет және спорт – 11. барлығы: 209 адам. 

«еңбегі сіңген қайраткер» атағы барлардың арасында ауыл 
шаруашылығында жұмыс істейтіндер болды, алайда барлық лауреат тардың 
арасында «аграрийлердің» үлесі небары 20%-ды құрады. Қазақстанда 
мойындалған тізімдерде белгіленген 209 корейлердің арасында әйелдер 
небары 25 адамды құрайды, және де олардың арасында үштен бір бөлігі 
– Корей театрының әртістері, екінші бөлігі – мектеп мұғалімдері. Өнер 
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саласында еңбегі сіңген қайраткерлердің көп саны бұл атақты Корей 
театрының актерлері, драматургтері, режиссерлері және басқа жұмыскерлері 
алғандығымен түсіндіріледі. Корейлердің көп бөлігі жоғары атақты 1960-
80-шы жылдары көпжылдық және табысты еңбек қызметінің мойындалуы 
ретінде алды. Құрмет атақтары иегерлерінің орта жасы 50-жылдық межеден 
асады, жастар немесе орта жастағылар болмашы ғана ерекшелікті құрайды. 

Қазақстан егемендігін алған сәттен бастап өткен онжылдықта 
корейлердің әлеуметтік және кәсіби жұмысбастылығында өзгерістер орын 
алды. 1999 жылы халық санағының мәліметтері бойынша корей ұлтының 
барлық халқының шамамен 30% немесе 15 жас және одан асқан жастағы 
халықтың 38%-ы экономика саласында жұмыс істеді, ал жалпы республика 
бойынша бұл көрсеткіш сәйкесінше 27,9% және 39,1% құрады. екінші 
көрсеткіштің төмендеу деңгейі 15 тен 24 жасқа дейінгі корейлердің арасында 
айтарлықтай меншікті салмақты мектеп оқушылары және студенттер 
алатындығымен түсіндіріледі. 

Өңірлер бойынша корей ұлты тұлғаларының арасында берілген 
көрсеткіш Қызылорда облысында 23,5%-дан және 25,8% – оңтүстік 
Қазақстан облысында астана қ. 37,5% дейін және 38,0% маңғыстау 
облысында ауытқиды. жұмысбастылық көрсеткіші мекен етудің өңіріне 
және орнына тікелей тәуелді, яғни еңбекке жарамды адамдары мол оңтүстік 
облыстарда ол орташадан төмен, ал солтүстікте, батыста, Шығыста және 
елдің орталық бөлігінде керісінше жоғары. жұмыспен қамтылудың ең 
жоғары көрсеткіші астанада байқалады, және де бұл барлық этностарға 
тән, себебі мұнда көптеген мекемелерде бос орындар пайда болды және 
сәйкесінше, мансап үшін де мүмкіндіктер де мол болды. жаңа, қарқынды 
дамып жатқан астанаға басқа өңірлерден бизнеспен айналысу үшін жас, 
батыл адамдар көшіп келді. алматы қаласында жұмыспен қамтылғандардың 
салыстырмалы түрде жоғары емес салмағы астана қаласымен 
салыстырғанда егде жастағы топтардың көп бөлігімен түсіндіріледі. 

жалпы республика бойынша барлық жұмыспен қамтылғандардың 
арасында 8,3%-ын басшылар құрады. Корей ұлтында бұл көрсеткіш 
17,3%, қазақтарда – 7,9%, орыстарда – 9,3% құрады, ең озық позицияны 
еврейлер алады – 27,5%. Өздігінен бұл сандар мәнді емес, себебі қандай 
салалар жөнінде сөз болып отырғандығы маңызды. алайда, корейлер 
халықтың жалпы санынан бір пайызды да құрамайтындығын ескеріп, 
олар биліктің мемлекеттік органдарында көп екендігі жөнінде қорытынды 
жасауға болады, олар елдің саяси өмірінде белгілі тұлғаларға айналды, 
олардың ішінде келесі тұлғаларды атап өтуге болады: Юрий алексеевич 
Ким – Қазақстан республикасының Конституциялық Кеңесінің төрағасы; 
владимир васильевич ни - Қазақстан республикасы президентінің істерін 
басқарушы, президенттің және Үкіметтің Шаруашылық басқармасының 
бастығы; георгий владимирович Ким – Қазақстан республикасының әділет 
министрі; раиса петровна Шер – Қазақстан республикасы парламенті 
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мәжілісінің депутаты және т.б. Корейлер генерал шендеріне ие болды. іім 
генерал-майоры атағын борис алексеевич Цхай алды, әділеттің генерал-
майоры, әділеттің ііі топты мемлекеттік кеңесшісі атағы алексей Юрьевич 
хегайға берілді. 

Корейлердің арасында біліктілігі жоғары деңгейдегі мамандардың 
үлесі жоғары, ол 18,4% құрады, сол уақытта жалпы Қазақстан бойынша 
12,9% болды, қазақтардың арасында – 14,5%, орыстардың арасында 
– 12,1% және еврейлерде - 33,8%. бұл көрсеткіш бойынша корейлер 
тек еврейлерге ғана орын береді. Корейлердің арасында біліктілігі жоқ 
жұмысшылардың меншікті салмағы, күтілгендей, ел бойынша ең төмен 
көрсеткіштердің бірі болды – 6,5%, еврейлермен салыстырғанда 2%-ға  
жоғары. жалпы ел бойынша бұл көрсеткіш 9,8%-ға тең, қазақтар арасында – 
9,4 және орыстар арасында– 10,2%. 

әлеуметтік экономикадан нарықтық экономикаға ауысу, 
мемлекеттік секторды жекешелендіру, қоғамдық-саяси құрылымды 
реформалау Қазақстанда посткеңестік кезеңде жекеше кәсіпкерлік 
үшін жаңа мүмкіндіктер берді. Қазақстанда тәуелсіздік жылдары ішінде 
бизнесмендердің әлеуметтік тобы қалыптаса бастады, қысқа уақыт ішінде 
коммерциялық дүңгіршектер мен шағын бөлшек саудадан ірі компаниялар 
мен корпорацияларға дейін істі жүргізудің тәжірибесі жинақталды. 

Өткен жылдар ішінде корейлер Қазақстанда бизнесте айтарлықтай 
жетістіктерге қол жеткізді, бұл ел халқына ортақ құқықтық, әлеуметтік-
экономикалық алғышарттармен ғана емес, басқа себептермен де негізделді. 
біріншіден, білім деңгейі, кәсіби тәжірибе және ұйымдас тыру шылық 
қабілеттер экономиканың жекеше секторында белгілі бір тауашалар алуға 
мүмкіндік берді. Корейлерді еңбексүйгіштіктері, табандылықтары және 
тіл табысуы, адамдармен келісе алу қабілеттері ерекшелендірді, ал бұл 
іскерлік өзара қарым-қатынастарда өте қажет болды. екіншіден, корейлер 
бастапқы кезеңде біршама артықшылыққа ие болды, себебі оларда кеңес 
дәуірінде маусымдық аграрлық қызметтің арқасында жинақталған белгілі 
бір бастапқы капитал болды. Үшіншіден, кәсіпорындарда және мемлекеттік 
мекемелерде басшы лауазымдарында қалған корейлердің бір бөлігі бұл 
кәсіпорындар мен мекемелерді жекешелендіруге қатысу мүмкіндігін алды. 
төртіншіден, Қазақстан мен оңтүстік Кореяның арасында дипломатиялық 
қатынастардың орнатылуы, экономикалық байланыстардың қарқынды 
дамуы отандастардың арасында бірлескен компанияларды және серіктестік 
байланыстарды құру үшін жағымды алғышарттар жасады. бесіншіден, 
артықшылығымен ірі қалаларда мекен ететін корейлер кәсіпкерлік 
қызметтің қалаланған түрлерімен айналысады. Корейлер аз бөлігі ғана 
фермерлік шаруашылықпен айналыса бастады. алтыншыдан, бірқатар 
корейлер көпұлттық ұжымы бар ірі компанияларды құра алды және оларды 
басқара алды, олардың кейбірінің жұмыскерлерінің саны бірнеше мыңға 
дейін жетті. виктор тё басқарған 1990-шы жылдардың басында өте қуатты 
болған «Крамдс» жартылай мемлекеттік коррациясын, владимир Ким 
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басқарған «Қазақмыс» компаниясын, Юрий Цхай басқарған ірі компаниялар 
тобын, олег нам басқарған «Қуат» құрылыс корпорациясын және т.б. 
келтіруге болады. жетіншіден, корей кәсіпкерлері қазақстандық нарықтың 
келесі салаларында жеткілікті түрде күшті позицияларды алады: қаржы 
және банк ісі; құрылыс; шағынкөтерме және бөлшек сауда; тұрмыстық 
техниканы және электрониканы жасау және сату, медициналық, заңгерлік, 
консалтингтік қызметтерді көрсету; сервистік қызмет көрсету және бос 
уақытты өткізу саласы. 

тәуелсіз мемлекетке айналған жылдар ішінде корейлердің әлеуметтік 
құрылымдағы, кәсіби құрамдағы, қаржылық-мүліктік жағдайдағы 
өзгерістері Қазақстанның барлық халқы үшін сипатты жалпы қарқынды 
көрсетеді. барлық қоғамда сияқты, корейлердің арасында саны бойынша 
үш ассиметриялық әлеуметтік қабат бөлінеді: жоғары-, орташа- және аз 
қамтылған адамдар. түсінікті себептермен кәсіпкерлердің негізгі бөлігі 
өз бизнесінің негізін алматы қаласында қалады және одан кейін астана 
қаласында бизнесті дамыта бастады. 

1990-шы жылдардың басында корей диаспорасынан шыққан өкілдер 
бұрыңғы астанада негізін қалаған компаниялардың саны шамамен бір 
мыңнан астам болды, өткен жылдар ішінде олардың көбі өз қызметін 
тоқтатты, немесе атауларын өзгертті, сондықтан да олардың қызметін талдау 
қиындатылған. Өз кезегінде, жаңа фирмалар пайда болды, және сондықтан 
2000-шы жылдардың басында жалпы сан бұрынғы деңгейінде қалды. 

1,178 кәсіпорындардың, мемлекеттік сектордың мекемелерінің 
және жекеше кәсіпкерліктің арасында корейлер басым бөлігінде жекеше 
компаниялардың иелері болды – 940 адам немесе барлық басшы 
лауазымдардың 78,8 пайызын құрады. Корей әйелдері басшы тұлғалар 
ретінде көп кездеседі – 272 адам, бұл басшылардың жалпы санынан 23%-
ды құрайды. жалпы Қазақстан бойынша 16-дан 60 жасқа дейінгі барлық 
жұмысқа қабілетті корей халқы шамамен 60 мың адамды немесе корей 
халқының жалпы санынан шамамен 60%-ды құрайды. алматы қаласында 
мектеп оқушыларының, университет студенттерінің және зейнеткерлік 
жастағы адамдардың меншікті салмағы жоғары, нақты жұмыс істейтіндердің 
үлесі ел бойынша орта көрсеткіштен төмен. Қазақстанның ірі қаласының 30 
мыңдық корей халқының ішінде жартысынан кемі жұмыс істейді. осылайша, 
алматы қаласында жұмыс істейтін корейлердің жалпы санынан шамамен 
12-15 пайызы басшы лауазымдарын алады, сол уақытта Қазақстан бойынша 
бұл сан біршама жоғары және 17,3 пайызды құрайды. 

алматы қаласының статистика департаментіндегі қолда бар мәліметтер 
басшы корейлердің өндірістік қызметтің түрі бойынша бөлінуін қарап шығуға 
мүмкіндік береді. мысал ретінде бостандық ауданы алынды, онда 246 
корей мемлекеттік кәсіпорындарды және жекеше фирмаларды басқарды: 
сауда – 79; тауарларды өндіру -16; құрылыс және сәулет – 26; ағарту және 
білім беру саласы – 9; қоғамдық тамақтану – 5; баспа және жарнама ісі – 7; 
компьютерлер, жөндеу, бағдарламалық жасақтама – 11; денсаулық сақтау – 
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5; қоғамдық ұйымдар және қорлар – 5; қызметтер – 23; демалу және ойын-
сауық – 8; жылжымайтын мүлікті басқару – 10; ғылыми-зерттеушілік қызмет – 
11; заң қызметтері және қауіпсіздік қызметі – 8; туризм, көлік, жабдықтарды 
монтаждау және т.б. – 23. 

аудан бойынша алынған мәліметтер корейлердің сауда, құрылыс, әр-
түрлі қызметтер көрсету, ғылым және білім салаларында белгілі екендіктерін 
растайды. алматы қаласының басқа аудандары бойынша біршама басқа 
көрсеткіштер алынуы мүмкін екендігі жоққа шығарылмайды, алайда 
корейлердің кәсіпкерлік қызметінің жалпы бейнесі көрініп тұр. 

2.2. Элитаның қалыптасуының ерекшелігі 

Қазақ Кср-да және егемен Қазақстан республикасының бастапқы 
кезеңінде корейлер биліктің мемлекеттік органдарында лайықты орын 
алатын. Кеңес кезеңінде корейлер кадрларды іріктеудің, мансап сатысы 
бойынша жылжудың жалпы жүйесінен өтетін, алайда ұлттық қатыстылықты 
ескеретін белгілі бір өкімхаттар да қолданылатын. 

тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстанда елдің қоғамдық-саяси өмірінде 
көрнекті фигуралар пайда болды, олардың арасында мына тұлғаларды 
атауға болады: Юрий алексеевич Ким – орталық сайлау комитетінің 
төрағасы, Қазақстан республикасының Конституциялық Кеңесінің 
төрағасы; владимир васильевич ни – Қр президентінің істерін басқарушы, 
президенттің және Үкіметтің Шаруашылық басқармасының бастығы; 
георгий владимирович Ким – Қазақстан республикасының әділет министрі; 
раиса петровна Шер – Қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің 
депутаты және т.б. Корейлер арасында генерал шенділер де пайда болды, 
мысалы іім генерал-майоры атағын борис алексеевич Цхай алды, әділеттің 
генерал-майоры, әділеттің ііі топтағы мемлекеттік кеңесшісі атағы алексей 
Юрьевич хегайға берілді. 

Қазақстанның корейлерінің арасында жаңа элитаның қалыптасуы екі 
параллельді вертикальдер бойынша өтті. бірінші вертикаль – ішкіэтностық, 
«корей қозғалысы» барысында туындады. тәжірибе көрсеткендей, 
этномәдени бірлестіктерді тиімді басқару, ел президентінің саясатын 
белсенді жылжыту, төзімділіктің, достықтың және Қазақстанның бірыңғай 
халқына қатыстылықты сезіну қоғамдық-саяси иерархияда жоғары 
қозғалудың жолын ашады.6 яғни, этностық топта көш бастау ұлттық элитаға 
инкорпорацияланудың арналарының біріне айналуы мүмкін. 

республикалық этномәдени бірлестік – Қазақстанның корейлер 
ассоциациясына жетекшілік ету және мемлекеттік саясатты белсенді 
жылжыту Қазақстан халқының ассамблеясына аудандық, қалалық және 
облыстық мәслихаттардың, сондай-ақ ел билігінің жоғарғы заңнамалық 
6 Қараңыз: Наронская А.Г. Методологические аспекты изучения феномена элиты. 

Орал мемлекеттік университетінің хабарлары. Қоғамдық ғылымдар. Философия 
және политология. № 3(69), 2009. [Электрондық ресурс]. Қолжеткізу режимі: http://
proceedings.usu.ru/?base=mag/0069(04_$03-2009) Күні. 20.03.2010 
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органдары – сенатқа және парламент мәжілісіне депутаттар мандатын алу 
үшін «әлеуметтік лифтті» пайдалануға мүмкіндік берді. осындай мүмкіндік 
Юрий андреевич Цхайға жоғарғы палатаға, ал роман ухенович Кимге 
төмеңгі палатаға өту үшін берілді. 

биліктің өкілдік органдарына қозғалудың басқа арнасы табысты 
бизнес, мысалы, алматы қаласының мәслихатына екі корей – ірі құрылыс 
компанияларының басшылары бронислав Шин («алматыинжстрой»), олег 
нам («Куат»), ли владислав (Центркредит банк) өтті. 

Қазақстан егемендігін алған сәтте корей этностық тобы маңызды 
ғылыми потенциалға ие болды, ол республиканың ғылыми элитасына 
енді.7 «Қазақстанның корейлері ғылымда, техникада және мәдениетте» 
кітабының персоналийлерін талдау көрсеткендей, корейлер жара-
тылыстану ғылымдарында ерекше белсенді екендігін көрсетті, ғылым 
кандидаттарының және докторларының жалпы саны шамамен 400 адамды 
құрады. гуманитарий ғалымдары 125 адам болды, яғни жаратылыстану 
ғалымдарымен салыстырғанда үш есе аз.8 

2002 жылғы мәліметтерге сәйкес, математика, механика, ақпараттану 
және физика саласындағы зерттеушілер 65 адам болды; химик және 
металлург ғалымдар - 50; геологияда және тау ісінде 43 корей ғылым 
кандидаттарының және докторларының ғылыми дәрежелеріне ие болды. 
биология және ауыл шаруашылық ғылымдарында корей ғалымдарының 
тобы саны бойынша едәуір ірі болды – 64 адам, одан көп медик ғалымдар 
болып шықты – 94 адам, оның ішінде медицина ғылымдарының докторы 
– 10 және ғылым кандидаттары – 80 астам. сәулетшілер, құрылысшылар, 
энергетиктер және көлік қызметкерлері бір топқа топтастырылды, алайда 
ғалымдардың саны 69 адамды құрады. осылайша, корейлер жаратылыстану 
бағыттары бойынша зерттеулерде өте белсенді болды, және ғылым 
кандидаттарының және докторларының жалпы саны шамамен 400 адамды 
құрады. 9 

Қазақстанда мекендеген 80 жыл ішінде қоғамдық ғылымдарда: 
философияда, тарихта, заңгерлікте, филологияда, экономикада 
корей зиялылары қалыптасты. гуманитарий ғалымдарының және 
қоғамтанушылардың аз саны бірнеше себептермен түсіндіріледі. біріншіден, 
байқалғандай, корей оқушылары мектептерде тарихпен, орыс тілі мен 
әдебиетпен салыстырғанда математика, физика және химия сияқты 
пәндерді жеңілдеу игерді. сәйкесінше, орта мектептердің бітірушілерінің 
көп бөлігі техникалық институттарға түсті. екіншіден, жаратылыстану 
ғылымдарында қоғамдық ғылымдармен салыстырғанда ғылыми дәрежені 
ертерек алады. және де кейбір гуманитарий ғалымдары ғылыми мансап 

7 Қараңыз: Советские корейцы Казахстана (энциклопедиялық сөздік). Алма-Ата, 1992, б. 
101-126; Корейцы в науке Казахстана. Алматы, 1997. - 

8 Корейцы Казахстана в науке, технике и культуре. Ред. Пак И.Т. Алматы: НТО «Кахак», 
2002, б. 20-24 

9 Корейцы Казахстана в науке, технике и культуре. Алматы, 2002, б. 20-24 
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үшін мәскеуге аттанып кетті, олар: Ксро Ға академигі, тарихшы максим 
павлович Ким; Ксро Ға мүше-корреспонденті, тарихшы георгий Федорович 
Ким; философия ғылымдарының докторы, профессор герасим андреевич 
Югай және т.б.

Ғалым әйелдердің үлесі ғылым саласына байланысты ауытқиды: 
ең жоғары көрсеткіш ол медициналық және педагогикалық ғылымда 
болды, және ең төмені-кеншілер мен металлургтер арасында болды. 81 
корей ғылым докторларының арасында 11 әйел. Ксро Ға, Қазақ Кср 
Ға және Қазақстан республикасының ҰҒа академиктерінің және мүше-
корреспонденттерінің арасында бір әйел жоқ. 7 еңбегі сіңген ғылым және 
техника қайраткерлерінің арасында да, Ксро және Қазақ Кср мемлекеттік 
сыйлығының 11 лауреаттарының арасында да бір корей әйелі жоқ. 
Қазақстан республикасының мемлекеттік сыйлығын алған алғашқы корей 
әйел лауреаты химия ғылымдарының докторы валентина Константиновна Ю 
болды. 

осылайша, соңғы онжылдықта Қазақстанның корейлерінің арасында 
әлеуметтік құрылымда және кәсіби жұмысбастылыққа өзгерістер белгіленді. 
бұл өзгерістер қазақстандық қоғамдық реформалануының, жүргізілетін ішкі 
саясаттың, елдің қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық жағдайының және 
егемен мемлекеттің келесі дамуының қарқындарының мәнмәтінінде өтті. 

социалисттік экономикадан еркін нарықтық қатынастарға ауысу 
және өмір жағдайларының оқыс нашарлауы көптеген адамдарды бұрынғы 
жұмыстарын қалдырып, қызметтің басқа түрлерімен айналысуға мәжбүрледі. 
нәтижесінде ғылым, шығармашылық саласынан зиялылар жылыстады, 
сондай-ақ, бір жағынан мемлекеттік мекемелерде де корейлердің үлестері 
қысқарды және өз бизнесімен айналысатын адамдардың саны өсті.10

2.3. Білім деңгейі 

Қазақстанда болашақ ұрпақ үшін қазақ тілін міндетті түрде меңгеру 
аксиомаға айналды, сондықтан да аКК тұлғасында корей этностық тобымен 
мемлекеттік тілді меңгеру арқылы «Корейлердің жас буынын Қазақстанның 
қоғамдық-саяси және әлеуметтік-мәдени өміріне интеграциялау» 
бағдарламасы қабылданды. аға буын білімдерінің жоғары деңгейі мен 
орыс тілін жақсы меңгергендіктерінің арқасында кеңес кезеңінде үлкен 
жетістіктерге жетті. енді Қазақстанда білімнің беделділігі мемлекеттік тілді 
меңгеру факторын енгізеді, бұл әлеуметтік пирамида сатыларымен жоғары 
қозғалуға мүмкіндік береді. 

Корейлер ағымдағы статистикалық есептілік бойынша жеке жолмен 
белгіленбейді, сондықтан студенттердің санын, оқу орнының түрін, 
факультетті, мамандықты, оқыту нысанын және т.б. таңдау қарқынын 
бақылау мүмкіндігі жоқ. Қолда бар мәліметтерге сәйкес, 1998/99 оқу 
жылының басында корей студенттерінің жалпы саны 4767 адамды құрады, 
10 Ким Г.Н. Корейцы суверенного Казахстана. Монографияның қолжазбасы. 2010, б. 19
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олардың ішінде күндізгі оқу нысанында 3320 адам, кешкі нысанында 108 
адам және сырттай оқитындар 1357 адам болды.11 

соңғы онжылдықта корей ұлтының студенттерінің саны үлкен 
өзгерістерге ұшырамағандығы жөнінде болжамды қорытынды жасауға 
болады. Қазақстанның халқының құрылымында саны жағынан 9-шы 
орын ала отырып, корейлер жоғары оқу орындарының студенттерінің 
ұлттық құрамында абсолюттік көрсеткіштерде 4-ші орынға дейін көтерілді, 
осылайша немістерден, татарлардан, өзбектерден, белорустардан және 
ұйғырлардан озып кетті. 

жанама мәліметтерді және деректерді талдау, сондай-ақ жалпы 
қарқындар корейлердің жоо-ын таңдауға қатысты келесі қорытындылар 
жасауға мүмкіндік береді. біріншіден, гуманитарлық факультеттердің 
және мамандықтардың студенттерінің үлесі айтарлықтай ұлғайды, ал 
техникалық, аграрлық жоо-ның және жаратылыстану факультеттерінің 
корей студенттерінің саны сәйкесінше төмендеп кетті. екіншіден, 
мәскеудің, санкт-петербургтың, томсктың және басқа ресейлік орталық-
тардың оқу орындарында білім алатын Қазақстанның корейлерінің саны 
төмендеді. бұрынғысынша, корей жастары әскери жоғары және арнаулы 
оқу орындарында білім алуға ниет білдіре қоймайды, бұл көбінесе кеңес 
кезеңінен келе жатқан дәстүрмен түсіндіріледі. Өкінішке орай, бюджеттік 
негізде және келісім-шарттық, ақылы жағдайларда білім алатын корей 
студенттерінің ара қатынасына қатысты мәліметтер жоқ. болжанғандай, 
соңғылардың саны немесе тең, немесе тегін жоо білім алатындардан асады. 

3-тарау. ЭТНОСТЫҚ ҮДЕРІСТЕР

Қазақстанның корейлерінің ауылдық жерлерден қалаға көшуі, өмір 
салтының және жағдайының өзгеруі халық дәстүрлеріне және рәсімдеріне 
өз түзетулерін енгізді. уақыт өте келе жаңа дәстүрлер пайда болды, ал көне 
салттың кейбір бөлшектері келмеске кетті. Қазіргі уақытта Қазақстанның 
корейлерінің этностық дамуы үшін бір жағынан коре сарамға тән ұлттық 
дәстүрлердің жаңғыртылуы және басқа энтостық (орыс, еуропалық, 
ортаазиялық) мәдениеттің жүре пайда болған элементтерінің сақталуы 
тән. Қазақстанның тәуелсіздік жылдары ішінде корейлер қазақ тілін және 
қазақ халқының мәдениетін игеруге кірісті. Қазақстанда тұратын оңтүстік 
корейлермен қарым-қатынас жасау, тарихи отанға сапарлар, газеттерде, 
журналдарда, кітаптарда және телебағдарламаларда қазіргі заманғы Корея 
туралы материалдар да қазақстандық корейлердің заманауи этностық 
үдерістерін белгілі бір әсер етті. Қазіргі кезеңде өз тарихи тамырларына ие 
бұл қарқындардың әрбіреуі өз қарқындарымен дамиды және Қазақстанның 
корейлерінің материалдық және рухани мәдениетінде әр-түрлі көрініс 
табады.

11 Жақшаларда ҚазКСР барлық халқы бойынша орташа көрсеткіш берілген 
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3.1. Этникалық материалдық мәдениет 

Этникалықматериалдық мәдениет, белгілі болғандай, көптеген әр-
түрлі элементтерден тұрады, оларды шартты түрде келесідей топтастыруға 
болады: тағам, киім, тұрғын үй, құрал-саймандар және т.б. Қазақстандағы 
корейлер, барлық диаспоралық халықтар сияқты, ұлттық тағамға деген 
ынтықтығын берік сақтап қалды, ал киіммен немесе басқа элементтермен 
салыстырғанда тағам тәулігіне бірнеше рет қажет. 

Тағам. белгілі болғандай, тағамға келгенде барлық адамдарға 
кертартпалық тән және сондықтан тағам өзгерістерге немесе сәннің 
ағымдарына аз ұшырайды. дәстүрлі корей тағамдары алуан түрлі, сондай-ақ 
ол дайындалу өңіріне қарай ерекшеленеді. Корей асханасында тағамдардың 
барлық түрлері бар: ыстық және салқын, еттен және балықтан жасалған, 
сорпалар және қуырдақ, ұннан және көкөністерден жасалған тағамдар, 
көптеген салаттар және сусындар, олар үшін ингредиенттерінің ерекше 
құрамы, пропорциялары және дайындалу технологиясы тән. Корейлер өз 
асханасының қытайлық немесе жапондық асханадан ерекшелігін назар 
аударады, оларда сорпаларды ішетін қасық бастапқыдан дәстүрлі болды. 

Корейлердің алдымен ресейде, ал одан кейін континенталдық, теңізден 
алшақ Қазақстанның табиғи-экологиялық жағдайларында 150-жылдық 
мекен етуі тағамдық рационға әсер етті. Қазақстандағы корейлер, бір 
жағынан, өздерінің этностық тағамын өзгермеген күйінде сақтап қалды, бұл 
тағамдардың түрлері Кореяның солтүстік өңіріндегі хамген провинциясына 
тән.12 Күнделікті тағамды қабылдаудағы кейбір ерекшеліктер оңтүстік 
Кореяда келмеске кетті, ал Қазақстандағы корейлерде олар сақталып 
қалды. мысалға, қазақстандық корейлер күріш ботқасын – папты әлі күнге 
дейін жейді, оны суық су құйылған тостағанға салады, және бұл «паби-
мури», яғни «ботқа-су» деп аталады. Кореядағы «босинтхан» және «кячжан» 
(кятхан) ерекше халық тағамдары бір бірінен танымастай ажыратылады. 
Коре сарам рационынан теңіз өнімдері жоғалып кетті дерлік. трепангалар, 
кальмарлар, теңіз қиярлары, устрицалар және басқа теңіз өнімдері 
«бақалардың табандары» немесе «қарлығаш ұясы» сияқты жат тағамдарға 
айналды. 

басқа жағынан, корейлердің қазақтармен, өзбектермен және басқа 
халықтармен қарқынды қарым-қатынас жасауы және бірлесіп тұруы, 
кеңес кезеңінің қала жағдайларындағы стандартты өмір салты тағамға өз 
түзетулерін енгізді. Көптеген халықтық тағамдар күнделікті тағамдардың 
тізімінен шығарылды, және жүйелі түрде (аптасына бірнеше рет) желінетін 
немесе мерекелік тағамдар қатарына ауысты. 

12 Вагин В. Корейцы на Амуре. – Сібір және оған жанама елдер жөнінде тарихи-статисти-
калық мәліметтер жинағы. Т.1, СПб. 1875-1876, б.1-29; Насекин Н. Корейский вопрос 
в Приамурье.- Орыс жаршысы, 1900, № 269, б. 296-303; Песоцкий В.Д. Корейский 
вопрос в Приамурье. – Труды командированной по Высочайшему повелению Амурской 
экспедиции. т. XI, Хабаровск, 1913.
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Корейлер Қазақстанда туып өскендіктеріне және 4-ші немесе 6-ші 
буынға жатса да өздерін солай сезінеді, себебі олар балалық шақтан 
бастап басқа халықтардан ерекшеленетін тағамды жейді. Күріш, 
бұрынғысынша, тамақтану рационында маңызды орын алады, және одан 
пабтан басқа тағамдарды, әсіресе мерекелік тағамдарды, дайындайды. 
соңғы онжылдықтың өзгерістері күріштің өзіне де әсер етті, себебі кеңес 
дәуірінің уақытында корейлер оны өздері Қазақстанда өсірді және ең 
жақсы көретін сұрыптар «бахбахты» немесе «Қараталдық» болатын. Қазіргі 
уақытта тегістелген күріш Қытайдан әкелінеді, және «баракат» сияқты 
сұрып жергілікті өсірілген күрішті нарықтан ығыстырып шығарады. бұрын 
күріш ботқасы-паб бақыраштада және кәстрөлдерде пештің үстінде немесе 
газ плитасының үстінде дайындалатын, қазіргі уақытта оңтүстіккореялық 
өндірісті электрлік ботқапісіргіштер пайдаланылады, себебі олар дайындау 
үшін ыңғайлы, сондай-ақ ұзақ уақыт ішінде ботқаны қажетті күйінде ұстап 
тұрады. 

сүрленген қырыққабат – кимчхи (чхимчхи) корей отбасының үстелінде 
ең ұнамды басытқы болып қала береді, алайда, бұрын әрбір отбасы кимчи 
қорларын күзде көп қылып дайындап қойса, енді оны нарықта сатып алатын 
болды. бұрынғысынша, нағыз кимчхи ретінде қытайлық (немесе басқаша 
оны корей қырыққабаты деп атайды) қырыққабат-салаттан жасалған 
кимчхині атайды, соңғы жылдары оңтүстік Кореядан әкелінген тұқымдардан 
өсірілетін қырыққабат үлкен сұранысқа ие. сергей григорьевич Юн – бұл 
істі алғашқы болып бастады, өзінің Үштөбенің жанындағы фермерлік 
шаруашылығынан жыл сайын алматыға ондаған центнер қырыққабат пен 
корей шомырын әкеліп отырды. 13

Қырыққабат-салат жетіспегендіктен кимчхині ақбас қырыққабатынан 
жиі дайындайды, бірақ рецепті өзгертілмейді. бұрын кимчхи Қазақстанда 
оңтүстік Кореядағы сияқты балшықтан жасалған үлкен құмыраларға емес, 
ағаш бөшкелерге салынатын және жерқоймаларында сақталатын. енді 
тұздау немесе маринад үшін тот баспайтын болаттан немесе пластиктен 
жасалған бөшкелер дайындалады, олар саңлаусыз жабылады, және 
сондықтан оларды пәтер балконында сақтауға болады. 

бұрынғысынша, көптеген корей тағамдары твенчжан (чжай) – соя 
пастасы және канчжан (тирей)– соя соустары сияқты дәмдеуіштерсіз 
жасалмайды. отбасымен тамақтану үшін твенчжанды, канчжанды және 
«кочхучжанды» (кочхичжай) – дәмдеуіштері бар және сәл қуырылған өткір 
соя пастасын дайындайтындар өте аз қалды. Қазақстандағы басқа ұлттар 
сияқты корейлер де оңтүстік және солтүстік Кореядан, Қытайдан, Кубадан 
және испаниядан импортталған дайын зауыт өнімін сатып алады. Корей 
диаспорасының арасында оңтүстік Кореяда жасалған кочхучжан сүйікті 
тағамға айналды, ол өзінің рецептурасы мен дәмдік сапасы бойынша 
жергілікті «кочхичжайдан» ерекшеленеді.
13 Юн С.Г. сұхбат, 14 қараша 2004 
* солтүстік-хамген диалектісінде - чимчхи



ҚазаҚстан корейлері

25

Қазақстанның барлық ірі қалаларының нарықтарында корей 
әйелдері, сондай-ақ қазақтар, дүнгендер және ұйғырлар өткір салаттарды 
сатып тұрады, оларды жалпы чхэ деп атайды. салаттар дайындалатын 
ингредиенттері бойынша ерекшеленеді, және осыған байланысты чхэ сөзінің 
алдында көкөністің немесе басқа өсімдіктің атауы айтылады, мысалы: 
камдя-чхэ (картоптан жасалған салат), ве-чхэ (қиярлардан жасалған 
салат), косари-чхэ (қырыққұлақтан жасалған салат), мэги-чхэ (теңіз 
қырыққабатынан жасалған салат), кади-чхэ (баялдыдан жасалған салат) 
және көп адамдардың сүйікті тағамы сәбіз-чхэ (сәбізден жасалған салат). 
бұрын көкөністер пышақтармен кесілетін, ал енді салаттарды сату үшін 
үйлерінде дайындайтын адамдар немесе кулинариялық дүкендердегі және 
мейрамханалардың асханаларындағы аспаздар арнайы механикалық және 
электрлік көкөніс кескіштерді пайдаланады. Өткір корей салаттары көптеген 
кафелерде және мейрамханаларда басытқылар ретінде ұсынылады, 
оларды корей әйелдері ғана емес, сондай-ақ басқа ұлттардың әйелдері де 
дайындайды және сатады.14 

Корейлердің, сондай-ақ басқа ұлттардың арасында кукси – тұзды 
қамырдан жасалатын корей кеспесінің түрі үлкен танымалдылыққа ие. 
Куксиді үстелге ет сорпасында немесе суық соя-су ерітіндісінде береді, 
оған қуырылған, бұқтырылған немесе пісірілген сиыр етінің, шошқа 
етінінің немесе тауық етінің кесектерін, ұсақ кесілген көкөністерді және 
дәмдеуіштерді қосады. бұрын кеспені корей ерлері арнайы аспаппен беретін, 
ол кукси-пунктхури деп аталатын және әрбір үйде дерлік болатын. бүгінгі 
күні кеспенің өзі өнеркәсіптік жолмен Қазақстанның фабрикаларында 
жасалады немесе ресейден, италиядан, түркиядан және Қытайдан буып-
түйілген түрінде импортталады. Қалғанның барлығы бұрынғысынша үй 
жағдайларында дайындалады. Кукси жергілікті корей асханасының барлық 
кафелерінің және мейрамханаларының мәзіріне міндетті түрде енеді. 

Қазақстанның корейлерінің тағамдық рационында орын алған 
өзгерістерді атап өтейік. 

біріншіден, қазіргі уақытта күнделікті тағамға нан, сүт өнімдері, 
май, ірімшік, шұжық бұйымдары және т.б. енеді, бұрын олар тамақтануда 
болмайтын. орыс және славян асханасы корейлердің үстелдерінде борщ, 
солянка, щи, құймақ, бәліш, тұшпара, ашытқан қырыққабат, тұздалған 
қияр, тосап және т.б. тағамдармен көрінісін тапқан. Қазақтардың әсерімен 
корейлер қара шайды көптеп іше бастады. Корей отбасыларында палау, 
мәнті, кәуәп және шелпек сияқты ортаазиялық асхананың тағамдары жиі 
дайындалады. Ұлттық-аралас отбасыларда бесбармақ, сорпа, қуырдақ, қой 
мен жылқы етінен жасалған ет бұйымдары, ұннан жасалған бауырсақтар, 
сүттен жасалған айран, қымыз, шұбат, ірімшік, құрт және т.б. қазақ 
асханасының тағамдары күнделікті және мерекелік тағамдарға айналды. 

екіншіден, корейлердің тағамы интернационалды сипатқа ие бола 
бастады, бірақ анықтаушы рөлді бұрынғысынша ұлттық асхана атқарады. 
14 Чен Т.С., Пак Ир П.А. Традиционная корейская кухня. Алматы, 1994, 398 б. 
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Күнделікті және мерекелік мәзірге корейтің, орыстардың, еуропалықтардың 
және ортаазиялық тағамдар енеді және корей салаттары орыстардың 
құймақтарымен немесе қазақтардың ет ассортиімен көршілес тұрады. 

Үшіншінден, корейлер, басқа қалалықтар сияқты, әр-түрлі жартылай 
фабрикаттарды жиі тұтына бастады, олардың көбі Қазақстанға әлемнің 
басқа елдерінен импортталады. Үй жағдайларында тағамды дайындауға аз 
уақыт шығындалады, немесе нарықтарда және супермаркеттерде сатып 
алынған жартылай фабрикаттар тағамды дайындау уақытын біршама 
қысқартуға мүмкіндік береді. 

төртіншіден, қалалықтар қоғамдық тамақтану орындарында жиі 
тамақтана бастады. бұрын мерекелерде немесе отбасылық мерейтойларда 
қонақтарды үйлерінде қарсы алса, енді оларды мейрамханаларға және 
кафелерге шақыратын болды. Қазақстанның ірі қалаларында итальян, 
қытай, тай, мексикандық, жапондық, грек, еврей, ұйғыр, дүнген және корей 
асханаларының мейрамханалары және кафелері ашылды және осындай 
алуан түрлілік адамдарды өздеріне тартпай қоймайды, және де қазіргі 
уақытта осындай жерлерге бару үшін адамдардың қаражаттары пайда 
болды. 15

бесіншіден, корей ұлттық асханасының ассортиментіне бұрын қазақ-
стандық корейлерге танымал болмаған оңтүстік Кореяның көптеген 
тағамдары қосылды, мысалы бульгогтер, самгепсаль, юккедян, сэллонгтхан, 
одинъо боккым, кимпаб және қазіргі уақытта корей асханаларында берілетін 
көптеген басқалары. Кейбір қазақстандық корей әйелдері бұл тағамдарды 
үй жағдайларында да жасай бастады. Ұмыт бола бастаған ас таяқшалары 
корей үйлеріне қайтып келді. 

алтыншыдан, корей тағамдары мерекелік мәзірде көбірек сақталды, 
және, бұрынғысынша, толь – баланың алғашқы жылдығында, некелесуде 
және хвангабта – 60-жылдық мерейтойда чхальтоги, чхимпени, кадюри, 
косари чхэ, диргымчхэ, сундэ, сиряк чжанмури және т.б. міндетті түрде 
дайындалады және үстелге сатып алынады.16 Чхальтоги және чхимпени 
дайындау үшін жабысқақ сұрыпты күріш («чапсари») кеңес дәуірінің кезінде 
Өзбекстаннан әкелінетін, ал қазір ол Қытайдан және оңтүстік Кореядан 
импортталады. буда пісірілген күріштің жабысқақ сұрыбын чхальтогиде 
қайтара ұру немесе күрішті ұнға ұнтақтау сияқты күрделі жұмыстар енді 
механизацияланған болды. 

және, соңында, өткен онжылдықтар ішінде корейлердің бірқатар 
дәстүрлі тағамдары күнделікті және мерекелік мәзірден жоғалып кетті, 
мысалға, 1950-60 жылдардың өзінде ауылдық жерлерде мерекелерге камди 
сусыны дайындалатын, ал базарларда корей әйелдері ёси сататын, олардың 
дәмін қазіргі уақытта корей балалары білмейді. Қазақстандық корейлердің 

15 1998-2004 жылдары «Коре ильбо» газетінің сауалнамасының және контент-талдауының 
материалдары бойынша 

16 Қараңыз: Чен Т.С., Пак Ир П.А. (әзірлеушілер). Традиционная корейская кухня. Алматы, 1994,  
б. 22, 31, 127, 300; Ли Г.Н. Обычаи и обряды корейцев СНГ. Мәскеу, Ташкент, 2001.- 227 б. 
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диалектісінде оксичжуги деп аталатын жүгерінің, күріштің, түйе бұршақтың 
және соя бұршақтарының жабысқақ сұрыбының ұнтақталған дәндерінен 
пісірілген ботқа өте сирек кездеседі. 

Киім. Күнделікті өмірде корейлер, Қазақстанның көптеген басқа 
этностары сияқты, дайын өнім киеді, киім негізінен Қазақстанға әр-түрлі 
елдерден импортталады. стандартты киімде белгілі бір халықтарға тән 
нюанстар да кездеседі, бұл түс гаммасына қатысты болады. Корейлерге 
көгілдір, көк, қара, күміс түстер ұнайды, олар жасылды, қоңырды немесе 
көзге түсетін ашық түстерді сирек таңдайды. соңғы уақытта корейлер 
Кореяға барудың, оңтүстік корейлермен қарым-қатынас жасаудың әсерімен 
және өз дәстүрлі мәдениетін игеру ниетімен салтанатты жағдайларда және 
мерекелерде ұлттық киімдерін қайта кие бастады. ханбокты әйелдер, 
әсіресе егде жастағы әйелдер, сондай-ақ көркем өнерпаздықтың, 
фольклорлық ансамбльдердің қатысушылары жиі киеді. Ұлттық көйлекті 
кішкентай балаларға туған күнінің бірінші жылдығында киеді. ханбок және 
балалар киімдері негізінен Кореядан әкелінеді және үй жағдайларында 
немесе тапсырысқа сирек тігіледі. 

Тұрғын үй. стандартты қалалық пәтерлерде мекен ету Қазақстанның 
корейлерінің үйлерінде ұлттық ерекшелікке орын қалдырған жоқ. 2000-шы 
жылдардың бірінші жартысында күзде Үштөбе қаласында, оның маңындағы 
ауылдық тұрғылықты пунктерде жасалған дала зерттеулері көрсеткендей, 
жылытудың корейтік дәстүрлі жүйесі кудури (ондоль) сақталған және 
пайдаланылған бірлі-жарым корейлердің үйлері ғана қалды.17 Кудури 
құрылымының өзіне, оның орналасқан жеріне, пайдаланылатын құрылыс 
материалдарына, жағылатын отынға және орынжайдың өзін пайдалануға 
қатысты әр-түрлі өзгерістер орын алды.

ауылдық жерлерде кудури жоқ корей отбасының үйлері өз жоспарлануы 
бойынша орыстар, қазақтар немесе басқа ұлт өкілдері тұратын үйлерден 
ерекшеленбейді. алайда аула құрылыстарында, үй жанындағы жердің 
пайдаланылуында этностық ерекшелік бірден байқалады. Корейлерде 
ол жақсы өңделген бақша, тауық қорасының болуы; орыстарда және 
немістерде – жөнді қоршау, гүлзар, бақ және шошқа қорасы, ал қазақтарда 
– ірі және ұсақ қара мал үшін қора, шөппен мал қорасы. ерекшеліктерді әр-
түрлі халықтардың интерьерінен және үйлерінің жабдықтарынан байқауға 
болады, алайда олар бірдей бола бастады, себебі зауытта жасалған жиһаз, 
тұрмыстық электрлік аспаптар, теле-радио аппаратура, ыдыс аяқ және т.б. 
пайдаланылады. Қаладағы пәтер стандартты түрге ие болды, және қандай 
ұлт тұратының бірден анықтау өте қиын. дәстүрлі ортаазиялық интерьердің 
кейбір элементтері, мысалы, еден үсті және қабырғадағы кілемдер 

17 German Kim. The Origins of the Korean Settlements in Kazakhstan. Paper delivered in the 
international Conference organized by Korean Housing Association. Songyukwan University. 
2005, May 28. Title of paper “Origin of Korean Settlements in Kazakhstan”. Proceedings of 
the conference “러시아 연해주와 중앙아시아에 거주하는 한국인 동포의 주거”. 사단법인 
한국주거 학희, 2005, pp. 47-105 
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басқа халықтардың үйлерінде, соның ішінде корейлердің үйлерінде де, 
үйреншіктіге айналды. 

Кеңес дәуірі кезінде негізінен стандартты керек-жарақтары: орталық 
жылыту, ыстық сумен және суық сумен жабдықтау, канализация, телефон 
және т.б. бар, тұрғын үйдің және коммуналдық қызметтердің құны төмен 
қала пәтерлеріне артықшылық берілді, қазіргі уақытта көп адамдар жеке 
меншікті үйдің болуын қалайды. жоспарланудың алуан түрлілігімен, тұрғын 
үйдің көлемімен, пайдаланылған құрылыс материалдарымен, интерьердің 
бөлшектерімен, құрылымымен, сәулетімен, сыртқы және ішкі дизайнымен, 
сондай-ақ үй жанындағы ландшафтпен ерекшеленетін мұндай жеке үйлерде 
олардың иелерінің этностық мәдениетіне тән кейбір элементтер байқалуы 
мүмкін.18 

Құрал-саймандар. Этностық өзгешелікке ие алуан түрлі құрал-
саймандарды шартты түрде келесі негізгі топтарға бөлуге болады: ыдыс-
аяқ, үй керек-жарақтары, ауыл шаруашылық құралдар, тұрмыстық, 
музыкалық аспаптар, қару жарақ және т.б. әрине Қазақстанда тұрған 
жылдар ішінде корей диаспорасымен, сондай-ақ заманауи Кореяның 
халқымен құралдардың аталған топтарын пайдалануда ерекшеліктер орын 
алды, бұл өмірдің жаңа жағдайларымен туындады. оңтүстік Кореяда бүгінгі 
күні пайдаланылатын тұрмыстық керек-жарақтардың көп заттары және 
музыкалық аспаптар Қазақстанның корейлеріне таныс емес. 

Қазақстанда тамақтану үшін таяқшаларды күнделікті пайдаланатын 
корейлер аз қалды, цилиндрлік жастықтарда - пёга – ұйықтайтындар 
да қалмаған шығар. Қазақстанның басқа халықтарынан ерекшелігі 
корейлердің үстелінде салаттар-чхэ үшін көптеген кішкентай тостағандар 
және кочхучжан мен канчжан үшін табақшалар тұрады. сорпалар және 
кукси үшін терең фарфор тостағандары пайдаланылады, олар кесек шошақ 
түрінде болады және бұрын басқа елдерден импортталатын. Қазіргі уақытта 
олар Қазақстанның және Өзбекстанның керамикалық фабрикаларында 
жасалады. 

еңбек қызметінің ауысуының, атап айтқанда егіншіліктен бас тартудың 
және жұмыстың басқа қалаланған түрлерімен айналысудың нәтижесінде 
«кобончжимен» айналысатын корейлердің болмашы ғана тобы дәстүрлі 
ауыл шаруашылық құралдарымен пайдаланады. пиязды, басқа көкөністерді, 
сондай-ақ қарбыздарды және қауындарды шөптеген кезде вегетацияның 
бастапқы кезеңінде әлі күнге дейін қысқа саптары бар кішігірім шапқылар-
хоми пайдаланылады. биік және қою шөпті шабу үшін түзу жүзі бар орақ – 
нат пайдаланылады. топырақтың жергілікті тығыз, балшықты түрлерін өңдеу 
үшін бейімделген ортаазиялық халықтардың кейбір дала құралдары, мысалы 
кетмен, корейлік ауыл еңбеккерлерінің әдеттегі құралдарына айналды. бұл 
құрал арналарды, арықтарды қазу, бөлетін шекаралық валиктерді орындау 
және т.б. жұмыстардың түрлерінде әсіресе жақсы пайдаланылады. Шалғы-
18 German Kim. Koryo Saram in Kazakhstan, Uzbekistan and Russia. – World Diasporas 

Encyclopedia. Kluwer, 2004, pp.985-993 
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литовка қою шөптің және қамыстың үлкен аудандарын шабу үшін кең 
пайдаланылады. 

пиязды және басқа көкөністерді тұқымдарымен, сондай-ақ ұсақ дәнді 
(тарыны, қонақты, гаолянды) салған кезде корейлер ерекше құралды – тубе 
пайдалануды жалғастырады, оны н.насекин келесідей сипаттайды: ол 
ағаш таяқтан тұрады, оның бір жағы диаметрі бір жарым тұтам түтік түрінде 
жасалған; бұл түтік дөңгелек асқабаққа өткізілген, асқабақтың ішіне ұсақ 
дән салынады. себуші тубе таяғын көлбеу қалыбында сол жақ қолтығының 
астына ұстап тұрады, ал оң қолмен түтіктің үстінен жіңішке таяқпен соғады. 
дән асқабақтан түтік бойымен төмен түседі, ал түтіктің тесігіне шөптің 
байламы енгізілген, онда дән тұрып қалады және түтікті таяқпен соққанда 
түзу ағынмен себіледі. тубенің ұзындығы екі аршын*.19 тубенің құрылымы 
және функционалды белгіленуі бұрынғысынша қалды, ал өзгерістер 
пайдаланылатын материалдарға әсер етті. асқабақтың орнына қаңылтырдан 
жасалған жарты литрлік банка ыңғайланады, ал ағаштан қашалған таяқтың 
орнына пластик түтігі салынады.

аяқ жармалағыштары – паи және қолмен басқарылатын - меттори 
этнографиялық экспонаттарға айналды және кейбір отбасыларда естелік 
ретінде сақталып қалды. Қаратал ауданында, Үштөбе қаласында сапарлар 
кезінде кейбір корей отбасыларының аулаларында ескі, қараусыз қалған 
баи табылды.20 

ішекті – каягым, үрмелі – пхири, соққыш – чхин және басқалары 
сияқты музыкалық аспаптар Қазақстанның корейлеріне қайта танымал 
бола бастады. самульнори топтары әйгілі бола бастады, және оларсыз ешбір 
мерекелік іс-шара өтпейтін болды. аспаптар Кореядан әкелінеді, корей 
жастарының алғашқы топтары сеулде білім алды, ал енді олар өз білімдерін 
өздерінің ізбасарларына үйретіп жүр. алматы корей ағарту орталығында, 
сондай-ақ ташкентте және бішкекте оңтүстіккореялық оқытушылар 
каягымда немесе самульнори соққылы-шулы аспаптарда ойнауды үйретеді. 
Кейде ауылдық жерлерде тұратын корейлердің аға буыны бір кештерде бірге 
жиналып, бук барабанында би ырғақтарын тықылдатып отырады. 

3.2. Мерекелер және өмір кезеңдерінің дәстүрлі әдет-ғұрыптары 

барлық адамдардың өмірлерінде халық салт-дәстүрімен байланысты 
белгілі бір мерекелер өтеді, олар ең алдымен баланың туылуымен, кәмелетке 
толуымен, мерейтоймен байланысты. одан кейін этностық өзгешелік үйлену 
салтында көрнекті білінеді, ол өзіне үйленудің алдында және үйленуден 
кейін жасалатын салтанаттарды енгізеді. дәстүрлер жерлеу және еске түсіру 

* тұтам 4,4 см тең
19 Насекин Н. Корейцы Приaмyрского края.-Труды Приамурского отдела Импера торского 

Русского Географического Общества (ИРГО), 1895, Т.11, б. 16
20 Полевые записи автора. 2003. Тетрадь 1, б. 3-8; 2004. Тетрадь 1, б. 12-15. Автордың 
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салттарында өзгеріссіз сақталып келеді. Қазақстанның корейлері бүгінгі 
күнге дейін мерекелерде және өмірлік кезеңдегі салттарында халықтық 
дәстүрлердің негізгі аспектілерін сақтап қалды. 

бүгінгі күні кеңес корейлері өз балаларына бэкиль – туғанынан бастап 
100 күнді неліктен тойламағандығы оғаш және түсініксіз болып көрінеді. 
Қазақстанда туған және өскен буын баланың туғанынан кейін 100 күн деген 
маңызды күн жөнінде білген де жоқ. алайда барлық корей отбасылары, 
бұрынғысынша, баланы туған соңбірінші жылдығын – толь мерекесін 
міндетті түрде тойлайды. Кореяда ұрпақ жалғастырушы және ата-балаларын 
еске түсірудің болашақ орындаушысы ретінде ұл баланың туғанын қаласа, 
қазақстандық корейлер болашақ баланың жынысына белгілі бір мөлшерде 
байсалды қарайды. 

«Толь» – баланың жылдығы. Кореяда баланың бірінші жылдығы – толь 
мерекесі (коре мар - сянгчжи) үлкен мереке ретінде тойланады, себебі сол 
уақыттағы нәрестелердің жоғары өлім-жітімі кезінде бір жасқа дейін жету 
баланың әрі қарай өмір сүретінін білдіретін. нәрестелердің өлім-жітімінің 
жоғары деңгейі артта қалды, бірақ Кореяда баланың бірінші жылдығын 
мерекелеу салты бұрынғысынша қалды. Қазақстанның және барлық 
посткеңестік кеңістіктің корейлері де бұл дәстүрді ұстанады, және тольдің 
мәні болашақ баланың тағдырын танып білуден құралады, және де бұл 
бірқатар белгілер, ырымдар бойынша жасалады, алайда бастысы мерейтой 
иесінің үстелінде ненің болатынымен анықталады. 21 

баланы үстелге әкелудің алдында оны жаңа киімдерге киіндіреді және 
соңғы жылдары мерейтой иелеріне, әсіресе балаларға, Кореядан әкелінген 
ұлттық костюмдер киіледі, ал қыздардың ханбогын қолдан тігуге болады. 
мерейтой иесінің кішкентай үстеліне міндетті түрде мыналар қойылады: 
чхальтог (чартоги) соғылған күріш нанының үш тостағаны,     түйе бұршақтың 
немесе асбұршақтың тостағаны (кхо), күріш тостағаны (сари), кітап – 
(чхяги), қалам немесе қарындаш (йонпхири), ақша (тони), қайшы (кася), 
тігін инесі (баныри) және жіптер (сири). біздің байқауымызша, кейде қолда 
бар нәрселерді де пайдалана бастады, мысалға, ұялы телефонды, машина 
кілттерін, балтаны және т.б. Қазіргі уақытта қазақстандық теңгені ғана емес, 
сондай-ақ жаңа және ірі көлемдегі америка долларларын да қоя бастады.22 

баланы үстелге жақындатады және аталған заттардың ішінде нені 
бірінші кезекте таңдайтындығына байланысты оның болашақ тағдырын 
анықтайды. бала алғашқы үш затты ұстап алғаннан кейін бала үстелдің 
үстінде жатқан басқа заттардың барлығын қолына ұстай бермес үшін оны 
үстелдің жанынан алшақтатады. ата-аналар және қонақтар өтіп жатқанның 

21 Джарылгасинова Р. Традиционное и новое в семейной обрядности корейцев Сред-
ней Азии.- История, Археология и этнография Средней Азии. М., 1968, б.43-49; Ионова 
Ю. Традиционная семейная обрядность как форма воспитания и социа лизации детей 
у корейцев. – Алғашқы академиялық этнографиялық-антрополо гиялық орталықтың 
құрылуының жүзжылдығына арналған КСРО ҒА этнография институтының семсиясының 
баяндамаларының қысқаша мазмұны. Л., 1980.

22 Полевые записи автора, Алматы, қараша, 2004.
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барлығын мұқият қадағалайды, және бұрын білімді және интеллектуалды 
еңбекті білдіретін қаламды, кітапты немесе дәптерді алғандығына қуанса, 
енді берік материалдық жағдайды және байлықты қалайтын болды, 
сондықтан ақшаны үстелдің үстіне мерейтой иесіне жақынырақ қояды. 

Кеңес дәуірінде туған күндер тек үйде ғана тойланатын және аздаған 
адамдар шақырылатын, алайда қазіргі уақытта отбасының көп туыстары 
және жақын достары болса және қаржы жағдайы болса, онда тольді әдетте 
кафелерде немесе мейрамханаларда тойлайтын болды.

Үйлену салты. Қазақстанның корейлерінің заманауи үйлену салтта-
рында көне дәстүрлердің аз бөлігі ғана сақталған.23 бір жағынан, 
Қазақстанда және Кореяда құда түсу және үйлену салттары өз ұқсастық-
тарын сақтап қалды. 

Қазақстанда тұратын корейлердің үйлену тойы бұрын үш кезеңге 
бөлінетін: құда түсу - хонсе мар немесе атастыру - ченчи, ахаж-да тіркелу 
(азаматтық хал-ахуал актісінің жазбасы – автордың ескерт.) және үйлену 
тойы, үйленуден кейінгі салттар. Қазіргі уақытта осындай кезеңділік 
келмеске кетті, мереке неке қию мен мерекелік дастарханнан тұрады. 

Кеңес дәуірінде көптеген халықтардың үйлену тойы ортақ стандартты 
белгілерге ие бола бастады, және де анықтаушы фактор орыс дәстүрлері 
болды. нәтижесінде, Қазақстанның корейлерінің барлық үйлену тойларында 
жастарды құттықтау сөздері «горько!» сөздерімен аяқталады, оның мәні 
арақ ғашықтардың сүйісінен «тәтті» болып кетеді деп саналады. бұл салтты 
корейлер орыс халқынан қабылдады.

жас жұбайлар отыратын үстел жабдықталуы бойынша басқалардың 
үстелінен тағамдардың және сусындардың молдығымен ерекшеленді, 
сондай-ақ үстелге үлкен, әдемі торт қойылады, оны арнайы тапсырыспен 
дайындайды және мерекелік әтеш қойылады. Қауырсыны жұлынған және 
толықтай пісірілген, түрлі-түсті жіптермен безендірілген және тұмсығына 
қызыл бұрыш салынған әтеш корейлердің үйлену тойындағы міндетті 
атрибут болып қалып отыр.24 әтештің жіптерінің орнына енді түрлі-түсті 
мишура немесе шырша жауындарымен безендірілуін көруге де болады.25 

Корей үйлену тойлары өз ауқымдарымен, ақша қаражаттарының көп 
шығындалуымен ерекшеленетін және кейде үйлену тойына шақырылған 
туыстардың, достардың және қонақтардың саны 200-300 және одан 
да көп адамды құрайтын. Қазіргі уақытта адамдардың көп саны корей 
үйлену тойларының ерекшелігі болуын тоқтатты. бірыңғай мемлекеттің 
күйреуі кеңес дәуіріндегі корейлердің бірлігін бөлшектеді және заманауи 
некелесулер артықшылығымен ортақ азаматтығы бар адамдардың арасында 
жасалады. Қала халқының басым болуы және Қазақстанның басқа 
халықтарымен бірлесіп тұру, этносаралық некелердің жоғары меншікті 
салмағы және салттарда этностық ерекшеліктің әлсіреуі корей үйлену 
23 Корейская свадьба. Восточное Поморье. 1886, №№ 20, 22.
24 Ли Г.Н. Обычаи и обряды корейцев СНГ. Мәскеу-Ташкент, 2001, б. 53
25 Полевые записи автора, Уштобе, желтоқсан 2004 
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тойларының дәстүрлі кезеңділігінің жоғалуына әкелді. Қазір негізінен 
бірлескен үйлену тойы жасалады. 

ірі қалаларда үйлену тойларына «хаттаманы» және мерекенің мәдени 
бағдарламасын кәсіби тұрғыдан ұйымдастырумен айналысатын адамдар 
щақырыла бастады. осындай адамдарды асаба деп атайды және олар 
бірқатар шығармашылық қабілеттерге және тәжірибелік машықтарға ие болу 
керек. соңғы жылдары үйлену кештерінде асаба шақырылған әншілермен, 
бишілермен және бірегей жанрдың әртістерімен (фокустар, әзіл-оспақ, 
цикр нөмірлері) бірге тұтас концерттік бағдарлама дайындайды. ол сондай-
ақ қызықты және күлкілі конкурстарды өткізеді. бұрын үстелдің үстіндегі 
тағамдар маңызды болса, қазіргі уақытта қонақтарды қызықтыратын 
адамдарды, ән айтып, би билейтін әртістерді сынайды. 

60-жылдық – хвангаб немесе хвегаб. Корейлердің отбасылық-
тұрмыстық мерекелерінің арасында ерекше орынды 60-жылдық «хвангаб» 
алады, ол өмірдің қорытындыларын жасауды білдіреді, себебі ол шығыс 
күнтізбесі бойынша зодиакалдық циклдің аяқталуымен сәйкес келеді. 
60 жаста әрбір корей өткен жылдардың қорытындыларын жасайды және 
өмір шеңберінің есебін, ай күнтізбесі бойынша екінші зодиакалдық циклді 
бастайды.

хангабиді, корейлердің диалектісінде 60-жасты өткізу үлкен қаржылық, 
материалдық шығындармен және алдын ала дайындалумен байланысты. 
Корейлер хангабиді өткізуге қаражаттарын аямаған, жүздеген қонақтар 
шақырылады: туыстар, жұмыстағы ұжымдастар, көршілер. Көне заманда 
шығындарды балалар, әсіресе ұл балалар, көтеретін, алайда кеңес дәуірінде 
өмір бойы жұмыс істеген және ақша жинаған ата-аналар өз балаларына 
мерейтойды лайықты өткізуге көмектесетін. 

Қонақтардың санына байланысты хвангаби тойланатын мейрамхана 
немесе кафе таңдалады. бұрын мейрамханалар аз болғандықтан мерекелік 
залды жалға алумен қиындықтар туындаса, енді Қазақстанның барлық 
қалаларында кең таңдау ұсынылады және мейрамхананы немесе кафені 
қызмет көрсету деңгейі, жалға алу жағдайлары және сыйымдылығы 
бойынша таңдауға болады.

бұрынғысынша хвангаби мәні мерейтой иесін құттықтаудың ұлттық 
нысанынан құралады, мерейтой иесіне тағзым жасалады. әдетте бір рет 
тағзым етіледі, алайда ерлі-зайыптылардың екеуі де мерейтойларын 
тойласа, онда әрбіреуіне бір-бір реттен тағзым жасалады.26 

адамдарды тағзым етуге шақыруды бастаудың алдында мерейтой 
иесінің биографиясы оқылады. мерейтой иесінің үстелінің алдына 
кішкентай үстел қойылады, онда арақ бөтелкесі тұрады, тосттармен және 
құттықтаулармен сөз сөйлейтін адамдар үшін ол бөтелкеден рөмкелерге 
арақ құйылады. мерейтойлық кештің басында асаба мерейтой иесінің 
құрдастарын және құрметті қонақтарды кезекпен шақырады, олардың 
есімдерін алдын-ала әзірленген тізім бойынша атайды. тағзым етуді 
26 Полевые записи автора, Алматы, 2000-2004
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орындау үшін мерейтой иесінің алдына кілем жайылады. адамдар оның 
артына отырғаннан кейін асаба балаларды, туыстарды шақыра бастайды, 
олар дәстүрлі тағзым етуден кейін мерейтой иесін құттықтайды. мерейтой 
иесінің (иелерінің) ата-аналары тірі болса, онда алдымен мерейтой иесі 
оларға тағзым етеді, тек одан кейін ғана өз үстеліне отырады. Құрдастар 
және құрметті қонақтар, аға буынды адамдар тағзым жасамауы мүмкін. 
тағзым етуді орындағаннан кейін мерейтой иесінің құрметіне құттықтаулар 
айтылады. Құттықтаулар тілек сөз, әндер, өлең, би түрінде болуы мүмкін. 27 

мерейтойлық кештің соңында қонақтарға сарқытпен пакеттер беріледі, 
алайда дәстүр бойынша кейбір қонақтар өз балалары немесе немерелері 
үшін мерейтойлық үстелден кәмпиттерді немесе жемістерді өздері алады, 
себебі ырым бойынша бұл мерейтой иесінің ұзақ жасын беретіндігін 
білдіреді. 

Қазақстандағы корейлердің көбі өздерінің 60-жылдықтарын аман-
саулықта қарсы алады, олардың көбінің биологиялық жасы айтарлықтай 
төмен, сондықтан олар өз жастарынан едәуір жас көрінеді. бұрын мерейтой 
иелері егде жастағы адамдарға ұқсаса, және хвангабта ұлттық көйлек кисе, 
қазіргі уақытта ауқатты корейлер қымбат еуропалық костюмдерді кие алады. 
мерейтой иесінің өмірлік энергиясы, белсенді өмір салты мерейтойға көңілді 
сипат береді және заманауи хвангабта көп ән айтады және билейді.

Кохи, ескі немесе көне дегенді білдіреді – 70-жылдық мерейтой 
60-жылдық хвангаб мерейтойы сияқты салтанатты өткізіледі, және 
дайындалу бөлігі мен салтанатты бөлігінде аз ерекшеленеді. Корейлердің 
көбі қазіргі уақытта 80 жасқа дейін және одан да көп жас өмір сүреді, 
60-жылдық мерейтой соншалықты маңызды оқиға ретінде мәнін жоғалтты, 
бірақ бұрынғысынша дәстүр бойынша кең түрде аталып өтіледі. бүгінгі күні 
50 80, 90, 100 жас та мерейтойлық жас ретінде саналады. оңтүстік Кореяда 
соңғы кездері хвангабты өткізіп жіберіп, тек кохи ғана атап өтілетін болды. 
Қазақстанда 60-жылдық мерейтой адам өмірінің ең басты кезеңі ретінде 
санала береді. 

Жерлеу-еске түсіру салттары. Этнограф ғалымдардың айтуынша 
барлық халықтардың рухани мәдениетінде жерлеумен және еске түсірумен 
байланысты салттар және дәстүрлер көбірек консервативті болып қалады. 
Қазақстанның корейлері өздерінің көне жерлеу-еске түсіру салттарын 
соңғы уақытқа дейін сақтап келді, бірақ оның көптеген элементтері нысаны 
бойынша да, сондай-ақ мазмұны бойынша да бүлінбеген күйлерін жоғалта 
бастады. сақталып қалған салттардың көбі алғашқы идеологиялық және 
дүниетанымдық мағынасын жоғалтып, салт ретінде ғана қабылданады. 

бұрынғыдай, адам өз үйінде немесе пәтерінде қайтыс болғаннан кейін 
бірден чохон – марқұмның рухын шақыру орындалады. марқұмның үстіндегі 
көйлек немесе күртеше шешіледі және егде жастағы туыстардың бірі 

27 Ли Г.Н. Обычаи и обряды корейцев СНГ. Мәскеу, Ташкент, 2001, б. 66.
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үйдің шатырына көтеріледі немесе балконға шығады, және киімді сілтеп, 
марқұмның атын атап үш рет шақырады. Қазақстанның корейлері бұл көне 
салтты «хон пурунда» деп атайды, оның тікелей аудармасы «рухты шақыру» 
дегенді білдіреді. бұл салт арқылы марқұмның рухын алсын деген ниетпен 
аспаннан тілейді. Кейін марқұмнан шешілген киім жағылады және түтінмен 
бірге оның рухы о дүниеге ұмтылады. заманауи адамдар көбіне өз үйлерінен 
тыс жерлерде қайтыс болады, және корейлер де ерекшелікті құрамайды, 
сондықтан әдетте хон пурунда салтын орындау мүмкін болмай қалады. 

бұрын корейлер марқұмды арнайы тақтайға жатқызатын, ол 
чхильсонпхан деп аталады (жеті жұлдыз тақтайы).28 тақтайда жеті 
Қарақшының шоқжұлдызын білдіретін жеті тесік бұрғылайтын. Көне 
нанымдарға сүйенген бұл салт марқұмды аспанның жұлдыздар әлеміне 
қайтару үшін жасалатын. Қазіргі уақытта марқұмды хон пурунданың орнына 
табытқа жатқызады, және де, 10-20 жыл бұрын оны туыстары матамен және 
ленталармен ораса, енді салттық қызметтерді көрсететін компанияларды 
қажеттінің барлығын сатып алуға болады. 

соңғы жылдары арнайы агенттіктерге жүгіну кәдімгі құбылысқа 
айналып кетті, себебі әр-түрлі құжаттарды рәсімдеу, жерлеу үшін орын бөлу, 
көлікпен және қажетті құралдармен қамтамасыз ету, құлпытасты орнату 
және басқалары көп күшті, уақытты талап етеді және жүйкені жұқартады. 
ақшаны төлеген оңайырақ болады, жерлеу бюросының агенттері бұл 
мәселердің барлығын өздері шешіп береді, ал туыстары басқа қажетті 
істермен айналыса алады. 

марқұмды үйге немесе пәтерге кіре берісте жеке бөлмеге жатқызады, 
және ақ матадан жасалған шымылдықпен қоршап тастайды. Шымылдық 
арқылы қызыл немесе алқызыл матадан жасалған мата асып қойылады, 
онда ақ немесе сары бояумен марқұмның есімі және әлеуметтік мәртебесі 
жазылады. бұл қаралы жалау мёндён деп аталады. 20 жыл бұрын марқұмды 
шығарған кезде бұл қаралы жалау ұзын ағаштың үстінде вертикалды 
бекітілетін және оны жерлеу рәсімінің алдында алып жүретін. енді бұл 
салт келмеске кетті және мёндёнмен табыттың үстін жабады. Көне дәстүр 
бойынша жазбаны иероглифтармен жасау қабылданған, алайда соңғы 
жылдары иероглифтарды білетін және жаза алатын адамды табу қиынға 
соғады, сондықтан ұлттық жазбаны хангыльді пайдалану инновацияға 
айналды. 

денені үйден шығарғанға дейін марқұмның бөлмесінде туыстары 
және қоштасуға келетін достары, ұжымдастары, көршілері үнемі болады. 
марқұмның бас жағына пабимен үш тостаған қояды. бір тостаған марқұм 
үшін арналған, екіншісі – жер рухы үшін, ал үшіншісі – аспан рухы үшін. 
марқұмды бөліп тастайтын шымылдықтың алдында өте төмен еңкейіп 
тағзым ету үшін орын қалдырылады. 

28 Ионова Ю. Обряды, обычаи и их социальные функции в Корее. Середина XIX - начало XX вв.  
М., 1987, б. 195-196
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Қазақстанның корейлері марқұмды қайтыс болғаннан кейін үшінші күні 
жерлеу қабылданған, және де санау қайтыс болу күнін қоса басталады. алыс 
шетелден балалары немесе жақын туыстары келуге үлгере алмай жатқан 
кезде жерлеу күнін 5 немесе 7 күнге дейін ұзартады. Күндердің саны тақ болу 
керек. марқұм үйде болған күндері күніне үш рет шымылдықтың алдында 
туыстары тағаммен үстел жасайды және оны таңертеңгі аспен, түскі аспен 
және кешкі аспен «тамақтандырады». 29 

Қаладағы өмір салтының, кеңес дәуірінде жалпы қабылданған 
дәстүрлерді ендірудің, екпінді оңтүстіккореялық христиандық миссионер-
ліктің және басқа факторлардың әсерімен Қазақстанның корейлерінің 
жерлеу салтында әр-түрлі инновациялар пайда болды. егер қайтыс болған 
адам өндірісте, ғылымда, мәдениетте, білімде және т.б. көрнекті орын алса, 
онда марқұммен жалпақ жұрт қоштасады және қаралы митинг жасалады. 
осындай жағдайда дәстүрлі этностық салт екінші кезекке ығыстырылады 
және хаттамалық рәсімдеу басымдылық етеді. табытты музыкамен шығару 
қабылданған, яғни үрмелі оркестрдің қостауымен, және де жолды кесіп 
өткенге дейін табытты қолда ұстап апарады. 

1930-50-шы жылдары корейлер колхоздарда ықшамды мекен еткен 
кезде олар өз зираттарында жерлейтін және қазіргі уақытта Қаратал 
ауданында Үштөбе қаласының айналасында, сондай-ақ Қызылорда 
облысында корейлердің жерленген жерлері сақталды. заманауи үлкен 
қалаларда корейлер ортақ зираттарда жерленеді, алайда соңғы жылдары 
мұсылмандық және мұсылмандық емес зираттарға бөліну байқалады. 
Кореяда жердің жетіспеушілігінің және қымбаттылығының салдарынан, 
сондай-ақ будда дәстүрлеріне сәйкес, марқұмдарды кремациялау жиі 
пайдаланылатын болды, бірақ Қазақстанның корейлері олай жасамайды. 
ташкентте, мәскеуде және басқа қалаларда аға буынды корейлердің 
күштерімен, жергілікті корей бизнестерінің және корей қоғамдарының 
қолдауымен жеке «корей зираттары» пайда болды. алматыда рысқұлов 
көшесіндегі қалалық зиратта да корей ұлтының адамдары жерленген жер 
учаскесі бар. 

ірі қалаларда қазіргі уақытта «жерлеу қызметтерін көрсету бюролары 
немесе қызметтері» деп аталатын жекеше компаниялар жұмыс істейді, олар 
төлем үшін қажетті құжаттарды рәсімдейді, мемлекеттік және муниципалдық 
органдармен, сондай-ақ зират әкімшілігімен бюрократиялық мәселелерді 
бітістіреді. 

пәтерден немесе үйден табытты шығарғаннан кейін аулада қысқа 
қаралы митинг өткізіледі, көптеген адамдар марқұммен қоштасады, 
себебі белгілі бір жағдайлармен зиратқа бармайды. марқұмның үйімен, 
көршілерімен және бұрынғы ұжымдастарымен және т.б. осындай 
қоштасуды өткізудің бірыңғай сценарийі жоқ, сондықтан марқұмның 
әлеуметтік мәртебесіне, туыстарының және жақындарының тілектеріне, 
29 Мин Л.В. Семейные традиции и обычаев корейцев, проживающих в Казахстане. Алма-

Ата, 1992, б. 46-47 
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жерлеуді ұйымдастыратын жауапты тұлғаның тәжірибесіне байланысты 
ерекшеліктерді байқауға болады. 

зиратта соңғы жерлеу митингін өткізеді, онда марқұмның өмірінің негізгі 
кезеңдері аталады, туыстарына, жақындарына және ниет білдіргендерге 
қоштасу сөздерін айту ұсынылады. сол уақытта, бұрынғысынша, көне 
салттарға сәйкес, жерлеу орнынан біршама қашықтықта марқұмның жеке 
киімдерімен дорба отқа жағылады. сондай-ақ марқұмның отбасының 
әйелдері бастарына киген ақ қазалы орамалдар да жағылады. 

табыт жерленгенше, қоштасу үшін тағам қойылған кішкентай еске 
түсіру үстелі дайындалады. жерлеу басқарушысы рөмкеге арақ құйып, 
тағзым етуге үлкендікке қарай шақырады. бірінші болып туыстық дәрежесі 
бойынша ер адамдар өз отбасыларымен бірге жақындайды, одан кейін 
әйелдер. тағзым етуге шақырылған адамдар арақ құйылған рөмкені алып, 
оны үстелдің айналасынан үш рет айналдырады, одан кейін рөмкені қабірге 
жақын қояды. одан кейін үш рет төмен еңкейіп тағзым етеді. бірінші тағзым 
марқұмның жанына, ал екіншісі және үшіншісі – жер және аспан рухтарына. 
соңында отбасының жасы үлкен мүшелерінің бірі үстелдің үстіндегі 
тағамның бір бөлігін жинап алады да, марқұмның оң жақ аяғының жанында 
қабірдің бұрышына көміп тастайды.30 

бұрын зираттан адамдар марқұмның үйіне баратын, онда еске түсіру 
тағамын қабылдайтын, енді қала пәтерлерінде үлкен мөлшерде тағам 
дайындап, онымен көп адамдарды тамақтандыру қиынға соғады, сондықтан 
тамақтануды мейрамханаларға және кафелерде ауыстырды. 

соңғы жылдары корейлердің қабірлерінде салттар үшін үстелдерді 
алмастыратын кішкентай алаңдарды арнайы жасайтын болды, біреуін 
марқұмның бас жағында, ал басқасын «жер иесі» үшін. бір жылдан кейін, 
марқұмның қайтыс болған күні, еске түсіру – «тор чеса» жасалады. 

Ай күнтізбесі бойынша мерекелер және салттар. Кореяда, 
белгілі болғандай, көптеген ғасырлар бойы уақытта санаудың дәстүрлі 
тәртібі пайдаланылды, оның түп тамыры біздің эрамызға дейінгі екінші 
мыңжылдықтың ортасынан басталады, онда қытайлықтардың ата-бабалары 
ай фазаларына негізделген күнтізбенің негіздерін салды. дәстүрлі күнтізбе 
Кореяда 1894 жылға дейін пайдаланылды, одан кейін григорианды жыл 
санауға ауысу жарияланды. алайда қазіргі заманғы Кореяда күнделікті 
тұрмыста еуропалық және қиыршығыстық екі күнтізбе бірге пайдаланылады. 

жыл айдың бірінші күні басталатын. еуропалық күнтізбе бойынша бұл 
күн әдетте ақпанға сәйкес келеді, сондықтан Қиыр Шығыста бірінші ай 
ретінде қысқы емес, көктемгі болып саналғандығы таңқаларлық емес.31

«сольнал» немесе «соль» - ай күнтізбесі бойынша жаңа жыл Кореяда 
ең сүйікті халықтық мерекелердің бірі, ол жаңа ай туғанға байланысты 
қаңтардың соңында-ақпанда тойланады. бұл мереке көне заманнан бері 
30 Полевые записи автора. 1976-2005 
31 Андрей Ланьков. О спокойствии при встрече года лошади. http://vestnik.tripod.com/

articles/horse.html 
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өмірдегі санаудың жаңа нүктесі ретінде қабылданатын, және сондықтан бұл 
мерекенің қарсаңында үй жақсылап жиналып, қарыздар таратылатын, жаңа 
киімдер тігілетін, кішілері үлкендерін құттықтауға келетін, сыйлықтармен 
алмасатын. сольналь Қазақстанның корейлеріне тәуелсіздікпен және 
ар-намыс еркіндігімен бірге қайтып келді. мереке қоғамдық-маңызды 
іс-шараға айналды, оны Қазақстанның Корейлер ассоциациясы және 
өңірлердегі оның барлық филиалдары өткізеді. мерекені әдетте аптаның 
соңында, демалыс күндері өткізеді, сондықтан ол күнтізбелік күндермен 
сәйкес келмеуі мүмкін. 

2005 жылы Қазақстанның Корейлер ассоциациясы жаңа жылды 
мерекелеуді алғаш рет өткізді, облыстық филиалдардың және басқа корей 
қоғамдық ұйымдарының барлық көшбасшылары алматы қаласына келіп, 
бірге мерекелеуге мүмкіндік алулары үшін мереке бір аптаға кеш өтті. 
мерекелеу бағдарламасы алуан түрлі болды және ай күнтізбесі бойынша 
аталып өткен бұл жаңа жыл Қазақстанның корейлерінің тарихына енді. 
мерекенің құрамдас бөліктерінің көбі инновациялық болды, мысалға, ҚКа 
тағайындаған «ариран» мүсінін және беделді сыйақыны табыстау; «ҚКа ең 
озық филиалы» атағына конкурстың нәтижелерін жариялау және т.б. 

Хансик – ата-бабаларды және марқұм ата-аналарды еске түсіру 
күні корейлердің үлкен көктемгі мерекесі, ол жылына бір рет қысқы күн 
тоқырауынан кейін (желтоқсанның 22 нен 23 қарай) 105-ші күні тойланады, 
күн күнтізбесі бойынша бұл күн 5, 6 сәуірге немесе ай күнтізбесінің бірінші 
немесе екінші айына келеді. бұл күні ата-бабаларды, марқұм ата-аналарды 
еске түсіру салты маңызды орын алады. григориан күнтізбесі бойынша ол 
5, 6 (сирек 7) сәуіріне келеді. әдетте барлық адамдар 5 сәуір күні барады, 
алайда белгілі бір себептермен бара алмағандар 6 сәуір күні бара алады. 
Кейде оны «суық тағам күні» деп атайды, себебі сол күні тағамды отқа 
пісірмейді. бірақ корейлер уақыт өте келе оған басқа мағына бере бастады – 
дала жұмыстарының уақытының келуі ретінде қабылдайды. 

Чхусок – ай күнтізбесі бойынша сегізінші айдың 15-ші күні. бұл күн 
егін жинаудың аяқталу күнін білдіретін және егін мерекесі, күзгі толған ай 
фестивалі ретінде саналатын. Чхусокта бірінші кезекте, құрбандық шалу 
үшін жаңа егіннің жемістерінен ерекше тағам дайындалатын. тағамдардың 
арасында сонпхён – ақ тұзсыз немесе қызыл тәтті бұршақтар, талшындар 
немесе ююла қосылған тұшпараға ұқсайтын жасыл және ақ күріш нандарын 
атап өткен жөн. мерекеге жаңа егіннің күрішінен пэкча арағын көп мөлшерде 
дайындайтын. ол ата-бабаларға құрбандық шалудың міндетті негізгі бөлігі, 
туыстарға, көршілерге, жасанғандарға, ойындардың қатысушыларына, 
жолаушыларға ең жақсы тамақ болатын. Чхусок мерекесі кезінде тауық та 
міндетті түрде дайындалатын. Көктемде жұмыртқадан шыққан тауықтардың 
етін жеген пайдалы саналатын. оларды мерекеге арнайы өсіретін және 
үлкендерге сыйлық ретінде жиі пайдаланылатын. 

тмд корейлері бұл күнді мерекелеуді тоқтатпайтын, бірақ ол 
марқұмдарды еске түсірумен байланыстыратын, сондықтан олар ата-
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бабаларын, ата-аналарын еске түсіру үшін зиратқа баратын, ал кешке 
бірге жиналып, бұл күнді атап өтетін. Қазіргі уақытта чхусок отбасылық іс-
шаралардың қатарынан біртіндеп шыға бастады.

Тано – ай күнтізбесі бойынша бесінші айдың 5-ші күні, «Шыжыған 
талтүс маусымы» деген көне атауы да бар. «тано» мерекесінің мағынасы 
мынада: шаруалар бұл уақытқа қарай өздерінің күнделікті жұмыстарын 
аяқтайтын және күріштің алғашқы өнімдерін көре бастайтын. олар бірге 
жиналып, көктемгі жұмыстардан демалу үшін би биледі, ән айтты және 
халықтық ойындар ұйымдастыратын. сол уақытта тано жазғы дала 
жұмыстарына дайындықты білдіретін, себебі әрі қарай күріштің өнімдерін 
мұқият күту мен күзде егінді жинау науқаны басталатын. тано мерекесі кеңес 
дәуірінде ұмыт болды, қазіргі уақытта Қазақстандағы корейлер оны «оволь 
тано» атауымен көпшілік алдында мерекелей бастады. әдетте бұл күні 
көркем өнерпаздықтың концерттері, көпшілік сереуендері және мерекелік 
отырыстар өткізіледі. Үйлерде және отбасыларда оны мерекелемейді. 

Ресми мерекелер. Қазақстан республикасында ұлттық мерекелер, 
мемлекеттік мерекелер, кәсіби және басқа мейрамдар аталып өтіледі. 
Ұлттық мерекелер – Қазақстан республикасында ерекше тарихи мәнге ие, 
қазақстандық мемлекеттілікке маңызды әсер еткен оқиғаларды құрметтеу 
үшін белгіленген мерекелер. Ұлттық мерекелерді мерекелеу орталық және 
жергілікті мемлекеттік органдарды ресми іс-шараларды өткізумен қатар 
жүреді. мемлекеттік мерекелер – қоғамдық-саяси мәнге ие, сондай-ақ 
Қазақстан республикасының азаматтарымен дәстүрлі түрде тойланатын 
мерекелер. Кәсіби және басқа мерекелер – ұлттық және мемлекеттік 
мерекелер мәртебесіне бөленбеген, азаматтардың жеке санаттары атап 
өтетін мерекелер. 

Қазақстанның корейлері барлығымен бірге мемлекеттік, ұлттық 
және кәсіби мерекелерді атап өтіп қана қоймай, сондай-ақ рамазанды 
(мұсылмандарға қасиетті ораза айын), Құрбан айт мейрамын (рамазанның 
аяқталуын), пасханы және рождествоны да мерекелейді. барлық осы 
мерекелер демалыс күні ретінде белгіленген. сондай-ақ көптеген басқа 
мерекелер, фестивальдер және халықтық серуендер бар. тәуелсіздік 
алғаннан бері қазақтар көне түркі мерекесін наурызды мерекелей бастады, 
оны барлық адамдар ұнатып, енді оны Қазақстанның барлық халқы 
мерекелейді. 

Қазақстан корейлерінің антропонимиясы. Этносаралық қарым-
қатынас, тілдің ұлттық тілден орыс тіліне ауысуы, кеңес дәуірінің ресми 
құжаттарында атаулардың үлгісінің стандартталуы және сәйкестендірілуі, 
этносаралық некелер және ұлттық-аралас отбасылар корейлердің 
антропонимиясындағы инновацияларға, тек қорындағы бірқатар 
инновацияларға әсер етті. біріншіден, қос тектер пайда болды, мысалы: 
ни-ли, орлова-Ким және т.б. екіншіден, корей әйелдері күйеуінің тегін 
қабылдай бастады. Үшіншіден, тектің ана жағы бойынша эпизодты 
мұралануы байқалады, ал Корея дәстүрінде тек әке жағынан ғана беріледі.
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жеке есімдер айтарлықтай өзгерістерге ұшырады. 1960-шы жылдардан 
бастап әуенді еуропалық есімдер көп қойыла бастады, олардың көбі орыс 
халқы арасында кездескен жоқ: брутт, Карл, марс, октавиан, рудольф, 
венера, Эдита, Эмилия және т.б. есімдер ағалар мен әпкелердің есімдерінде 
бірдей буындарды сақтау сияқты көне корей дәстүрімен байланысты болған 
шығар. сонымен бірге әдетте бірінші буыс үндес болады, мысалы, ман сам, 
ман гым, ман ир. бұл дәстүрді ұстана отырып, кеңес корейлері балаларын 
бір әріптен басталатын есімдермен атады, ал дәстүрлі орыс есімдері 
жеткіліксіз болып қалған шығар, сондықтан корейлер еуропалық есімдер 
қойған болар. Корейлердің ауылдық жерлерде ықшамды мекен етуі бір 
мектепте бірдей есімдері бар жүздеген балалардың білім алуына әкелді, 
және бір сыныпта Ким светлана немесе пак сергей есімді үш-төрт бала 
болған. сондықтан ата-аналар «сирек» және олардың ойларынша, әдемі 
есімдерді таңдайтын. 32 

орта азияның және Қазақстанның байырғы халықтары үшін дәстүрлі 
есімдермен корейлерді атау таралмағандығын атап өткен жөн. бірен-
саран жағдайлар ұлттық-аралас отбасыларда дүниеге келген балаларда 
байқалады. әдетте осындай балалардың әкесі корей емес ұлтының өкілі 
болады.

Коре сарам есімдерін қоюдың заманауи формуласының жаңа элементі 
әкесінің атын қою болып табылады. әкесінің атын жалғаған кезде орыс 
суффикстері -ович, -овна, -евич, -евна қатысады. заманауи корейлердің 
әкелерінің есімдері мыналардан бастау алуы мүмкін: а) әкесінің корей 
есіміне. мысалы әкесінің толық есімі сон дя дюн, ал баласының - сон 
лаврентий дядюнович, әкесінің толық есімі те мен хи, ал қызының - те 
валентина менхиевна; б) әкесінің екінші (орыс) ресми емес есімі бойынша. 
осы жағдайда ресми құжатта жазылған әкесінің есімі және балаларының 
құжаттарында жазылған әке есімі әр-түрлі негіздерге ие; в) әкесінің ресми 
есіміне. Корей отбасыларының арасында бір отбасында үлкен балаларында 
әкесінің есімі жазылмайтын жағдай өзгеше және кең таралған. 

1990-шы жылдары талдықорған облысында дала жұмыстары кезінде 
автор жинаған материалдарды талдау заманауи антропонимияның дәстүрлі 
және жаңа элементтерінің арасында сандық салыстыруды жасауға 
мүмкіндік берді.33 Қаратал ауданың телман ауылдық кеңесінің аумағында 
мекен ететін 353 корейлердің арасында есім қоюдың дәстүрлі нысаны 
27 адамда байқалды, ол 7,7% құрады, корей тегі + орыс есімі, немесе 
еуропалық + әкесінің есімі - 190 адамда - 50,9%. Үштөбе қаласында тұратын 
257 корейлердің ішінде корей үшсөздік есімі бар 21 адам тұрады, ол 9,3% 
құрайды; корей тегі + орыс немесе еуропалық есім – 97 адам, 37,7%; тегі, 
есімі, әкесінің есімі – 139 адам, яғни 54,1%. 10 адамның әкелерінің есімі 

32 Kim German. Traditions and Innovations in the Names of Koreans in the Central Asia. - 
Embracing the Other: The Interaction of Korean and Foreign Cultures. Proceedings of the 
1st World Congress of Korean Studies. Vol.2, 2002, p. 587

33 Полевые записи автора. 1990. Тетрадь 2, б. 7-15. Автордың мұрағаты
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құжатта әкелерінің корей есімдерінен құралған, бұл әкелерінің есімдері 
құжатта жазылған тұлғалардың жалпы санынан 11% құрайды.

Діни нанымдар. Кеңес дәуірінің жауынгер атеизмі корейлердің 
бақсылық, буддизм, конфуциандық және даосизм сияқты нанымдарына, 
діндеріне және салттарына балта шапты. ресей империясына бодандық 
билік ресми түрде қолдайтын орыс православиесін қабылдауды ұйғаратын. 

Корейлер жерлеу мен марқұмдарды еске түсіруде конфуциандық 
салттықтық белгілерін осы күнге дейін сақтап қалды. аға буын жастарға 
салттарды өткізудің негізінен механикалық тәжірибесін мұра етіп қалдырып 
отыратын, олардың діни-семантикалық құрамына үніле қойған жоқ. 

Өткен ғасырдың соңына дейін кейбір корейлер мекенжайларын 
ауыстыру, балалардың институтқа түсуі, үйлену жөнінде маңызды шешімді 
қабылдамас бұрын көріпкелдердің (паксу) қызметтеріне жүгінетін, олар 
геомантияның құпиялары жазылған ескі кітаптар бойынша немесе 
бұршақтармен бал ашып, кеңес беретін. Көптеген корей әйелдері «хато» 
карталарында тілектердің орындалуына пасьянстарды өздері жаятын. 

оңтүстіккореялық шіркеулердің белсенді миссионерлігі корейлердің 
бір бөлігін протестанттық бағыттағы христиандыққа енуіне септігін тигізді, 
алайда дінге кіргендердің санын есептеу қиынға соғады, себебі белгілі бір 
ресми статистика жүргізілмейді, ал пасторлар ондай мәліметтер бермейді. 
посткеңестік елдерде 1990-шы жылдардың соңында тұрақтануға әрекет 
еткен муннисттік шіркеу жетістікке жеткен жоқ. соңғы жылдары алматыда 
кішігірім вон-буддисттік қауым пайда болды. жалпы алғанда Қазақстанда 
тұратын корейлердің өміріне дін айтарлықтай әсер еткен жоқ. 

4-тарау. ҰЛТТЫҚ, ЭТНИКАЛЫҚ  
ЖӘНЕ ДИАСПОРАЛЫҚ ӨЗІНДІК САНА-СЕЗІМ

4.1. Үш түрлі ой-сананың ара қатынасы

диаспоралық (диаспорлы)34 өзіндік сана-сезім көп жағдайда этникалық 
және ұлттық сана-сезіммен араласып кетеді, алайда шын мәнінде ол оларды 
тасымалдаушы – ұлт, этнос және диаспоралардың қоғамдық болмысының 
әртүрлілігіне байланысты олармен толық сәйкес келмейді. дегенмен, 
ондай түсініктердің араласуы көптеген параметрлер бойынша бір-бірінен 
өзгешеленетін адамдар қоғамдастығының барлық үш түрі өзінде бір 
бастапқы ядро – «этникалылықты» тасымалдаушы себепті орын алады. 

полиэтникалық және мультимәдени қоғам болып табылатын қазіргі 
Қазақстанда өзіндік сана-сезімнің барлық үш типінің арақатынас жүйесі 
тұрақты сипатта емес, фигуралар өзінің бейнесін ғана емес, өзара ену 
шекараларын да өзгертетін анимация ретінде болады.

34 «диаспоралық» және «диаспоралы» анықтамалары осы мақалада синонимдер ретінде 
пайдаланылады. 
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моноэтникалық ортада туған және бірге тұратын балаларда өзіндік 
сана-сезімнің қос типі бір мезетте , параллельді пайда болады. мысалы, 
өздерін дэхан мингук (Корея республикасы) немесе қысқаша – хангук35, деп 
атайтын оңтүстік Кореяда, ханнара, хаминчжок, хангыль үшбірлігі, яғни – 
бір мемлекет, бір халық, бір жазба ерте жастан бастап сініріледі. Этникалық 
біртекті мемлекеттерде өзіндік сана-сезім ара қатынасының екі компонентті 
моделі қызмет атқарады: ұлттық және этникалық. 

«Этникалық өзіндік ерекшелік» және «этникалық өзіндік сана-сезім» 
терминдері көп жағдайда синонимдер ретінде қолданылады, алайда бұл 
түсініктерді айыруды қажет ететін жағдайлар болады. Этникалық өзіндік 
ерекшелік – бұл тұлғаның өзінің белгілі бір этносқа жататынын сезінуі, 
индивидтің өзінің бір этникалық қоғамдастықпен бірге екенің түсінуі 
және басқа этностардан даралануы. оның құрылымында әдетте екі негізгі 
компонентті айқындайды – когнитивті (өзіндік тобының ерекшеліктері 
туралы түсінік, білім және белгілі бір сипаттар негізіндегі оның мүшесі 
ретінде өзінді сезіну) және аффективті (өзіндік топтың қасиеттерін бағалау, 
онда мүшелікке көзқарасы, бұл мүшеліктің маңыздылығы). 

Этникалық өзіндік ерекшелікпен «этникалық өзін-өзі сәйкестендіру» 
деп аталатын белгілі бір этникалық қауымға өзін жатқызу контексінде 
адамның этникалық өзіндік анықталу саналы актісі жанасады. әдетте адам 
өзін оның қандас туыстары және әке-шешесі жататын этносқа жатқызады. 
Этникалық өзіндік ерекшелік динамикалық түзіліс, ол уақыт өте өзгереді: 
адам өз өміріндегі этникалық жатқызылудың рөлін қайта қарауы мүмкін.

сондықтан этникалық өзіндік ерекшеліктің қалыптасуы жасөспірім 
жаста тоқтамайды, себебі оларды тәрбиелеу процесі өмірдің дәстүрлі 
әдептері мен құндылықтарының ықпалымен жүзеге асады, әдетте отбасы, 
әулет, қауым шеңберінде. Этникалық өзіндік ерекшеліктің қалыптасуына 
өзін белгілі бір этносқа саналы түрде жатқызу айтарлықтай әсер береді, ол 
баланың этникалық сипаттардың тұрақтылығын түсіне бастағаннан ерте 
орын алады. Этникалық константалар, индивидтің санасында жасөспірімдік 
кезінде тиянақталып, этникалық өзіндік ерекшеліктің қалыптасуын 
аяқтайды. 36

аралас некеден туған және күнделікті мәдениаралық әрекеттесу 
жағдайында өскен индивидтердің этникалық өзіндік ерекшелігі мен сана-
сезімінің қалыптасу процесі өзіне бір тән еркшелікпен өтеді. Көптеген 
зерттеушілердің айтуынша, этникалылықтың құлдырауына әкеледі және 
этногетерогенді отбасыларындағы балалар аралас немесе екіұдай ерекшелік 
қана алып қоймай, сонымен қатар әлеуметтік контекстке байланысты әр 

35 Солтүстік Кореяның ресми атауы Чосон Инмин Минчжучжуи Конгхвагук (Корей 
Халықтық Халықтық-Демократиялық Республикасы) немесе қысқаша Чосон.

36 Aboud, Frances E., and Shelagh A. Skerry. “Self and Ethnic Concepts in Relation to Ethnic 
Constancy.” Canadian Journal of Behavioral Science. 1983, Vol. 15, No. 1, pp. 14-26; 
Ocampo K.A., Bernal M.E., Knight G.P. Gender, race, and ethnicity: the sequencing of social 
constancies.- Ethnic identity: Formation and transmission among Hispanics and other 
minorities.Albany: State University of New York, 1993, pp.11-30.
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түрлі этникалық топтар өкілдері ретінде жағдаяттық (көптеген) ерекшелік 
алады.

Этникалық сана-сезім түсінігі көлемді әрі көпқырлы және ол этнос 
өмірінің әр түрлі саласында өзінің көрінісін табады. Этносқа ең жақын және 
тән белгілерге этноним (өзіндік атауы), этнос мүшелерінің шығу тегі және 
тарихи өткені, этникалық территориясы, тілі, діні, мәдениеті, экономикасы, 
этникалық мәдениеттің әр түрлі қосалқы жүйелері немесе салаларын 
көрсететін элементтері, сондай-ақ этнос мүшелерінің антропологиялық және 
психологиялық ерекшеліктері ретінде иелену шілердің этникалылығы. 37

Этникалылық, этноқалыптастырушы факторлардың және этникалық 
белгілердің туындыларының күрделі құрылымы болып табылады. сондықтан 
диаспора жайлы сөз қозғалғанда, этникалық белгілер қызығушылық 
тудырады, яғни этнос-ядро және басқа да қоршаған этностармен арадағы 
шын мәнінде бар ерекшеліктерді қамтитын субэтностың өзіне ғана тән 
белгілері.

ондай этнодифференциалдаушы белгілер ретінде әр түрлі 
сипаттамалар бола алады: рәсімдер және дәстүрлер, тіл, моральдық және 
этикалық нормалар, тарихи естелік, дін, ортақ бабалар жайлы аңыздар, 
ұлттық мінез және т.б. бұл топқа қазір көп уақыт бойы этнос белгісі ретінде 
қарастырылмаған этникалық өзіндік сана-сезімді қосады. н.н.Чебоксаров 
белгілі бір этностарға тән тілді, территорияны, мәдени белгілерінің 
жиынтығын сараптай келе, былай деп айтады: «бұл белгілердің өзара 
әрекеттесуі, олардың этникалық кауымдастықтың қалыптасуы және 
сақталуына жиынтық әсері қосалқы құбылыс – этникалық өзіндік сана-сезім 
ретінде көрініс береді, ол өз кезегінде, түптеп келгенде, жеке тұлғалардың 
немесе тұтас адамдар коллективін қандай да бір этникалық қауымдастыққа 
жатқызылуын анықтауда шешуші болып табылады. Этникалық өзіндік 
сана-сезім этникалық қауымдастықты қалыптастыратын барлық негізгі 
факторлар әрекетінің өзіндік бір нәтижелілігі болып табылады».38 

4.2. Ұлттық сана-сезім және бірегейленудің Қазақстандық үлгісі

Ұлттық сана-сезім социум өмірінде, өзге ұлттық қоғамдастықтағы 
ұлттық болмысының, оның орнының және ролінің айқынлауын көрсетеді. 
Ұлттық сана-сезім ұлттық болмыстың қалыптасуымен қатар жинақталады. 

диаспораның ұлттық сана-сезімінде ерекшеліктер мәні мен ролі тарихи-
саяси ахуалдың ерекшелігіне, шоғырлану деңгейіне, этникалық ортасының 
айрықша белгілеріне баланысты өзгеріп отырады. Ксро ыдырауымен және 
жаңа тәуелсіз мемлекеттердің туындауымен бірегейліктің ауысу мәселесі 
тұрды. миллиондаған адамдар: «егер кеңестік адам емес болсам, сонда 

37 Хотинец В.Ю. О содержании и соотношении понятий этническая самоиден тифи кация и 
этническое самосознание // Социологические исследования. 1999. № 9. С. 67-74.

38 Чебоксаров Н.Н. Проблемы типологии этнических общностей в трудах советских ученых. 
Советская Этнография, 1967, № 4, с. 99
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мен кіммін?»- деген сұрақ тұрды. Кеңестік және қазіргі ұлттық бірегейліктің 
арасында мәнді түрде өзгешелік бар. Қайта құру дәуірінің әлеуметтік 
сұрақнамалары орыстар мен Ксро-ның өзге де халықтары өкілдері 
(молдавандар, украиналықтар, эстондықтар) арасындағы айтарлықтай 
өзгешеліктерді көрсетеді. егер соңғылары өздерін молдаван, украин жәе т.б. 
ретінде сезінсе, орыстар өздерін «кеңестік адам» ретінде сезінген. Кеңестің 
ыдырауы күн тәртібінде ұлттық бірегейлікті қалыптастырудың мемлекеттік 
стратегиясының мәселесін қойды. 1990 жылдардың ортасында ресейде 
ресей саяси ұлтының – «ресейліктер» тұжырымдамасы туындады. 

Кейде ұлттық болмыста (азаматтылықта) түбегейлі өзгерістер қысқа 
мерзім ішінде өтеді, Шығыс еуропадағы федеративтік мемлекеттер мен 
Ксро ыдырауы кезіндегі секілді. бұл жерде әңгіме эволюция туралы емес, 
жекелеген түрде болсын, топтық деңгейде болсын үйреншікті сана-сезімнің 
түп-тамырымен сынуы туралы. 

Қазақстандағы қолданыстағы Конституция ұлтына, этникасына, дініне 
және әлеуметтік жағдайына қарамастан барлық азаматтардың құқықтық 
теңдігіне кепілдік береді және қорғайды. дегенмен, н.назарбаев және оның 
басқаруымен ел үкіметі ел үмітін ақтай отырып, әрқашан қазақстандық 
бірегейлікті одан әрі нығайтуды әрекет етеді. 

2016 жылғы 26 сәуірде елбасының төрағалығымен астана қала сын-
да Қазқстан халқы ассамблеясының «тәуелсіздік. Келісім. болашағы 
біртұтас ұлт» ұранымен XXIV сессиясы өтті. ол Қазақстан республика-
сының тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналды және онда Қазақстан халқы 
этносының өкілдері ретінде 1 500-ден астам адам қатысты. оның құрамында 
ел өңірлерінің ассамблея мүшелері мен ардагерлері, республикалық және 
өңірлік Эмо төрағасы, парламент депутаттары, ҮеҰ, саяси партиялар, өңірлік 
бірлестіктер, дипломатиялық өкілдіктер жетекшілері, ғылыми, білім беру, 
баҚ, мәдениет, өнер және спорт қызметкерлер енді. 

Қха-ның XXIV сессиясының қатысушылары «мәңгілік ел» –патриоттық 
актіні, жалпыұлттық идеяның құжаттамалық нысанын, қазақстандық 
бірліктің бірегейліктің айрықша бағдарламасын қабылдады. мемлекеттік 
құжат екі жылдың ішінде әзірленді. осы екі жыл ішінде жан-жақты барлық 
деңгейде – Қазақстан халқы ассамблеясыда, ғылыми орталықтарда, саясат-
керлер, бизнесмендер, мәдениет қайтаркерлері арасында талқыланды. 
Этномәдени бірлестіктер, соның ішінде, Қазақстан халқы ассамблеясы, 
соның ішінде оның филиалдары және өзге корей қоғамдық ұйымдар оның 
талқылауында және оның кең жұртшылыққа белсенді қатысады. 

елбасы н. назарбаев Қазақстанның жалпыұлттық, халықты шоғыр-
ландыру идеясының қажеттілігін жеті өзекті құндылықты негіздеді. бұл, 
әрине, Қазақстанның тәуелсіздігі және астана, біздің қоғамдағы ұлттық 
бірлік, бейбітшілік және келісім. зайырлы қоғам және жоғары руханилы, 
индустриализация және инновация негізінде экономикалық өсім, жалпыға 
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ортақ еңбек Қоғамы, тарихы, және тіл орталықтығы, ұлттық қауіпсіздігі және 
жаһандық, жалпы әлемдік және өңірлік проблемалар шешуге қатысу.

2016 жылғы 25 қаңтардағы астана қаласында Қр мемлекеттік хатшы 
гүлшара әбдіхалықованың қатысуымен өткен Қха Кеңесінің кеңейтілген 
отырысында мәжіліс депутаты, Қазақстан корейлері ассоциация президенті 
роман Ким ассамблея жұмысының нәтижесі оның көлемімен, ауқымымен 
немесе ақшада өлшенбейді деп атап кетті: «біз бейбітшілікте және келісімде 
өмір сүруіміз, тұрақтылық пен дамығанымыз, байқап отырғанымзыдай 
– бұның бәрі Қха көптеген еңбегі. егер тұрақтылық болмаса Қазақстан, 
мүмкін әлемнің 50 озық елдерінің қатарына кірмес еді». одан әрі ол: 
«болашағы біртұтас Ұлтты құруды көздейтін «мәңгілік ел» патриоттық 
идеясы ассамблея қызметі дамуының маңызды шегі болып табылады. бес 
институциялық реформаның бірі Қха жұмысының бірлік пен бірегейлікті 
нығайтуға толығымен арналған. – Корейлер ассоциациясы – маңызды 
құрылым, бізде өз радиомыз, телебағдарламамыз, әлемдегі жалғыз Корей 
түбегінде емес корей театры қызме етеді. осының бәрі – даму үшін бәріне тең 
жағдай ұсынып отырған мемлекеттің қолдауы кезінде мүмкін болып отыр», - 
деп қорытындылады Эмо жетекшісі және ел парламентінің депутаты. 

4.3. Диаспоралық сана-сезім 

тарихи тәжірибе көрсеткендей, этникалық ядродан үзіліп қалған 
және өзге тұрып жатқан иммигрантық қоғамда оның бірігейлігі мен өзін өзі 
тануда эволюциялық үрдістер өтеді. әдетте, бұл үрдістер бірнеше ұрпақтарға 
жалғасады, немесе олар ішкі факторлардың жиынтығы сияқты сыртқы 
әсердің жиілігімен анықталады. Этникалық өзін-өзі тануды сақтау әкімшілік 
автономиялық пайда болулардың немесе этномәдени анклавтың, тарихи 
отанның, жаңа отандас-иммигранттардың; этникаралық некелердің және 
олардан туған балалардың; өмір сүріп отырған елдің ұлттық және тілдік 
саясаттың жүргізу сипатының болуы немесе болмауына байланысты. 

Этнос бөлігінің жаңа жерге көшуі кезінде тек қана иммигранттардың 
алғашқы буыны ғана емесе, оның ұрпақтары қандай да бір шекте бұрынғы 
ерекшеліктерін, яғни, этникалық қасиеттерін сақтайды. бұл елде ұзақ өмір 
сүру иммигранттардың ұрпақтарын субэтносқа – мәдениеттің, өмір сүруінің 
және тілінің өзіндік ерекшелігі бар, негізгі этникалық ядросынан бөлініп 
қалған диаспораға трансформацияланған. осындай субэтнос өкілдерінің 
(диаспораның) әдетте, екіге бөлінген этникалық өзіндік танымы бар: этносқа 
жататындығы сана-сезімі және диаспораға жататындығы туралы сана-
сезім. Өз тарихи отандарынан (этникалық ареалдан) ұзақ мерзім бойына 
алшақта өмір сүріп отырған иммигранттар ұрпағы әдетте, ассимиляцияға 
ұшырайды, яғни, басым болып отырған өзге этникалық ортада адасып 
қалады. бірте-бірте баяулап өз тілін, салтын, этникалық мәдениетін ұмыту 
субэтностың бұрынғы этникалық жататындығы сезімі жоғалады. бұл үрдіс 
бірнеше ұрпақ ауысуымен аяқталады. дегенмен, оның мүшелері өздерін 
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«біз-олар» антитезінде қабылдамайынша, диаспора жоғалмайды, сонымен 
бірге соңғылар, кезінде өз ата-бабалары бөлініп қалған этнос-ядроны қоса 
есептегенде, барлығы осы соңғысы арқылы өздерін түсінідіріледі.39 

мұндай теориялық тұрғы, өздерінің жеке меншікті этнонимі (атау 
және өзін-өзі атауы) - «коре сарам» деп атайтын, Қазақстанның корей 
диаспорасымен жағдайда ғана келеді. бір жағынан коре сарам өзге 
солтүстік және оңтүстік Корей түбегінде тұратын корейлермен ортақтығы 
бар. олардың жалпы генетикалық тамыры бар, бірыңғай нәсілдік және 
антропологиялық түрі бар, көп ғасырлық жалпы тарихы, мәдениеті және 
тілі бар. дегенмен, келесі жақтан қарасақ, ресейлік Қиыр Шығысқа көшкен 
сәттен өткен бір жарым ғасыр ішінде олардың менталитетінде, этникалық 
мәдениетінде, тіл құрылымында, әлеуметтік жағдайында, білімінде және 
тіпті сыртқы келбеттерінде едәуір өзгешеліктер болған.40 

диаспоралар, барлық әлеуметтік құрылымдар сияқты әрдайым 
қозғалыста, сондықтан с.арутюновтың айтуы бойынша «диаспора – ол тек 
қана жағдай емес, диаспора – «өз диаспорасы» арқылы «әлі де диаспора 
еместің» «диаспорадан өтіп кеткенге» дейін даму үрдісі».41 басымды түрде 
қалаланған қазіргі заманғы диаспораларға дәстүрлі өмір тұрғысының 
ассимиляцияланған және қарқынды трансформацияланған едәуір жоғары 
қарқыны тән. 21 ғасырда диаспораның генезис деңгейінің біреуінен 
екіншісіне өтуге бұрынғы уақытта ғасырлар өтсе, тез және қарқынды 
режимде өтеді. ата-бабалардың дәстүрі, салты, тілі, діні секілді этномәдени 
белгілерінің ауысуы екі-үш ұрпақ өмірінің бойында қалаланған және 
сәйкестендірілген ортада өтеді. 

диаспораның этникалық өзін-өзі тануда мәні мен белгілерінің ролі 
тарихи-саяси жағдайдың ерекшелігіне, шоғырлану деңгейіне, этникалық 
ортасына байланысты өзгеріп отырады. өзіне туған болып кеткен елде көп 
уақыт өмір сүрген диаспораның этникалық белгілерінің құрылымында 
басымдылық салттарға, дәстүрге және жоралғыларға ауысып кетеді ұғым 
бар. диаспоралық сана-сезім, үшінші немес бесінші буында иммигранттар 
ұрпақтарына тән, тарихи отанындағы өз қандастарынан мәнді түрде 
айырмашылығын танумен және растаумен өзгешеленеді. мұндай мәнді 
өзгешеліктерге бірінші кезекте тіл, өйткені бірқатар ұрпақ өзгерген сайын 
тілдік ассимиляция болады, ал аккультурация жоғарғы деңгейдегі өзгеріске, 
менталитет, өмір салты, жүріс-тұрысы және т.б. мәнді түрде немесе түбегейлі 
өзгеретін деңгейге жетеді. 

39 Семенов Ю.И. Этнос, нация, диаспора. // Этнографическое обозрение, 2000, №2; Текст 
однои менной лекции на сайте электронного журнала «Скепсис». http://scepsis.ru/
library/id_75.html 

40 Ross King and German Kim. “The Northern Region of Korea as portrayed in Russian 
sources, 1860s-1913. Proceedings of the conference The Northern Region, Identity, and 
Culture in Korea. October 20 and 21, 2005, Harvard University, Center of Governmental and 
International Studies, Cambridge, MA, pp. 209-271 

41 Арутюнов С.А. Диаспора - это процесс // Этнографическое обозрение. - 2000. - № 2. -С.77.
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5-тарау. «АНА ТІЛІ» ЖӘНЕ ЭТНОТІЛДІК ЖАҒДАЙ 

5.1. Қазақстан корейлерінің «ана тілі» мәртебесі және табиғаты

Қазақстан корейлерінің ана тілі – бұл оңтүстік Кореяның немесе 
солтүстік Кореяның қазіргі заманғы әдеби тілі емес, өзіндік диаспоралық 
тіл. Коре мар – негізінен ауызша түрде Қазақстанда ғана өмір сүрген 
және тек қана жанұялық-тұрмыстық салада ғана ғана пайдаланылатын 
ең жоғарғы жас топтағы корейлер тілі. орыстың Қиыр Шығысына қоныс 
аударғандар ата-бабалары, сәйкесінше Қазақстанда қазіргі уақытта өмір 
сүретін корейлер негізінен солтүстік хамген (сх) провинциясынан шыққан. 
бұл провинцияның диалектісі үш кіші топқа бөлінген: Югып (алты уезд 
- пурён, Кёнхын, онсон, Кёнвон, Косон и хверён) ресеймен және Қытай 
шекарасындағы Корей түбегінің ең солтүстік бөлігі; саып («төрт уезд – 
Кёнсон, менчхон, Кильчу и хаксон) және мусан. Қазақстан корейлері тілімен 
көптеген деңгейде сх диалектерінің бірінші кіші тобымен байланысты. ван 
седжонның билік еткен кезеңінде Кореяның ең солтүстік шекараларына 6 
бекініс-гарнизон – Юкчын салынды, артынан Югып деп аталып кеткен еді. 
дамып келе жатқан әдеби тілдерден ұзақ мерзімді оқшаулануы, оңтүстік 
провинциядан шыққандардың аздығы, артынан консервация және соңынан 
орыс тілінің әсері коре мар деп аталатын лингвистикалық феноменнің пайда 
болуына әскеп соқты. 42

х. Клосс ұсынған лингвистикалық социолингвистикалық термино-
логияға сәйкес коре мар туралы «жабылмаған диалектің» (немістің – 
obdachlos, яғни, шатыры жоқ) ерекше нысаны туралы айтуға болады. әдеби 
корей тілінің тарапынан жабыңқы өзге Корей түбегінің диалектіле рінен 
ерекше тілдік ядродан бөлініп қалған ресей және Қазақстан корейлерінің 
диалектісі бұндай қорғанышы жоқ. Кейбір зерттеушілер коре марды «корей 
тілінің солтүстік-шығыс екі диалектісі негізінде оқшаулану жағдайында 
туындаған корей тілінің нұсқасы» деп атайды.43 

сонымен бірге әңгіме коре мар табиғатының грамматикалық 
ерекшелігі туралы болып отыр, дегенмен, оны «корей тілінің нұсқасы» 
ретінде анықтамасы олардың диаспора ішінде орындайтын әлеуметтік 
функциясымен бекітілуі керек. 

диаспоралық тілдердің қалыптасуы мен дамуына келесі алғышарттар 
мен ахуалдардың әсер етеді: 

• диаспоралық тіл ретінде диалект (койне) немесе иммигранттардың 
әдеби стандартты тілі 

• отанында немесе өзге аумақтарда байланысатын этно-тілдік 
аумақтың болуы 
42 См.: King J.R.P. An Introduction to Soviet Korean. – Language Research. Vol.23, No.2, Seoul, 

1987, pp. 233-277; Kho Songmoo. Koreans in the Soviet Central Asia. Studia Orientalia. Vol. 
61, Helsinki, 1987, pp. 101-140. 

43 См.: Пак Н.С. Тенденции развития коре мар.- Известия НАН РК. Серия общест венных 
наук.- 1995, № 6, с. 21-29 
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• әдеби (стандартты) тілдің ұзақ оқшаулануы және кеңістіктік 
алшақтануы 

• тарихи отанда және оның шегінде де диалектілердің қызметі 
етуіндегі ерекшелігі (Harald Kloss, “obdachlose Dialekte” ) 

• доминантты иноэтникалық және инотілдік ортаның өлшемдері 
• Өзге елде өмір сүрудің жинақы немесе дисперсті сипаты 
• ел-реципиенттің ұлттық-мәдени және тілдік саясаты 
• тарихи отанмен байланыстың жиілігі
• Этникалық тілде білім беру жүйесінің болуы 
• иммигранттық (диаспоралық) желілік ұйымның белсенділігі 
• диаспораның стратегиясы: репатриация, эмиграция, этникааралық 

интеграция, ішкі этникалық шоғырландыру 
• бастапқы туған а тілі бөтен в тіліне, а – ав – ва деңгейлерін өтіп, 

алғашқы болып алатын, артынан диаспораның жаңа ана тіліне айналу 
жылдамдығы. 

иноэтникалық ортаның әртүрлі типтерде тұру, тілдік байланыстар 
заңдылық орыс және өзге тілдерден алынған коре мар шектелген 
лексикалық қорының толығуына әкеп соқты. Коре мардың жазбаша түрі 
жоқ, эфирден және театр сахнасынан айтылмайды, бұқаралық ақпарат 
құралдарында пайдаланылмайды, мектептерде сабақ ретінде берілмейді – 
өшіп кету қауіпі шегінде тұр. он-он бес жыл өтеді және осы лингвисткалық 
уникумды тасымалдаушылары да қалмайды. 

диаспоралық тілдерді тасымалдаушылардың қызметі етуіне келсек, 
оның толыққанды өмір сүріп отырған әдеби-стандартты тілдерден мәнді 
айырмашығына төмендегіні жатқызуға болады: нысаны мен функциясының 
рестрикациясы (ауызша түрі, оқуда баҚ-та және т.б. қолданылмайды); 
диаспоралық тілді берудің ішкі жанұялық арнаның тарлығы; әдеби (жазбаша 
және ауызша) ана тілінің әлсіздігі (болмауы); архаизмдар (диалектілік) және 
басымды тіл орталығынан алу; диаспоралық тілдің өшуі, жартылай (тілдік) 
ассимиляция. 

5.2. Этнотілдік сипаттама 

алдымен, жалпылама түрде корей этникалық ортада туындаған 
этнотілдік ахуалды, нақтылағанда оның құрамдас бөліктерін: тілдік 
компетенцияны және тілдік бағыттарын анықтап алайық.44 тілдік құзірет 
қандай да бір тілді меңгеру деңгейінде көрнекі тілде анықталады. егер 
корей, қазақ және орыс тілін білу деңгейін салыстыратын болсақ, Қазақстан 
корейлерінің нақты басымды және алғашқы тілі орыс тілі болып табылады. 
ол тілді 90-95% корейлері жақсы игерген. орыс тілін білмейтін бірде-бір 
корей қалған жоқ. Өткен кезеңнің нақты себептеріне және жағдайларына 

44 Haarman H. Aspecte der koreanisch-russischen Zweisprachigkeit. Hamburg: Helmut Buske 
Verlag, 1982.- 214 S.
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байланысты қазақ тілін еркін игергендер деңгейі өте төмен. Қазақ тілін еркін 
игерген корейлер үлесі жалпы санынан 2-3 пайызды құрайды. 

Қазіргі заманғы корейлердің тілдік құзіреті төмендегідей фактор лармен 
терминдалып кетті: орналастыру сипатын өзгерткен кеңестік кезеңнің 
ұлттық және тілдік саясаты, этникааралық байланыстың үдемелі тығыздығы, 
өндірістік жұмыспен қамтылудың, білім берудің және кәсіби біліктіліктің 
жоғары деңгейі.45 

тілдік құзіреттің едәуір деңгейде өзгеруі диалектті сақтауда белсенді 
тырмысуымен ерекшеленбеген кеңестік корейлердің өздерінің қатынасына 
да байланысты еді. Корейлер ғылымға, білім алуға; карьерлік өсімде табысқа 
қол жеткізуге, әлеуметтік мәртебенің артуына мүмкіндікті ашып беретін орыс 
тіліне деген тұрақты қызығушылықты көрсетті. орыс тілі 1950-70 жылдардың 
өзінде ақ басымдылығын көрсете бастады. Корей тілі тілін пайдалану тарыла 
басталды және бүгінгі таңда жоғары жас тобында орыс тілінде әңгімелерде 
жекелеген фразаларымен шектеледі. 46 

тұрғындарды санау материалдары ана тілі ретінде корей тілін танитын 
корейлер үлесінің төмендегені бір жақты растайды: 1970 жылы - 64%, 
1979 жылы - 56,1%, ал 1989 жылы - 51,7%. оны ана тіл ретінде тану оны 
меңгеру және күнделікті өмірде пайдалану емес екендігін атап кеткен 
жөн. тіл, әдетте, тек қана байланыстың әмбебап құралы ғана емес. ол 
этникалық өзін-өзі танудың нышаны болып табылады және сондықтан 
корей тілін ана тіл ретінде тануда нақты осы этнопсихологиялық факторлар 
әсер етті. стереотиптің анықталуы көрініп тұр: мен кореймін, сондықтан 
менің корей тілі – ана тілім. соңғы жылдардың корей диаспорасының 
арасында социолингвистикалық зерттеулер нақты тілдік құзіреттің және 
ана тіл ретінде тілді субъективті тануыдың сәйкессіздігі туралы априорлық 
қорытындыны растады.47 

тілдік құзіретінің деңгейі және сөйлеу мәнерінің сипаты Қазақстан 
корейлерінің жас ерекшелігі және әлеуметтік тобы бойынша әртүрлі болады. 
1-ден 25-ке дейінгі жас тобында әдетте, туған диалектіні меңгергені мүлдем 
жоқ. 25-тен 60-жасқа дейін жас тобы үшін күнделікті, тұрмыстық тақырыпта 
ауызекі сөйлеуді түсіну деңгейінде салғырт меңгеру тән. тек ең үлкен 60-тан 
80-жасқа дейін жас тобы, салыстырмалы этношағын ауыл ортасында өскен 
және жазбаша ұлттық сауаттың алғашқы білімін алғандар ауызекі сөйлеу 
түрлерінің белсенді түрлерін, яғни сөйлеу және жазба түрімен меңгерген. 
Қазақстанда туған және мамандық алған корейлер үшін орыс тілі ана тілі 
болып кетті. негізінен, билингваға жататын қоныс аударылған ұрпақтардың 

45 Югай И.Г. Развитие современных этноязыковых процессов в инонациональной среде. 
АКД, М., 1982, с. 15 

46 Hur Seung-Chul. Language Shift and Bilingualism among Soviet Nationality Groups.- The 
Journal of Slavic Studies, 1988, Vol.3, Seoul, pp.123-139

47 Хан М.М. Язык и этническое самосознание корейцев Казахстана. – Кунсткамера. 
Этнографические тетради. 1996, вып. 10, с. 35-60; Сон С.Ю. Социолингвистический 
анализ функционирования коре мар и русского языка в корейской диаспоре Казахстана. 
АКД, Алматы, 1999.- 31 с.
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басымды бөлігі үшін орыс тілі меңгеру деңгейі бойынша орыс тілі алғашқы 
болып отыр, ал корей тілі – екінші болып отыр. 

әлеуметтік таным бойынша тілдік әртараптандыруға қатысты болса, 
бірінші бөлікте адамдарды екі топқа бөлінеді: ойлау және физикалық еңбек, 
әрине, корей тілінің дағдысын сақтау деңгейінде біріншісі екінші деңгейге 
жол береді. Корейлер физикалық еңбекпен негізінен аграрлық секторда 
айналысты, ал белгілі болғандай ұлттық аралас қалалық «қазандыққа» 
қарағанда ауылды жерлерде этникалық мәдениет және тіл жақсы 
сақталады. зияткерлік еңбекпен айналысатын адамдар арасында тілді 
өзінің кәсіби қызметіне байланысты немесе корей-тілдік бұқаралық ақпарат 
құралдарда (газет, радио, телевидение) немесе Корей театрында еңбек 
еткендер сақтаған. 48 

тәуелсіз Қазақстанда мектеп бағдарламасында үш тілдіккке аса 
назар аударылады. тілдердің үш тұғырлығы идеясында елбасы: «қазақ 
тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі, ал ағылшын тілі 
– жаhандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі» деп  анықтама берген еді. 
«яғни, үш тілді меңгеру, білу - бұл жаһандық әлемге жолдама деген сөз. бұл 
адамның өмірдегі табыстылық, жетістік принцпі. жаһандық әлемде біздің 
балаларымыз «планета азаматы» болады. сондықтан да олар әлемнің кез 
келген өңірінде жұмыс істеп, күнін көре алатын болады. яғни, бүгінгі күрделі 
әлемде біздің балаларымыз өздерін «судағы балықтай» сезінуі керек, біз 
соған жағдай жасап жатырмыз», – деді н. назарбаев.

«адам өмірінің шегі бар, ал білімнің шегі жоқ. мен бүгінгі ұрпақтың үш 
тіл білуін қолдаймын. мемлекеттік тіл – мемлекет құрушы ұлттың тілі, ал орыс 
тілін білуі – ұлы байлық. ағылшын тілі ілгерілеушілік пен технологиялардың 
тілі болғандықтан біз оны үйренуге тиіспіз. ал қазақ тілі барлық Қазақстанды 
біріктіріп, жақындастырып, өзара түсіністік пен сүйіспеншілікке жетелейді», 
дейді елбасымыз өзінің дәстүрлі жолдауында.

президенттің сөзі бойынша, мектептік білім беру саласында үштілдікке 
қазақстандық балаларды оқыту болашаққа дайындау болып табылады. 
дегенмен, тілдерді тек қана балалар ғана емес, үлкендер де үйренуі керек. 
«Өз ұлтын өзге ұлтты төмендете отырып көтеруге болмайды. сондықтан мен 
үштілділік туралы айтамын. Қазақстан мемлекеттік қазақ тілін білуі керек, 
орыс тілі біздің үлкен көршіміздің тілі, біріккен Ұлттар Ұйымының алты 
тілінің бірі. бұл тіл арқылы біз ұлы әдебиетке және ұлы мәдениетке шықтық, 
келісесіздер ғой. бізге ол тілді ұмытуға болмайды, әр тіл әр адамның 
байлығы», деп атап кетті елбасы.49

ана тілді жаңғырту проблемасынының маңыздылығы туралы 
әлеуметтік сауалнамалар нәтижелері де көрсеткендей, респонденттердің 
48 Ким Г.Н. Об истории принудительно-добровольного забвения «родного» языка 

постсоветскими корейцами (на примере Казахстана).- Диаспора (Москва), 2003, No. 1, с. 
110-146. 

49 Президент РК:. – http://www.zakon.kz/4789694-prezident-rk-trekhjazychie.html; 
Президент РК призвал казахстанцев к толерантности и развитию трехъязычия в стране. 
- www.strategy2050.kz;
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басым көпшілігі (80%-дан астам) өзінің алғашқы кезектегі міндетін корей 
тілінде білім беру жүйесін дамыту, әдебиетті жарыққа шығару, радио-
телебағдарламаларды трансляциялау деп тұжырымдайды. бұдан өзге 
респонденттердің 34,9% тәуелсіз Қазақстанда корейлер үшін едәуір 
маңызды қолжеткізулер деп бірқатар республика университеттері мен 
институттарында корей тілі бөлімшелерін ашуды атап өткен. 50

5.3. Корей тілін үйрену 

Қайта құру мен жариялылықтан соң кеңестік халықтың барлығының өз 
тарихына, этникалық мәдениетіне және ұлттық тіліне қызығушылығының 
ұлғаюы байқалды. 1980 жылдардың соңында 1990 жылдардың басында ана 
тілін үйренуде өзіндік бір шарпу болды. Корей тілінің көптеген курстары 
корей мәдение орталықтарымен ашылды. Корей тілі жоо-да, мектепте және 
балалар бақшаларында беріле бастады. 

1990 жылы оңтүстік Қазақстан облысында корей тілін үйрену бойынша 
6 топ құрылды, артынан ол 20-ға жетті, 1991-92 оқу жылдары топтардың 
саны 48-ге дейін жетіп, 653 адамды қамтыды.51 Қызылорда облысында 3 
жалпы білім беретін мектепте корей тілін үйренушілерге 34 топ жинақталды, 
сондай-ақ үш колхозда және тігін фабрикасында 5 үйірме ашылды. артынан 
1991 жылы ашылған Қызылорда педагогикалық институтының корей тілі 
бөліміне түсушілер үшін дайындық бөліміне қайта қалыптастырған корей 
тілінің жексенбілік мектебі ашылды.52 

Үштөбе қаласында корей мектебі ашылды (директор – Юн с.г.), 
оның ғимаратын, жиһазын және жабдықтарын Кванджу қаласынан 
оңтүстік кореялық бизнесмендер сатып алып берді. мектеп жанында 
облыстық әкімшілік басшысы мектепке сыйланған балалар кітапханасы 
ұйымдастырылды, лингафондық кабинет бар.53 жалпы 1992 жылы корей 
тіліне оқытумен 3 мың адам қамтылды, 1994 жылы – 5 мыңнан астам. 1995-96 
оқу жылдары Қазақстанның 17 мектебінде корей тілі оқытылды, бұл жерде 
жалпы саны 1450 оқушымен 95 топ қалыптасты. 

Корей тілін үйренушілерді қамтамасыз етуде алғашқы көмек 
Қазақстанға солтүстік және оңтүстік Кореядан келіп жатты, дегенмен жуық 
арада пхеньян өзінің экономикалық дағдарысының кесірінен оны тоқтатты. 
оңтүстік Кореядан, керісінше, жыл сайын кітаптардың, сөздіктердің, 
аудиокассеталармен тілдік курстар ұлғая берді. 54 

бастапқы кезеңде, корей тілінің мұғалімдерінің тым жетіспеушілігі 
туындаған кезде білім беру министрлігі уақытында ұлттық және шетел 

50 Хан М.М. Язык и этническое самосознание корейцев Казахстана. – Кунсткамера. 
Этногра фические тетради. 1996, вып. 10, с. 45

51 Коре ильбо, 1992, 11 января 
52 Коре ильбо, 1992, 25 января 
53 Коре ильбо, 1991, 17 июля 
54 Сонда,. 79 б
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тілдерінің біліктіліктерін арттыру жөніндегі курстарын ұйымдастырды. 1990 
және 1991 жылдары мұғалімдерді жетілдірудің орталық институты мен 
корей тілінің мұғалімдері үшін алғашқы семинарлар-курстар өткізілді. 1993-
94 жылы республикалық ассоциация мұғалімдерді жетілдірудің орталық 
институтымен бірігіп корей балалары үшін жазғы мектепті ұйымдастырды. 

Қазақстанның бірқатар университеттері мен жоо-да корей тілінің 
бөлімдері ашылуының маңызы мәнді болды. Қазіргі уақытта корей тілінің 
мамандарын әл-Фараби атындағы ҚазҰу шығыстану факультетінде, 
абай атындағы аму, Қызылорда, Өскемен университетінде филология 
факультеттерінде, Қазақ мемлекеттік халықаралық қатынастар және 
әлемдік журналистика университетінде, әлемдік журналистика универси-
тетінде, ҰҚК академиясында, Қазақ мемлекеттік басқару академиясында 
дайындайды. бірқатар жоо-да және жекелеген факульттетерде корей тілі 
шетел тілі немесе екінші шығыс тілі пәні ретінде дайындалады. Қазақстан 
жоғарғы оқу орындарында корей бөлімі студенттерінің жалып саны шамамен 
300 адам құрайды. 

бірқатар жоғары оқу орындарында KOIKA (Корей халықаралық 
ынтымақтастық жөніндегі агенттік) желісі бойынша Қазақстанға келген 
еріктілер корей тілін үйретеді. Корея республикасының елшілігі, алматы 
білім беру орталығы, сондай-ақ өзге мемлекеттік мекемелер және қорлар 
корей тілін үйретуді жолға қоюға үлкен демеушілік көмек көрсетті. Корей 
бөлімі ұйымдастырушылық-кеңсе техникаларды, компьютерлерді, 
оқулықтарды, сөздіктер және аудиобейне материалдарын алып отырады. 

Корей тілін білетін мамандарды дайындау тек қана Қазақстанда ғана 
емес, сонымен бірге Корей республикасында жүргізілді. Қазасқтанның 
оншақты жас корейлері Корей республикасында тілдік курстардан өтті. 
Қазақстанның оннан астам ғалымдары Кореяның жетекші университет-
терінде ұзақ мерзімді тілдік және ғылыми тағылымдамадан, ал 
Қазақстандық жоғары оқу орындарының корей бөлімдерінің жүздеген 
студенттері Кореяның достық университеттерінде тілдік тағылымдамадан 
өтті. Қазіргі уақытта мыңнан астам жас қазақстандықтар оңтүстік Корея ның 
үкіметтік стипендиясына оқиды немесе университеттік орталық тарда және 
корей тілінің университеттерінде корей тілін үйренуде. 

Қазақстанның корей ассоциациясы, оның филиалдары, Қазақ станның 
жастар қозғалысы корей тілін үйренуді қалайтындарды Коряға жіберу 
жөнінде мақсатты жұмысты жүргізуде. бұл ұзақ мерзімді бағдарлама алматы 
қ. Корей білім беру орталығының, астана қ. Корей мәдени орталығының, 
дипломатиялық миссиялар және үкіметтік мекемелердің өкілдіктерінің 
(КоЙКа, Котра, Кореяның бейбіт және демократиялық бірігуі жөніндегі 
консультативті кеңес), сондай-ақ Шетел корейлері қорының, Корейтану 
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Қорының, Корейтану академиясының және т.б. қолдауымен жүзеге 
асырылуда. 55 

6-тарау. БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ 

Ксро-да корейлердің бұқаралық ақпарат құралдары депорта ция-
лаудың нәтижесінде Қазақстанға ауысты және жалпы кеңес корейлерінің 
өмірін баяндап отырды. Кеңес одағының ыдырауы және жаңа тәуелсіз 
мемлекеттердің түзілуі кеңес корейлерінің бірыңғай жиынтығының 
ыдырауына әкелді, соның нәтижесінде ташкентте, мәскеуде, санкт-
петербургте және ресейдің басқа қалаларында корей газеттері және 
журналдары пайда болды. Экономиканың дағдарыстық жағдайы және 
мемлекеттік органдардың мүлтіксіз бақылаудан бас тартуы кезеңді 
баспаның меншіктің мемлекеттік нысанынан жекеше нысанға ауысуына 
себепші болды. 

Қазақстанда «Коре ильбо» Қазақстанның Корейлер ассоциация-
сының басқаруына ауысты, бірақ ол мемлекеттік бюджеттен жекеше 
қаржыландыруды алып тұрды. Этностық телевизиялық және 
радиобағдарламалар мемлекеттік арналарда қалды және сондықтан 
қаржыландыруды министрлік арқылы алып отырды. 

6.1. «Коре ильбо» газетасы

«Коре ильбо» газетасы кеңестік корейлердің «ленин кичи» және 
«сэнбон» газеттерінің мұрагері болып табылады және Корея түбегінің 
шектерінен тыс басылатын кезеңді басылымдардың көне органдарының 
біріне жатады.56 Өзінің қазіргі атауымен газета 1991 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап шыға бастады. орыс тіліне аударған кезде оның атауы «Корея 
күнделігін» білдіреді, алайда аптасына бес рет шығатын «ленин кичи» 
бұрынғы газетімен салыстырғанда «Коре ильбо» айына төрт рет шығып 
тұрды, сондықтан да оның атауының «Коре чубо», яғни «Корея апталығы» 
ретінде ауысуы орынды. сонымен бірге 4 нөмірдің бірі «Коре» атауымен 
орыс тіліндегі қосымша ретінде шығарыла бастады. Қосымша «ленин 
кичидегі» орыс тілді жолдан басталатын, оны еңбек өтілі мол журналист 
борис александрович Ким редакциялайтын. 1980 жылдың соңы 90-шы 
жылдардың басы корейлердің өз мәдениетіне, тарихына және тіліне деген 
қызығушылығымен есте қалды. сондықтан да сол уақытта редакцияда 
валентин Чен, Клара лим, алексей пан, татьяна Чен, Юрий Цай, лера Цой 
журналисттер сияқты жас шығармашыл және ғылыми кадрлардың; михаил 
пак, александр Кан, станислав ли есімді жазушылардың және ақындардың; 

55 См.: Отчет Правления на VI съезде Ассоциации корейцев Казахстана о проделанной 
работе за период с октября 1995 г. по октябрь 1999 г. Алматы, 16.10 1999 г.

56 Қараңыз: Время газетной строкой («Коре ильбо» газетінің 75-жылдығына). Алматы, 
1998.
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герман Ким және валерий хан есімді ғалымдардың, фотограф виктор анның, 
суретші-дизайнер святослав Кимнің жиналғаны кездейсоқтық емес. Корей 
газетіне журналист ретінде басқа ұлттың өкілі алғаш ретінде орналасты, ол 
диляра тасбулатова болатын. бұл ұжымды борис Ким басқарды, біраздан 
кейін оның орнына Клара лим келді, ол «Коре» орыс тілді қосымшаның 
редакторы болды, кейін бұл басылым газет ішіндегі газетке айналды.57 әр-
түрлі себептермен жоғарыда аталған штаттық және штаттан тыс (қаламақы 
шарттарында жұмыс істеген) орыстілді қызметкерлер газеттегі жұмыстарын 
қалдырып кетті. біреулері бизнеспен айналысып кетті, басқалары 
Қазақстаннан кетіп қалды, үшіншілері (өзбекстандықтар) «шетелдіктерге» 
айналды және басқа елдің газетінің редакциясында ресми түрде жұмыс 
істей алмады. 

бұл қиын кезеңде газетаның редакторы со ен хван мемлекеттік 
қамқорлықтан және бюджеттік қаржыландырудан кету шешімін қабылдап, 
қате жіберіп қойды. «Коре ильбо» ресми түрде мұндай тәуелсіздікті алды 
және газета өзін-өзі қаржыландыруға бағдарлануы керек, алайда есептеулер 
ақталмады, ал редакцияның өзінің меншікті материалдық базасы да, қаржы 
құралдары да болған жоқ. алғашқы кезде газеттің құрылтайшысы – васКа 
бұрынғы вице-президенті хо ун бе қолдауы газетке қысқартылған түрінде 
болса да (аптасына бес нөмірдің орнына үш нөмір шыға бастады) басылуға 
мүмкіндік берді. Қосымша ретінде тілді меңгермейтін оқырмандардың үлкен 
пайызын ескеріп, орыс тілінде сенбілік нөмір шығару шешімі қабылданған. 58

газеттің жағдайы нашарлап кетті, бұл, ең алдымен, қаржы жағдайының 
оқыс нашарлауымен және корейтілді журналисттердің редакциядан кетуімен 
байланысты болды. олар оңтүстік кореялық фирмаларға, миссионерлік 
шіркеулерге, басқа кәсіпорындарға кетті немесе еркін аудармашылар 
ретінде қызмет етті, себебі редакцияда алып жүрген жалақыларынан бұл 
әлдеқайда көп төленетін. газеттің тиражы да күрт төмендеп кетті және Кеңес 
одағының ыдырауына дейін ол 12-15 мың дананы құраса, 1993 жылдың 
соңында жазылушылардың саны 400-ге дейін қысқарды, ал нақты тираж 
100-150 данаға дейін қысқарды. Қаржы дағдарысы кеңес дәуірінде басылып 
жүрген барлық мемлекеттік газеттерге өз әсерін тигізді, тұтынушылардың 
кейбір басылымдарға деген қызығушылықтары нөлге дейін қысқарды және 
олар өздерінің қызметін тоқтатты. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін және 
егемен мемлекеттер түзілгеннен кейін бұрынғы республикалармен және 
елдің өңірлерінің арасындағы көптеген вертикалды және горизонталды 
байланыстар жоғала бастады. Өмір деңгейінің оқыс құлдырауы, газеттің 
шығарылу құнының қымбаттап кетуі және газетті поштамен жеткізудегі 
шалысулар да өз теріс салдарларын тигізді. гиперинфляция жағдайларында 

57 Ян Вон Сик. Прошлое и настоящее газеты «Коре ильбо». - Время газетной строкой. – 
Алматы, 1998, б. 5-27. (корей және орыс тілдерінде) 

58 Ян Вон Сик. О современном положении и перспективах развития корейской газеты 
«Коре ильбо». - Корейцы и Центрально-Азиатский регион, Вторая Казахстанско-
Корейская Международная конференция. Выпуск 2, 2001, б. 126
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типографиялық шығындардың өршімелі өсуі газеттің төлемге қабілетсіздігіне 
әкелді. 1991 жылдың басында газетті шығаруға, жеткізуге кететін шығындар 
бір жарым миллион рубльді құраса, сол жылдың соңында олар 10 еседен 
астам өсіп кетті және 12-15 миллион рубльді құрады.59 

алайда объективті себептерден басқа субъективті сипаттағы қателер 
де жіберілді, редакцияның жұмысының өзінде кемшіліктер пайда болды. 
мысалға, бұрын қолданыста болған жазылу компаниясы тоқтап қалды. 
бұрын газеттерге жазылу саяси іс-шара ретінде қаралатын, және оның 
сәтті өтуі үшін барлық кәсіпорындар мен мекемелер: мектептерден бастап 
колхоздарға дейін жауап беретін. бұл жүйе жойылғаннан кейін газетті 
насихаттаудың немесе жарнамалаудың қандай да бір жаңа нысандары пайда 
болған жоқ. 

1994 жылдан бастап газеттің қызметінде біршама жақсартулар 
байқалды, оның тиражы 4,5 мың данаға дейін жетті. бірақ қиындықтар 
бұрынғысынша қалды. газетке жазылу әсіресе қиын болды, себебі жазылу 
бағасы жыл сайын оқыс көтеріліп тұрды және 1998 жылдың 1 қаңтарына ол 
1,742 теңгені құрады. 1980 жылдардың ортасында жылдық жазылымның 
құны орташаайлық еңбекақының 5%-нан кемін құраса, 10 жылдан кейін 
ол айлық еңбекақының немесе зейнетақының жартысына дерлік тең 
болды. 1998 жылдан бастап газет негізінен Қазақстан аумағында ғана 
таратыла бастады, себебі одақтық республикалардың арасындағы бұрынғы 
байланыстар бұзылды, жақын шет елдерінің банктерінің арасында өзара 
есеп айырысу жолған салынған жоқ және газеттерді жіберген кезде кедендік 
баж салықтары тым үлкен болып кетті.60 

1997 жылдың екінші жартысынан бастап 16-жолақты газет (а-3 
форматты) 12-жолақты болды. 1998 жылға дейін мемлекет этностық 
газеттерді ұстауға қаражаттар бөлетін, оның ішінде «Коре ильбо» газетіне 
де қаражат бөлінетін. бұл қаражаттар редакцияның қалыпты жұмысын 
қамтамасыз ету үшін қажетті соманың шамамен 60% құрайтын.61 бірақ 
1999 жылдан бастап Қазақстан республикасының мәдениет, баспа және 
қоғамдық келісім министрлігі қаржы бөлуді оқыс қысқартты, оны салынған 
жалпы жылдық бюджеттен 30%-ға дейін жеткізді. осы себеппен «Коре 
ильбо» газетінің редакциясына штатты минимумға дейін, жолақтардың 
санын 12 ден 8 дейін және газетті шығару кезеңділігін айына төрт нөмірден 
екі нөмірге дейін қысқартуға тура келді. осындай қысқартылған түрінде газет 
бірнеше ай ішінде басылып тұрды. жағдайы ай сайын нашарлап отырды: 
газетті басып шығару үшін және жайды жалға алу үшін қарыздар өсіп 
жатты, редакцияның қызметкерлері бірнеше ай бойы еңбекақыларын алған 

59 Сонда, б. 127 
60 Коре ильбо, 17 сентября 1994. “Газете Коре Ильбо нужна помощь”; Сонда. 15 қазан, 

1994, “Коре ильбо» оқырмандар конференциясы.
61 Коре ильбо, 6 января, 1996. «Какой быть газете» (Оқырмандардың ескертулері: Клара 

Хан - Алматы; Александр Пак - Екібастұз; Алия Пак - Алматы; Олег Пак - Қарағанды; 
Анатолий Мун - Алматы.) 
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жоқ. осындай қиын сәтте газетті Қазақстандағы Корея республикасының 
елшілігі қолдады, елші Чве сын хо өзі редакцияға жеке материалдық және 
моральдік көмек көрсетті.62 

1999 жылдың соңында Қазақстан республикасының мәдениет, баспа 
және қоғамдық келісім министрлігі барлық этностық газеттерді, оның ішінде 
«Коре ильбо» газетін де жекешелендіру, яғни ұлттық газеттерді тендер 
арқылы жеке қолға беру шешімін қабылдайды. осы уақытта Қазақстанның 
Корейлер ассоциациясы «Коре ильбо» газетін жекешелендіру ниетін 
білдірді. 2000 жылдың 1 қаңтарынан бастап «Коре ильбо» ҚКа меншігіне 
айналды. газетті мемлекеттік бюджеттен ішінара қаржыландырудың және 
ҚКа инвестицияларының және Қазақстандағы экономикалық жағдайдың 
біртіндеп жақсаруының арқасында газета үйреншікті форматта біршама 
тұрақты шыға бастады. 

газетті бағалаудың ең маңызды өлшемі оған деген оқырмандардың 
қызығушылығынан құралады, сондықтан пилоттық сауалнама жүргізілді. 
Кішігірім сауалнама газетте үш рет басылды, ал одан кейін Қазақ ұлттық 
университетінің корей бөлімшесінің студенттері кездейсоқ іріктеу 
қағидасымен алматы қаласының телефон анықтамалығын пайдаланып, 
корейлер арасында сауалнама жүргізді. жүргізілген сауалнаманың 
нәтижелері келесідей болды. сауалнаманың жалпы саны (112) шартты 
түрде 100 пайыз ретінде қабылданды. мәліметтер абсолюттік және теріс 
көрсеткіштерде берілетін болады. «Коре ильбо» газетін жазып аласыз 
ба?» деген сауалға тек 19 адам сауалнамаларда сенімді жауап берді, ал 
телефонмен сұрастырылған респонденттердің ішінде үштен бір бөлігі ғана 
жазылғандар болып шықты. 

газеттің мазмұнын толтырылған сауалнамаларды жіберген адамдардың 
үштен бір бөлігі ғана жоғары бағалады. телефондық респонденттердің 
арасында 4 пайыз ғана оны жоғары ретінде бағалады, ал көпшілігі 
(сұралғандардың – 66%) қанағаттанарлық ретінде бағалады және үштен 
бір бөлігі қанағаттанарлықсыз деген баға берді. Келесі сұрақ: «газетте 
бірінші кезекте қандай материалдар басылуы керек?» Көбінесе адамдар 
корейлердің және Кореяның тарихын және мәдениетін білуге, аз мөлшерде 
корей диаспорасы жөнінде білуге қызығушылық білдіреді, және әлемдегі 
болып жатқан қызықты оқиғалармен қызығатындар жоқтың қасы. 

оқырмандардың тарапынан «Коре ильбо» редакциясына жіберілген 
тілектердің, ескертулердің және кеңестердің арасында мыналар болды: 
«полиграфияны жақсарту», «біліксіз журналисттер», «ақпаратты басқа 
басылымдардан алу», «әлемдегі корей диаспоралары жөнінде көбірек 
ақпарат», «орыс тілді жолақтардың санын ұлғайту», «аударылмалы 
қабырғалы күнтізбе жіберіңіз», «корей мамандарын жұмысқа орналастыру 
бойынша рубриканы ашу», «оқырмандарды талантты жас корейлермен 
кеңірек таныстыру», «ххі ғасыр көшбасшылары телеойындарында ешбір 
62 Коре ильбо, 25 маусым, 1998. Принять прошлое, думать о будущем». («Коре-ильбо» 

75-жылдығы).«Коре-ильбо» бас редакторы Ян Вон Сик. 
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корейтің жоқтығы ұят», «салауатты өмір салты жөнінде көбірек ақпарат», 
«заманауи деңгейге сәйкес келу», «жастарды тарту» және, соңында, 
«табыстар және жетістіктер». 63 

6.2. Қазақстандағы корей радиохабарлары 

Кеңестік және посткеңестік дәуірде Қазақстанда корей тіліндегі 
радиохабарлар корей этностық тобының ұлттық мәдениетінің дамуында 
маңызды рөл атқарды, алайда оның құрылуының және қызметінің тарихы 
ғылыми әдебиетте жарық көрмеді, сондықтан өткенге қысқаша экскурс 
жасаған жөн. 

Корейлерді депортациялағаннан кейін және барлық корей мектептерін 
жапқаннан кейін ана тілдің функциялары пайдаланудың тұрмыстық 
деңгейіне дейін қысқартылған болатын. сондықтан корей зиялыларының 
ең озық өкілдері мәскеуде, алматыда және ташкентте ең жоғарғы 
партиялық және мемлекеттік басшылыққа корей радиохабарын тарататын 
бағдарламаны құру өтінішімен жүгінген болатын, алайда олардың әрекеттері 
алғашқыда сәтсіздікке ұшырады. Ұлы отан соғысы аяқталғаннан кейін және 
сталин қайтыс болғаннан кейін ғана Қызылорда қаласында корей радиосын 
құру жөнінде рұқсат алынды. Корейлер ана тілдеріндегі хабарларды күн 
сайын 15 минуттан тыңдау мүмкіндігін алды. «ленин кичи» газетімен қатар 
Қызылордадағы радио ұзақ уақыт бойы рухани мәдениеттің орталығы 
болып қала берді. Корей радиохабары «ленин кичи» корей тіліндегі ең көне 
газеттің жұмыскерлерінің күштерімен өз жұмысын жалғастыру мүмкіндігіне 
ие болды. сол уақытта корейтілді радиожурналисттер болмағандықтан, 
жұмысқа газет жұмыскерлері мен театр әртістері кірісті.

Корей тіліндегі радиохабарлардың негізін қалаушылар: тен Чер сон, ли 
гир су, Ким вон бон, дю дон ир және о сук хи. 1972 жылдан 1978 жылға 
дейін редакцияны Қазақ Кср еңбегі сіңген әртісі ли гир су басқарды, алайда 
1979 жылы корей тілінде радиохабар таратуды тоқтату жөнінде шешім 
қабылданды. Корей радиосын жабудың себептері әртүрлі болды, бірақ ең 
бастысы корейлердің өз ана тілдерін жоғалтуы болды, себебі Қазақстанда 
туған және өскен жас ұрпақ корей тілін білмейтін еді. 1650 жылдармен 
салыстырғанда 1970 жылдың соңында Қызылорда облысының корей 
халқының саны оқыс қысқарды, сондықтан «ленин кичи» редакциясы 
және Корей театры алма-атыға көшірілді, ондағы корейлердің саны 
керісінше бірнеше есе өсіп кетті. газеттің журналисттерінің және театрдың 
әртістерінің астанаға көшуіне байланысты Қызылордада корей тілінде 
радиохабарларды дайындай алатын білікті адамдар қалған жоқ. Кеңес 
дәуірінің басшылығының партиялық-бюрократиялық және директивалық 
басқару әдістері сияқты маңызды факторды естен шығармаған жөн. Корей 

63 Ким Г.Н. Quo vadis “Kоре ильбо”? или размышления читателя со стажем. Коре ильбо,  
29 наурыз, 2002 
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радиохабарын тоқтату жөнінде нұсқау республикалық және одақтық 
деңгейдегі биліктің ең жоғарғы эшелондарынан берілген болатын. 

1980-шы жылдардың басында ұлттық мәдениетті және тілді сақтау 
мәселелеріне жаны ашыған бірқатар адамдар азаматтық батылдық 
танытып, корей тіліндегі радиохабарларды жаңғырту жөнінде хаттар 
жазды. алғашқылардың бірі ретінде журналист Цой ен гын шықты, ол 
корей тіліндегі радиохабарды құру жөнінде өтінішімен хатты 1982 жылы 
Қазақстанның Коммунисттік партиясының орталық комитетінің (ҚКп оК) 
насихаттау және үгіттеу бөліміне жіберген. Келесі жылы Қиыр Шығыста 
революциялық және ұлттық-босату қозғалысының ветераны хван ун ден, 
алматы корей ұлттық мәдени орталығының бірінші төрағасы, профессор 
михаил васильевич хван және мәдени-ағарту қозғалысының белсендісі 
Ким гук Чен партия органдарына және ҚКп оК бірінші хатшысы дінмұхамед 
Қонаевқа қайталап өтініш жіберді. 

бір жылдан кейін 1984 жылы Қазақстан Компартиясының оК наурыз 
пленумында д.а. Қонаев корей тілінде радиохабарламаның ашылуы туралы 
ресми түрде жариялады. телевидение және радио бойынша мемлекеттік 
комитет жаңа редакция үшін орын бөлді, қаржы берді, қызметкерлердің 
санын және еңбекақыны, және қажетті жабдықтарды анықтады. 1984 
жылдың 16 мамырында ұзақтығы 30 минутты құрайтын әдеби корей 
тіліндегі алғашқы бағдарлама жарық көрді, оны кәсіби радиожурналисттер 
дайындады. бірінші бағдарламаны Ким ок не жүргізді, ол кейін көптеген 
жылдар бойы корей радиосының директоры қызметін атқарды.64 

алғашқы жылдары корей радиобағдарламасы 30 минут жүргізілді 
және аптасына екі рет таратылды. бұқаралық ақпараттың барлық кеңестік 
құралдары сияқты корей радиосының негізгі міндеттері социалисттік өмір 
салтын насихаттау және халыққа қажетті ақпаратты беру болды. алайда, 
ұлттық тілде радиохабар таратудың өзгешелігі Қазақстанда, барлық 
Кеңес одағында корей этностық тобының өмірі жайлы хабар тарату, ең 
алдымен ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, мәдениет, білім және қызметтің 
басқа салаларында еңбек жетістіктері жөнінде хабар тарату болды. 
Корей радиохабарының редакциясы Корей түбегіндегі оқиғалар жөнінде 
ақпараттандыруға тиіс болды, солтүстік Кореяның жетістіктерін мадақтап, 
оңтүстік Кореяны сынға алу қажет болды. 

белгілі болғандай, 1980-шы жылдардың екінші жартысында орын 
алған горбачевтің «қайта құру, жариялылық және демократияландыру» 
бағытына дейін газеттер, журналдар, радио және телебағдарламалар қатаң 
бақылаудан және цензурадан өтетін. редакцияның қызмет керлерінің 
айтуынша корей радиохабарының артықшылығы оның «бақылаусыз» 
болғанында және еркін шығармашылықпен айналысу мүмкіндігінде 
болатын, себебі тіл тосқауылы бағдарламалардың мазмұнын жете 
бақылау мүмкіндігінен айыратын. дегенмен, 1980-шы жылдардың соңына 
64 Коре ильбо, 3 шілде, 1994. Корейском у радио 10 лет: “Здравствуйте. Говорит Алматы.” 

Св. Лосукова
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дейін заманауи танымал оңтүстіккореялық әндерді ғана емес, сондай-
ақ оңтүстіккореялық орындаудағы халық әндерін де таратуға тыйым 
салынатын. 

Кеңес одағы құлдыраған кезде корей радиохабары «ленин кичи» газеті 
сияқты мәселелермен беттесті, бірақ жағдайы газетпен салыстырғанда 
одан да мүшкіл болды. ең алдымен тыңдармандардың шеңберінің тарлығы 
себеп болды. екі тілде жарияланатын газеттен ерекшелігі радио тек корей 
тілінде ғана таратылды, сондай-ақ эфир жылдамдығымен және қиындық 
туындаған жағдайда тағы бір рет оқып шығуға болатындай мәтінге 
көрермендердің тірегінің жоқтығымен ерекшеленетін. тіл мәселесі мына 
жағдаймен де қиындатылады: радиода заманауи әдеби тіл қолданылады, ал 
ол тіл корей диаспорасының буыны пайдаланатын диалекттен айтарлықтай 
ерекшеленеді. арнайы лексика, терминдер, күрделі абстрактілі ұғымдар 
және неологизмдер радиохабарлардың тыңдармандары үшін түсініксіз 
қалады, және сондықтан редакция үнемі шағымдар алып отырады. 

тыңдармандар солтүстік пен оңтүстіктің арасындағы қатынастардағы 
мәселелерден немесе социалисттік заңдылықты бекіту қажеттілігінен гөрі 
корей диаспорасының өмірінен сыр шертетін бағдарламаларды жеңілірек 
түсінетін. музыкалық бағдарламалар және өтініштер бойынша концерттер 
көбірек танымалдылыққа ие болды. 

темір торының құлауы және және батыс елдерімен қарым-
қатынастардағы өзгерістер, Кеңес одағының сеулде керемет 
ұйымдастырылған және өткізілген XXIV жазғы олимпиада ойындарына 
қатысуы Корея республикасы мен Қазақстанның арасында алғашқы 
байланыстарды орнатуға мүмкіндіктер ашты. 1990 жылы Қазақ Кср 
мемлекеттік телерадиосы және Корея республикасының теледидар 
және радиохабар тарату корпорациясы (Korea Broadcasting System – KBS) 
ынтымақтастық жөнінде келісім жасасты, ол өзара тиімді қатынастардың 
дамуы үшін негіз болды. Қазақстандық және оңтүстіккореялық тарап 
арасында материалдармен жүйелі түрде алмасу жасалды, Кореядан 
шетелдік корей диаспораларына арнайы дайындалған бағдарламалар 
келіп түсті, ал Қазақстаннан шетел аудиториясына есептелген ақпараттық 
материалдар, жаңалықтар легі жіберілді. Корея республикасының 
теледидар және радиохабар тарату корпорациясы қазақстандық радио 
және тележурналисттерінің демеушісі ретінде бірнеше рет шықты, 
Корея елі бойынша таныстыру сапарларын ұйымдастыру, тіл және 
кәсіби машықтануларды ұйымдастыру бойынша шығындарды көтерді. 
ең жаңа жабдықтармен, радио және телебағдарламалардың заманауи 
әдістерімен және құралдарымен танысу, студияларға экскурсиялар жасау, 
әріптестерімен кездесу мүмкіндігін алған Қазақстанның жас корейлері 
осылайша біліктіліктерін арттырып отырды. алайда бұл жастар өздерінің 
тарихи отанына алғаш рет бару мүмкіндіктерін алғандықтары, өз халқының 
ұлттық мәдениетін жақынырақ білуі, Кореяның орасан зор жетістіктері үшін 
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мақтанышқа бөленулері және ұмыт болған ана тілдерін игеруді бастағандары 
маңыздырақ болды. 

1994 жылы «сеул прайз» корейтілді журналисттердің халықаралық 
конкурсында Қазақстандағы корей радиосының жұмысы жоғары бағаланды 
және редакцияның меңгерушісі Цой ен гын «жыл журналисті» атағына ие 
болды. алғаш рет бұл халықаралық конкурсты Корея республикасының 
теледидар және радиохабар тарату корпорациясы 1983 жылы өткізген 
болатын. оның негізгі мақсаты тарихи отандарының тілін және мәдениетін 
сақтау саласында шетелдік отандас-әріптестердің қызметін көтермелеу 
болып табылады.

1994 жылдан бастап 2000 жылға дейін корей радиобағдарламасын 
30-жылдық жұмыс өтілі бар Ким ок не (тамара николаевна) басқарды 
және барлық жас қызметкерлер журналисттік тәжірибеден сол адамның 
басшылығынан өтті. Ұзақ жұмысы және тіл мен мәдениетті сақтау және 
дамыту бойынша ерекше еңбегі үшін Ким ок не Корея республикасының 
президенті Ким ен самның өкімімен 1996 жылы үкімет сыйлығына 
ұсынылды. оңтүстік Кореяның Қазақстандағы төтенше және уәкілетті елшісі 
ли Ён мин мырза ұлттық мәдениетті дамытуда қосқан үлесі үшін «мугунхва» 
медалін жеке өзі табыстады.

1994 жылдың шілдесінде корей радиосының редакциясы қазақ, 
орыс, ұйғыр, неміс, ағылшын, татар радиобағдарламаларымен қатар тек 
Қазақстанның аумағында ғана емес, сондай-ақ тмд елдерінде және басқа 
шетел елдерінде хабар таратқан «еуразия» халықаралық арнасының 
құрамына енді. Корей радиохабарының қызметінде бұл айрықша оқиға 
болды, себебі қазақстандық радионы орта азия мен ресейде ғана емес, 
сондай-ақ аҚШ-та, жапонияда, Қытайда, Кореяда да есту мүмкіндігі пайда 
болды. Шетелден белгілі бір бағдарлама жөнінде пікір жазылған хаттар 
келе батады. Шетелге тарату көлемі аптасына төрт рет 20 минутты құрады. 
республика бойынша тарату да аптасына төрт рет 20 минутты құрады.

республикалық радионың хабар таратуының интернационалдық 
сипаты (бағдарламалар қазақ, орыс, ұйғыр, неміс, ағылшын тілінде жүреді) 
корей хабарының бағдарламаларының жалпы бағытына өз ізін қалдырмай 
қоймады. белгілі бір халықтың мерекелеріне арналған бағдарламалар 
дайындалды, халық әндері қойылды. Шетелдік тыңдарман Қазақстанда 
қандай халықтар тұратынын, олардың мәдениеті қандай екендігі жөнінде 
білу мүмкіндігіне ие болды. 1999 жылы шетел елдеріне хабар тарату 
тоқтатылды. Көптеген себептердің арасында коммуникациялар саласында 
бұрынғы кеңес республикаларының арасында байланыстардың бұзылуын 
атап өтуге болады. Қазіргі кезеңде «достық» редакциясының жанында 
аптасына бір рет корей тілінде 20-минуттық бағдарлама шығады. оны 
журналист ирина сен дайындайды.

Корей тілінде хабар тарату редакциясы барлық мемлекеттік 
мекемелерге тән мәселелерге ие, атап айтқанда қаржыландырудың 
жетіспеушілігі және еңбекақының төмен деңгейі. техникалық жабдықтар, 
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заманауи аппаратурамен жарақталу, жұмыс кеңсесінің болуы – осының 
барлығы бүгінгі күні шешілмеген мәселелерге жатады. бірнеше жыл 
бойы хабардың эфирге шығу уақыты үнемі өзгеріп отырды, бұл көптеген 
аудиторияның жоғалуына әкелді. пошталық және телефон қызметтерінің 
қымбаттауына байланысты редакцияның тыңдармандарымен, әсіресе 
басқа қалалардың және өңірлердің тұрғындарымен, бұрынғы байланысы 
жоғалды.65 

Қазіргі уақытта радиохабар тарататын арналардың көпшілігі 
тікелей эфирде шығады. Корей радиосының хабарламалары алдын ала 
дайындалады, студияда сұхбаттар жазылады, редакцияның фонотекасынан 
музыка таңдалады, диктордың мәтіні жазылады, ал одан кейін барлық 
бағдарлама монтаждалады. жұмыстың осындай режимі материалды 
«тазалауға», қателерді түзетуге және бағдарламаларды жақсартуға 
мүмкіндік береді. тыңдармандарға ақпараттандырудың жеделдігінің 
шығындары маңызды емес, себебі жаңалықтардың көптеген балама және 
көбірек қолжетімді көздері бар.

Корей тілінде жүргізілетін радиобағдарламалардың тақырыбы 
алуан түрлі: саясат, экономика, тарих, мәдениет, ғылым, білім, корей 
қоғамдық ұйымдарының қызметі жөнінде баяндау, өсіп жатқан ұрпақты 
тәрбиелеу, медицина. Қазақстанда өткен саяси және экономикалық 
оқиғалар ақпараттық сипатқа ие бағдарламаларда көрінісін тапты. 
материал Қазақ радиосының жедел ақпарат орталығы берген ақпараттан 
алынды, сондай-ақ ақпарат көзі ретінде интернет желісі, газеттер 
пайдаланылды. жаңалықтар орыс және қазақ тілді бағдарламалардан 
дубляждалып отырылды, бірақ тыңдармандарға ана тілінде жаңалықтарды 
білу қызығырақ болды.66 Корей тіліндегі хабар тарату редакциясы корей 
музыкалық комедия драматургиялық театрымен тығыз байланыс жасап 
тұрады. бірлескен жұмыс алшақ аудандарда тұратын тыңдармандарға 
театр өмірінің барлық жаңалықтарын жеткізуге мүмкіндік береді. «театр 
өмірі», «Кездесу» рубрикасынан бағдарламалар актерлермен кездесуге, 
олардың өмірі жайлы білуге, спектакльдерден үзінді тыңдауға мүмкіндік 
береді. бағдарламалардың музыкалық рәсімделуі қызықтырарлық. 
бұрын музыкалық фонограммалардың жетіспеушілігі сезілсе, қазіргі 
уақытта редакцияның фонотекасында көптеген алуан түрлі әуендер бар. 
Қазақстандық авторлар шығарған және қазақстандық корейлер орындайтын 
әндер фонотекасы жыл санап толықтырылып отырылады. Эфирде георгий 
сонның, зоя Кимнің, владимир Кимнің, мун гон дя орындаушылығындағы 

65 Сен И. Актуальные вопросы радиовещания на корейском языке в Казахстане. Доклад, 
прочитанный на Международном научно-практическом семинаре «Актуальные 
проблемы и перспективы развития диаспорных СМИ в Центральной Азии. Таразский 
государственный университет им. Дулати. 18 ақпан 2004 

66 Коре ильбо, 25 маусым, 1998. Корей радиосының дикторы Ким Ок Не сұхбат. 
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жазбалар тұрақты түрде қойылып отырылады, сондай-ақ осы әртістердің 
шығармашылықтарына арналған бағдарламалар таратылады.67 

жасалған сауалнаманың мәліметтері бойынша корей радиохабары 
этностық құралдардың ішінде ең аз талап етілсе де, оның рөлі 
маңызды, себебі ол өзінің басты функциясын – ұлттық тілді сақтауды 
және дамытуды, Қазақстандағы корейлердің тарихы және қазіргі өмірі 
жайлы ақпараттандыру қызметін орындайды. мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын корей редакциясының болуы қазақстандық қоғамның 
тарапынан корей этностық тобын мойындауды және құрметтеуді білдіреді. 

6.3. «Корё сарам» - «Ури миндег» телебағдарламасы

теледидар – ақпараттың және корей этностық тобын насихаттаудың, 
тәрбиелеудің және ағартудың ең бұқаралық құралдарының бірі. оған 
бұқаралық, жеделдік, көрнектілік, құжаттамалылық және әсер етудің 
эмоционалдылығы тән. 

«Корё сарам» корей бағдарламаларының студиясының негізі 
1990 жылы қаланды және эфирге 1991 жылдың 4 ақпанында алғаш рет 
шықты. 1990 жылы оңтүстік Кореяға сапарында Қазақ Кср мемлекеттік 
телерадиокомитетінің төрағасы с.а. ашимбаев бірігіп, Қазақстанда 
корей телебағдарламасын құруды ұсынды, және де оңтүстіккореялық 
тараптан телевизиялық бағдарламаларды түсіру, монтаждау және көрсету 
үшін қажетті заманауи аппаратурамен жарақтауда көмек көрсетілетіні 
топшыланды. алматыға қайтып келгеннен кейін с.а. ашимбаев корей 
телерадиохабарының әрекеттегі редакциясын корей телебағдарламасымен 
біріктірудің жөнділігі жөнінде мәлімдеді. 68 алайда екі корейтілді баҚ-ын 
біріктіру жоспарлары жүзеге аспады. 

алғашқыда Қазақстанда тұратын корейлер жөнінде кішігірім 
телебағдарлама ұйымдастырылды, ол айына 1 рет 30 минут ұзақтығымен 
эфирге шығып отырды. одан кейін кезеңділік 30 минут ұзақтығымен айына 
2 ретке дейін ұлғайды. біртіндеп редакцияның қызметкерлерінің күштерімен 
«Корё сарам» атты телебағдарлама апта сайын көрсетілетін болды, және де 
қазақстандық теледидардың басшылығы бағдарлама бір рет болсын үзілетін 
болса, онда бірден жабылатынын мәлімдеді.69 «Корё сарам» басшысы 
ретінде тәжірибелі журналист Элла андреевна Котова (Цой) тағайындалды, 
ол «тамаша», «жұлдыздар алматыда кездеседі», «жылдың ең озық әні», 
«телемарофон» «аралды құтқарындар», «алматы-дели» телекөпірі, «азия 
дауысы» халықаралық конкурсы сияқты танымал бағдарламалардың 

67 Сен И. Актуальные вопросы радиовещания на корейском языке в Казахстане. Доклад, 
прочитанный на Международном научно-практическом семинаре «Актуальные 
проблемы и перспективы развития диаспорных СМИ в Центральной Азии. Дулати 
атындағы Тараз мемлекеттік университеті. 18 ақпан 2004 

68 Корё ильбо, 1 ақпан 1992. Дауыс. Корей радиохабарының басшысы Цой Ен Гынмен 
сұхбат. 

69 Корё ильбо, 9 ақпан. «Корё сарам – 10 лет! 
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қалыптасуына өз септігін тигізді. уақыт өте келе редакцияға жас адамдар 
келе бастады, және де олардың кейбірі кәсіби білімін Қазақ мемлекеттік 
университетінің журналистика факультетінде алды, онда корей, ұйғыр 
және неміс ұлттарының студенттері үшін арнайы бөлімшеге бірреттік 
жинақ жасалған болатын. біртіндеп жұмыскерлердің саны 10 адамға дейін 
өсті және алғашқылардың қатарында мына мамандар болды: владимир 
павлович дин – бас маман және аудармашы, елена хван - редактор, татьяна 
нам - журналист, валентина пак – режиссер, Юрий пак – оператор, евгения 
Цхай – журналист, владимир Ким – оператор. Кейінірек кеткендердің 
орнына корей диаспорасының телебағдарламасының дамуына үлкен үлес 
қосқан жаңа қызметкерлер қосылды, олар: жүргізуші марина хан, оператор 
вячаслав Ким, режиссер людмила страковская және басқалары. 

бірінші кезеңде редакция қаржылық-материалдық базаның 
жоқтығының салдарынан үлкен қиындықтарды бастан кешірді. уақыт өте 
келе қажетті техниканың бір бөлігін оңтүстік Корея сыйлады, демеушілер 
бөлген қаржыларға қосымша жабдықтар сатып алынды, осылайша, барлық 
аппаратура мемлекеттік теледидардікі емес, «Корё сарам» редакциясына 
тиесілі болды.70 

1991 жылдың 4 ақпанында шыққан алғашқы бағдарлама алматы 
мейрамханасында болып өткен ай күнтізбесі бойынша корей жаңа жылын 
мерекелеуге арналған болатын. бағдарламаның жүргізушісі ретінде корей 
театрының актрисасы антонина пяк шықты. 

«Корё сарам» бағдарламасы 10 жыл бойы орыс тілінде шығып 
отырды және өзінің бағдарламаларында Қазақстанның корейлерінің 
мәдени өміріндегі маңызды оқиғаларды, сондай-ақ Корея түбегіндегі 
саяси, экономикалық оқиғаларды хабарлап отырды. телебағдарламаның 
негізгі жанрлары мыналар болды: ақпарат, киносюжеттер, репортаждар, 
сұхбаттар, әңгімелесулер, корейлердің және тарихи отанның қонақтарының 
орындаулары, сондай-ақ корейлердің маңызды іс-шаралары жөніндегі 
анонстар және хабарламалар.

бағдарламаларда телевизиялық фильмдер, театральдік спектакльдерді 
көрсетулер, өнер шеберлерінің концерттері, корей этностық тобының 
съездерін, пленумдарын, сондай-ақ Фестивальдерді және мерекелерік 
жиналыстарды көрсету айрықша орын алды. музыкалық бағдарламалардың 
әр-түрлі нысандары және тақырыптық концерттер пайдаланылды, 
ғалымдардың, музыканттардың, әртістердің және т.б. шығармашылық 
есептері кең таралды. 

Қажетті қаражаттардың және меншікті автокөліктің жоқтығы 
түсірілімдерді алматы шектеріне дейін тарылтты, Қазақстанның басқа 
өңірлеріне сапарлар эпизодтық сипатқа ие болды. астанада біруақытта 
бірнеше маңызды іс-шаралар да болып жатты, бірақ бір камерасы және бір 
операторы ғана бар редакцияның барлық сюжеттерді біруақытта түсіруге 
мүмкіндіктері болған жоқ. Көршілес орналасқан орта азияға немесе ресейге 
70 Коре ильбо, 3 ақпан 1996. «Коре сарам» - корейлер үшін телебағдарлама. 
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іссапарлар әуебилеттерінің және басқа шығындардың қымбатшылығының 
салдарынан мүмкін болмай кетті. 

Өткен 10 жыл ішінде «Корё сарам» эфирге 550 реттен астам рет 
шықты, ал хабар таратудың жалпы уақыты шамамен 300 сағатты құрады. 
«Корё сарам» бағдарламасының қоғамдық маңыздылығы жыл өткен 
сайын анығырақ біліне бастады, спутниктік байланыстың арқасында оның 
кеңістіктік және аумақтық мүмкіндіктері шексіз кеңейді.71 

2002 жылы ақпарат, баспа және қоғамдық келісім министрі ұлттық 
телебағдарламалардың барлық редакцияларының атауларын өзгертуге 
және хабар таратуды ұлттық тілдерге ауыстыруға өкім етті. «Корё сарам» 
редакциясы және корейлер үйреншікті және танымал болып кеткен 
телебағдарламаның атауының ауыстырылуына қарсылық білдірді, алайда 
үзілді-кесілді нұсқаудың нәтижесінде телебағдарламаның атауы «ури 
миндёг» етіп өзгертілді. бағдарламаны корей тіліне аударумен одан да 
бетер қиындықтар туындады, себебі 4 қызметкерден тұратын штатта корей 
тілін білетіндер болған жоқ, ал оны аудармашылар немесе корейтілді 
журналисттер есебінен ұлғайтуға бос штаттық бірліктердің жоқтығы 
мүмкіндік бермеді. нәтижесінде қосымша күш ретінде әл Фараби атындағы 
ҚазҒу корейтану кафедрасының оқытушылары және студенттері тартылды. 
материалдарды дайындауда, корей тіліне аударуда және бағдарламаны 
жүргізуде болат бекмагамбетов және наталья нам үлкен көмек көрсетті. 

Қазіргі уақытта бағдарлама корей және орыс тілдерінде жүргізіледі 
және 30 минутқа аптасына бір рет көрсетіледі, алайда трансляцияның сәтсіз 
уақыты оны потенциалды көрермендерінен айырады. сауалнаманың алдын 
ала мәліметтеріне қарағанда, «ури миндег» бағдарламасы үлкен жастағы 
адамдармен, зейнеткерлермен белсендірек қаралады, олар таңертеңгі 
үйде үйлерінде қалып, теледидар қарай алады. сондай-ақ корейлердің 
бұл аға буыны ұлттық телебағдарламаға деген үлкен қызығушылықтарын 
танытады және оны жеткілікті түрде жоғары бағалайды. орта және жас 
буынды респонденттердің көбі «ури миндег» бағдарламасын мүлдем 
көрмейтіндіктерін айтты, себебі бағдарлама олар жұмыста болған кезде 
көрсетіледі. оны сирек көретіндер, бағдарламаны көбіне «қанағаттанарлық» 
ретінде бағалайды. осындай көрермендерді қызықтырарлық тақы-
рыптардың, корей диаспорасының көкейкесті мәселелері жөніндегі 
материалдардың жоқтығы, журналистиканың әлсіз деңгейі және дизайнның 
сапасы қанағаттандырмайды. 

Қазақстанның бірқатар телеарналары Қытайда, жапонияда, 
оңтүстік-Шығыс азида танымал болған оңтүстік кореялық сериалдарды, 
телевизиялық драмаларды көрсете бастады, енді «халлью» немесе «Корей 
толқыны» деген кезекті феномен жайлы айтыла бастады. әлемнің басқа 

71 Котова Э.А. Телебағдарлама «Ури Миндег» (Коре сарам) және Қазақстанның корей 
диаспорасы. «Орталық Азияда диаспоралық БАҚ дамуының көкейтесті мәселелері және 
перспективалары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік семинарда оқылған баяндама. 
Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті. 18 ақпан 2004 
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елдерінің нарықтары сияқты бұқаралық мәдениеттің нарықтарын жаулап 
алмаса да, қазақстандық «жағаға» да келіп жетті. осылайша, корей 
тақырыбы теледрамалардың есебінен Қазақстанда өз эфирлық уақытын 
едәуір кеңейтті. аударманы ағылшын тілінен емес, корей тілінен орыс (қазақ) 
тіліне жасағаны дұрыс болар еді. аударманы дыбыстамай, оны субтитрлерде 
бергені дұрыс болар еді, бұл дыбысталатын корей тілін естуге және оны 
түсінуді дамытуға септігін тигізер еді. 

«ури миндег» телебағдарламасы басқа ұлт өкілдерін Кореяның 
тарихымен және мәдениетімен, өзіндік салттарымен және дәстүрлерімен, 
корей диаспорасының жетістіктерімен және мәселелерімен, корей 
халқының көрнекті өкілдерімен таныстыруда ең маңызды рөл атқаруы тиіс. 
менің ойымша, бағдарламадағы тілдердің қатынасы газетте сияқты болу 
керек: үштен бір бөлігі корей тілінде және үштен екі бөлігі орыс тілінде. 
Корей этностық тобының ұлттық тілін білмеуін және корей емес ұлтының 
адамдарының арасында көрермен аудиториясын кеңейту қажеттілігін 
ескеріп, бұл қатынас төрттен бірді құрауы мүмкін, кейін корей тілін игеру 
және зерттеу шамасына қарай оның үлесін ұлғайту қажет.

7-тарау. КОРЕЙ ТЕАТРЫ. ӨНЕР МЕН ӘДЕБИЕТ 

Көптеген жылдар бойы республикалық мемлекеттік корей музыкалық 
комедия театры, қысқаша атағанда Корей театры, кеңестік корейлердің 
барлық мәдени өмірінің тартылыс орталығы болып саналатын. ол корей 
диаспорасының мәденитінде айрықша орын алады және өте бағалы ролін 
атқарып келеді, себебі театр өнері өзіне әдебиет, музыка, бейнелеу өнері 
элементтерін біріктіреді. Өзіне және өзінің айналасына үздік әдебиеттің, 
музыканың, бейнелеу өнерінің шығармашылық күштерін шоғырлаған. 
Қиыр Шығыстан Қазақстанға депортациялаудың барлық сынақтарына 
қарамастан театр жанданды, кеңес корейлерінің сахналық өнерін сақтап 
қалды және толықтыра түсті. театр еліміздегі барлық өзгерістерге және 
жаңа көркем нысандарды іздеу, репертуардағы және кадрлық құрамдағы 
өзгерістер, қаржыландырудың қосымша және балама көздерін табу, тарихи 
отанның мәдени және өнер ведомстволарымен ынтымақтастықты дамыту 
мәселелеріне де сергектікпен қарады. Корей театры, өзінің көрермендерімен 
бір тағдырлас бола отырып, владивостоктағы оншақты энтузиастарды 
біріктірген әуесқой театр үйірмесі мен студиядан Қазақстанның жетекші 
ұлттық театрларының біріне айналған ұзақ жолды бірге жүріп өтті. 

7.1. Жаңа сындар және перспективалар 

Кеңес Үкіметінің құлауы, орталықтандырылған жоспарлау мен 
қаржыландыру, тәуелсіздіктің бастапқы деңгейіндегі өзекті дағдарыстар 
мәдениетке, білімге, ғылымға және т.б. шығындарды шұғыл қысқартудың 
негізгі себебі болды. Корей театры өзге мәдениет мекемелері секілді 
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осы жағдайдан шығу жолын табуы керек болды. Корей театрының 
проблемасы негізгі кассалық жинақты әкелетін гастрольдік іссапарлардың 
тоқтатылуымен одан сайын қиындай түстісол кезеңде Қазақстанның 
корейлері ассоциациясы (ҚКа) тұлғасындағы корей қоғамдастығы театрды 
назардан тыс қалдырмады. Қазақстандағы Корея республикасының 
елшілігінің келісімімен театр ҚКа-мен бірге Корей білім беру орталығында 
уақытша тұрақтанды72. 

уақытша қиындықтарға қарамастан театр шығармашылықтан қол 
үзген жоқ, оның сахнасында мольердің «тартюф», лаврентий сон мен 
станислав лидің «память», оңтүстік кореялық и де хеннің «Кто, если не 
ты?», гольдонидің «хозяйка гостиницы», г. лорктің «дом бернарда альбы» 
және т.б. спектакльдер қойылды. театрдың эстрадалық труппасымен 
біршама қызықты концерттік бағдарламасы, жетекші солистерінің, 
«самульнори» 73 фольклорлық ансамблінің концерттері дайындалды. 
әрқашанда көрермендер өзредінің сүйікті драма әртістері мун а., пак с., Цой 
т., ансамбль солистері Ким владимира, Ким зои, сон георгия, Ким римманы 
және оның би труппасын жылы қабылдайтын. театр меценаттарының 
арқасында Қазақстан, Өзбекстан және ресей бойынша бірнеше гастрольдің 
сапарларға шығуға мүмкіндік болды. 74 

Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін және Корей республикасымен 
дипломатиялық қарым-қатынастың қондырылғанынан соң Корей театрының 
жаңа мүмкіндіктері ашылды, бұл туралы негізгі оқиғалар мен іс-шаралар 
хронологиясының өзі де көрсетіп береді:

• 1991 жылы – республикалық корей театры сеул мемлекеттік ұлттық 
театрының ағайындас театры болды.

• 1992 жылы – сеулдегі әлемдік ұлттық театр өнерінің фестивалінде 
театр хан диннің пьесасы бойынша «не стоит раскачивать дерево» 
спектаклі үшін бірінші сыйлыққа ие болды.

• 1992 жылы – 30 шілде мен 30 қараша аралығында Корей респуб-
ликасының мемлекеттік театрына тағылымдамаға 5 әртіс жіберілді. 

• 1992 жылы – Қарашада Корей театрының 11 әртісі «год танца в 
сеуле» халықаралық фестиваліне қатысты. 

• 1993 жылы – Корей театры KBS телерадиокорпорациясының беделді 
сыйлығына ие болды. 

• 1997 жылы – Корей театрының көркемдік жетекшісі, Қазақстан ның 
хаплық әртісі в.е. Ким Корея республикаының орденімен марапатталды. 

• 1998 жылы – «сеул-98» халықаралық фестивалінде драмалық 
труппаның (26 адам) гастролі 

72 Коре ильбо, 1995, № 19, 7 мамыр“ Сирыль хваль хваль пурэра» (ескерт. К.Г. - Песня 
советских корейцев «Сей, сей семена веселей!») Корейский театр Республики 
Казахстан сыграл уникальную роль в духовной консолидации советских корейцев. 

73 Самульнори́  (кор. 사물놀이) – корей ұлттық үлгідегі қойылым, ұлттық ұрмалы аспапта 
ойын 

74 Коре ильбо, Корейскому театру 60! Одна сцена и одна судьба. 1992, 5 сентября
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• 2001 жылы – «самульнори» тобы сеул қаласында өнер мен есан 
қаласындағы дәстүрлі музыка халықаралық фестиваліне қатысты 

• 2002. Конгжу (Корей республикасы) қаласында халықаралық театр 
фестивалінде Цой ен гына пьесасы бойынша «не умирайте молодыми» 
спектаклімен лауреат атанды

• Корей театрының «самульнори» ансамблі сеул қаласындағы 
фестивальде бас жүлдеге ие болды

• 2005. Корей мемлекеттік ұлттық театрының әртісі және режиссері ли 
ен хо алматыға актер ретінде «сказание о янбане» спектакліне қатысу үшін 
және режиссер ретінде «Чунхянчен» спектаклін қою үшін екі рет келді. 

• 2006 жылы – ильчон қаласының салтанатты билерді зерттеу 
институтының жанындағы сарай билері бөлімінің жетекшісі тин су енг Корей 
театрының балетпен классикалық билерді орындауды қойды 

• 2009 жылы – Қазақстандық төрт театр: м. әуезов атындағы 
Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры, м.лермонтов атындағы 
мемлекеттік академиялық орыс драма театры, Ғ. мүсірепов атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдерге арналған театры 
мен мемлекеттік республикалық корей музыкалық комедия театры сеул 
қаласының көрермендері алдында табысты өнер көрсетті. 

• 2010 жылы – «сан», «мулькел», «Чоин» сеулдік театрлар 
қазақстандық театр сахналарында өнер көрсетті

• 2014 г. – сеул және ансан қалаларында корейлердің ресейге қоныс 
аударуына 150 жыл толуына арналған қорытынды іс-шараларда Корей 
театрының театрландырылған концерттік қойылымдары75 

Корей театрымен жасалған келісім-шарттар бойынша, сондай-ақ Шетел 
корейлері қорының бағдарламалары бойынша Корея тарихын, мәдениетін 
және халық дәстүрін жақыннан білуге, қазіргі заманғы ұлттық драмалық, 
хореграфиялық және музыкалық өнеріне оқуға мүмкіндік беретін сеулде жас 
әртістерді жыл сайын тіл үйрену тағылымдамасына жіберуге мүмкіндік туып 
отыр. 76

1998 жылы алматы әкімдігінің шешімімен корей театрына «жалын» 
кинотеатры берілді. мемлекеттік, Қазақстан корейлері ассоциация сының, 
демеушілердің және тарихи отан – Корея республикасының қаржылық 
көмегі ғимаратты қайта салуға, көрермендерге арналған орындықтармен, 
дыбыс және жарық жабдықтарымен жарақтауға, театрлық қойылымдар мен 
концерттік бағдарламалар үшін сахна құруға мүмкіндік берді.77

жаңа сахнада генриетта Кан пьесасы бойынша «не цветет вишня 
осенью» (Шие күзде гүлдемейді) лаврений сонның «женитьба деревенского 

75 «Коре ильбо» газетінің мақалалары бойынша, 1991-2014 жж. 
76 Коре ильбо, 17 мамыр, №19, Последняя попытка корейского театра» (жаңа спектакльдің 

премьерасы). Ольга Ким 
77 Коре ильбо, 27 тамыз. №29 с.7 «Новый адрес Мельпомены»Е. Югай; Коре ильбо, 2001, 7 

желт. №49. Корейский театр – проводник культуры коре сарам
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дурачка» (ауыл әумесерінің үйленуі) , Цой ен гынның «не умирайте 
молодыми» (жастай өлуге болмайды) спектакльдері табысты өтті.78

2002 жылдың қыркүйек айында Қазақстан республикасының Корей 
театрына 70 жыл толды.79 мерейтойлы жылдың 1 қазанда айтулы оқиға – 
елбасымыз – Қазақстан республикасының президенті нұрсұлтан назарбаев 
өнер ордасының 70 жылдық мерейтойына байланысты корей театрына 
келді.80 елбасымен бірге келген Қазақстан корейлар ассоциациясының 
президенті Ю.а.Цхай ұлттық мәдениетті және өнерді сақтау және дамыту 
жөніндегі қоғамдық ұйым мен мемлекеттік Корей театры ынтымақтастығы 
туралы журналистерге хабарлады. 

2002 жылғы 18 қыркүйекте абай атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық опера және балет театры сахнасында 70 жылдық мерейтойды 
мерекелеу аясында спектакль мен гала-концерт ұйым дастырылды. 
мерейтойлық жылы «принц трех царств» (ҮШ патшалықтың ханзадасы), 
«все сначала» (басынан қайта бастау) және «Қарагөз» атты үш спектакльдің 
премьерасы өтті. 

2003 жыл Қазақстан мен ресей арасындағы достық пен ынтымақтастық 
жылы болды, бұның аясында Корей театрының әртістері ресей астанасында, 
сондай-ақ: Красноярск, новосибирск пен томск сібір қалаларында 
спектакльдер қойды және концерттік бағдарламалармен өнер көрсетті. 

2004 жылы Корей театрының тарихында үш айтулы оқиға болды. 
біріншіден, 7 сәуір күні корей көрермендерінің сүйіктісі, корей театр 
өнерінің ардагері, кейінгі актерлар ұрпағының Ұстазы, Қазақстанның халық 
әртісі ли хам декті еске алу кеші өтті. екіншіден, 19 қыркүйекте Корея 
республикасының президенті но му хен Қазақстанға өзінің мемлекеттік 
сапары аясында корей қоғамдастарымен кездесуі кезінде ұлттық театрдың 
ролі мен қызметін жоғары бағалады. Үшіншіден, 9 қарашада сеул қаласының 
мэрі, артынан мемлекеттің келесі мемлекет басшысы болған ли мен бак 
жұбайымен театрға келді. Корей астанасының мэрі Корей театрына сыйлық 
– ұжымға да көрермендерге өте қажет үлкен ыңғайлы автобусты сыйлады. 81

осымен Корей театрына жоғары лауазымды оңтүстік корей 
қонақтарының сапары аяқталған жоқ. Қазақстанға ресми сапармен 
келген оңтүстік Кореяның әрбір мемлекеттік және саяси қайраткерлері 
корей қоғамдастығымен кездесуді, Корей үйін – Қазақстан корей 
ассоциациясының штаб-пәтеріне және Корей театрына – ұлттық мәдениет 
және өнер орталығына, корей халық дәстүрі, салты, әндері мен билерінің 
қоймасына баруды өзінің парызы деп санайды. театрда болған оңтүстік 
кореялық қонақтардың ішінен Конституциялық соттың төрағасы Юн енг 
хонды, алғашқы корей әйел премьер-министрі – хан мен сук, министрлер 

78 Коре ильбо, 13 қырк., №37, Звезда по имени «X-pression»
79 Коре ильбо, 2002, 1 наурыз №9, «Вечный поиск», 70 лет корейскому театру; Коре ильбо, 

2002, 20 сент. №38, «С юбилеем, театр!»
80 Коре ильбо, 4 қазан. №40. «Президент страны посетил Корейский театр»
81 Коре ильбо, 2004, 19 ноября 



Ким Герман ниКолаевич

68

мен парламент депуттарын, провинция губернаторларын және қала 
мэрларын атап өтуге болады. 

2006 жылы ұзақ үзілістен кейін театр мәскеуді қоса есептегенде 
ресейдің қалалары бойынша Цой ен гынның «ариран» спектаклімен 
және «Қазақстан – менің туған елім» атты театрландырылған қойылыммен 
гастрольге шығып, көрермендердің зор ықыласына бөленді. «дом бернарды 
альба» спектаклі германияда және оңтүстік Кореяда халықаралық театр 
өнерінің фестивальдерінде көрермендер көзайымына айналды. Келесі 2007 
жылы театрдың 75 жылдығына арналған «ескерткіш пойызы» атты корей 
театрының жобасымен қорытынды владивостокта өнер көрсетумен ресейлік 
Қиыр Шығыс қалалары бойынша гастрольдері өтті. 82

2007 жылы корейлер Қазақстан корейлері Қазақстан жерінде 70 
жыл қоныстануын және корей театрынының 75 жылдығын кеңінен атап 
өтті. мерейтой құрметіне «Корей театрының тарихы» атты кітап шықты. 
мерейтойлық жылы театр актерлердің бесінші ұрпағымен - ташкент театр 
институтының жас түлектерімен толықты. бұл – Цой анастасия, Цай Юрий 
және нам игорь. осы институттың тағы үш түлегін қаржылық қиындыққа 
қарамастан қабылдаудың мүмкіндігін тапты. 

мемлекеттік республикалық корей музыкалық комедия театрының 80 
жылдығы аясында «Корей театының күндерін» ұйымдастырды және өзінің 
үздік қойылымдары мен концерттік номерлерін көрермендерге сыйлады. 
салтанаттың шарықтау шегі 2012 жылғы 28 қыркүйекте театр сахнасында 
қойылған «бізге – 80» атты мерекелік театрландырылған көрініс болды. 
Өзінің мерейтойлық жылында «Корей театрының күндері» атты мерекелік іс-
шаралар барысында оның жанынан Корей театрының мұражайы ашылды.83

мерейтойлық Корей театры, баспасөз беттерінде атап көрсетіл-
гендей ренессанс дәуірін бастан өткізуде – труппаға жас актерлар келуде, 
шығармашылық ұжымның күн сайын көрермендері де көбеюде, әсіресе 
ұлттық өнерді өңірлерде айрықша бағалайды, әртістер халықаралық 
байқауларда және фестивальдарда беделді наградалар алуда. 

Қазіргі уақытта Корей театрының сахнасында актерлардың төртінші 
ұрпақтары өнер көрсетуде. мысалы, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі 
розы лим. оның жұбайы петр Юн белгілі композитор, ұлы георгий талантты 
және ол музыкант, драмалық актер ретінде «сказание о девушке Чун хян» 
(Чун хян бойжеткен туралы аңыз) спектаклінде басты рольде ойнайды. 
атақты үшінші актерлар ұрпағынан бүгінгі таңда үшеуі ғана қалды, олардың 
бәрі Қазақстанның еңбек сіңірген әртістері. бұл александр мун, майя пак 
және роза лим. бұрын Корей театрының әртістерін ташкентте дайындайтын, 
ал қазіргі жас актерлар – жүргенов атындағы Ұлттық өнер академиясының 
және Құрманғазы атындағы Қазақ консерваториясының түлектері. 

едәуір табысты қойылымдары: гарсиа лорктің «дом бернарды альбы» 
пьесасы бойынша «и это все о женщине» (осының барлығы әйел туралы), 
82 Коре ильбо, 2000, 7 қаңт. №1, Театра высокие подмостки, Ли Хам Дек
83 Коре ильбо, 2012, 13 қараша. Храм корейской Мельпомены на земле Жеруйык
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Цой ен гынның «ариран» музыкалық драмасы, ли ен хоның «сказание о 
девушке Чун хян» (Чун хян бойжеткен туралы аңыз) музыкалық драмасы, 
лаврентий сон мен станислав лидің «память» драмасы, дулат исабековтың 
«мұрагерлер» драмасы, владимир гуркиннің «прибайкальская кадриль» 
пьесасы бойынша «деревенская кадриль» музыкалық комедиясы, Цой ен 
гын мен антонина малючен коның «сказание о сим Чен» (сим Чен туралы 
аңыз) мюзиклі.84

театрлық сахнада табысты жұмыс істегендер: драмалық труппа, солистер-
вокалистер, «самульнори» фольклорлық-этнографиялық тобы, би тобы, 
«премиум» квартеті. театрдың жетекші әрістері Қазақстанның еңбек сіңірген 
әртістері - александр мун, роза лим, майя пак, зоя Ким, вениамин ли; кавалер 
о «достык» орденінің II деңгейлі иегері, мәдениет қайраткері галина Ким; 
мәдениет қайраткері - антонина пяк, Эдуард пак, роман Цой, анастасия Цой 
және т.б.

2014 жылы ресейге корейлардың қоныс аударуының 150 жылдығы атап 
өтілді. едәуір маңызды жобаларда және іс-шараларда Қазақстан корейлары 
ассоциациясы белсенді қатысты. Корейлердің жалпыресейлік бірлестігі 
ресейге, жыл бойы ұзақ мерзім сібір, приуралье және оңтүстік ресей 
бойынша турнеде болған мемлекеттік республикалық корей музыкалық 
комедия театрын гастрольге шақырды. 

2014 жылғы шілдеде мерейтойлық турне аясында театр Челябинск, 
томск және новосибирск сахналарында өнер көрсетті, және сонымен 
қатар тек қана корейлар ғана емес, қойылымды көруге келген барлық 
көрермендер ыстық қабылдады. артынан қойылымдар үш қалада – 
екатеринбургте, Челябинскіде және пермьде өтті. алматыдан әртістер 
маршрутты автобуспен жолға шықты. Өзінің ұжымымен мың километрді 
Корей театрының директоры любовь ни де жүріп өтті. оның айтуынша ол 
ұжымнан бірге сапарға баруды өзі шешкен, жол қиындығын әріптестерімен 
бірге көргісі келген екен. 

– аталған өңірге барарда біз алдымен сол жердің тұрғындарын 
қазақстандық, корей мәдениетімен, біздің шығармашылығымызбен 
таныстыру мақсатын қойған едік, - дейді любовь ни , - себебі орал өңірі 
кәсіби корей өнерін ешқашан іс жүзінде көрген емес екен. Корейлердің 
жалпыресейлік бірлестігінің шақыруымен біз үш қаланы араладық.85

Қазанда мемлекеттік республикалық корей театрының әртістері 
волгоград, ростов-на-дону, воронеж қалаларында болды. гастрольдық 
турне ресейде және тмд-да корейлардың қоныс аударуына 150 жыл 
торлуына арналған іс-шаралар аясында өтті. труппа ресейлік көрермендерге 
қоюшы режиссерлар елены Ким мен надежды Кимнің «связанные одной 
судьбой» теарландырылған қойылымын ұсынды. спектакльде драмалық 
және балет труппасының актерлары, солистер-вокалистер, сондай-
84 Корей музыкалық комедия театры. Корей театрының ресми сайты. www. korteatr. kz
85 Коре ильбо, 2014, 21 шілде. Мы свое призванье не забудем (Корейский театр вернулся с 

гастролей по Приуралью) 
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ақ «самульнори» фольклорлық-этнографиялық топтың музыканттары 
қатысты.86

соңында Корей театры театрландырылған қойылым мен концерттік 
бағдарламаны және ресейлік астанада - мәскеуде қорытынды іс-шараларда 
концерттік бағдарламаны көрсетті. 

ресей мен тмд-да корейлердің қоныс аударуына 150 жыл толуына 
орай мерекелік іс-шаралардың ақырғы бөлігін Корей республикасы 
қабылдады. айрықша оқиға аясында 10-13 қазан аралығында сол жерде 
үлкен халықаралық форум өтті. бұл өз тарапынан әр елдерде өткізілген 
және коре сарамға арналған барлық салтанаттардың қорытындысы болып 
табылды. оңтүстік Кореяда арнайы құрылған Комитеттің шақыруы бойынша 
тарихи отанға тмд елдерінен ғалымдар, журналистер, қоғам қайраткерлері 
келді. ал мәдениетті табысты түрде Қазақстаннан келген мемлекеттік 
республикалық корей музыкалық театрының әртістері ұсынды. 

Форумның өзіндік бір ерекшелігі сеулде халық шығармашылығы 
сарайында мемлекеттік республикалық корей музыкалық комедия 
театрының 9 қазан күні қойған қойылымы болды. Қойылым тек қана 
көрермендерді тәнті етіп қана қоймай коре сарам өзінің мәдени мұрасын 
қалай қамқорлықпен аялайтынын көрсетті. артынан сеулде тағы бір 
табысты өнер көрсету болды және соңынан Корей театрының әртістері 
ансан қаласында ашық аспан астында мыңдаған оңтүстік кореялықтар 
алдында өнер көрсетті, Қазақстанның вокал мен хореография шеберлерін 
көрермендер үлкен қошеметпен қарсы алды. 87

20 қарашада толық аншлагпен Корей театрының 83-маусымы ашылды, 
көрермендер қазақ халық ертегілерінің желісімен елена Ким қойған «ең 
үлкен пайда» музыкалық комедиясын зор ықыласпен көріп, тамашалады. 
музыкалық спектакль орыс тіліне синхрондық аудармамен сүйемелденіп 
отыр. 

2015 жыл, бұл жыл Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығы 
мен Қазақстан корейлер ассоциациясының 25 жылдығы атап өтумен 
ерекшеленді, ұлттық Корей театры бұл жылды үлкен бастамашылықпен, 
тарихи дәстүрдің толық қоржынымен және өз қызметінің кең жоспарымен 
қарсы алды. оның құрылымына драмалық труппа, балет группасы, 
вокалистер, «сальмунори» тобы және «премиум» квартеті енеді. театрды 
үздіксіз 20 жыл бойы директоры любовь августовна ни және оның «басты 
мамандар» командасы: Қоюшы-режиссер роман Цой, театрдың бас 
балетмейстері лариса Ким, бас дирижер және композитор георгий Юн, бас 
суретші Юлия Чернова, әдеби бөлімнің меңгерушісі Цой ен гын, труппаның 

86 Қазақстанның Корей театрының гастролі Ресей қалалары бойынша өтті. Ресей 
Федерациясында Қазақстан Республикасының Елшілігінің ресми сайты. http://
kazembassy.ru. 10.10.2014

87 Связанные одной судьбой (В Корее прошел Форум в честь 150-летия коресарам). - www.
koreilbo.com, 31 октября 2014 г. 
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меңгерушісі зоя Ким, «самульнори» фольклорлық-этнографиялық топтың 
жетекшісі жетекшілік етті. 

Корей театрының драмалық труппасы бүгінгі таңда тәжірибелі 
шеберлерден және жас актерлардан тұрады, олардың көбі спектакль дерде 
ойнайды және концерттік бағдарламаларда өнер көрсетеді, бұл театрдың 
форматына сәйкес келеді. театрдың афиша сында және бағдарламаларында 
көрермен мынадай есімдерді көре алады: марина жұмашева, галина 
Ким, елена Ким, виталий ли, евгений ли, наталья ли, роза лим, алишер 
махпиров, александр мун, виталий нам, майя пак, Эдуард пак , антонина 
пяк, галина хан, ольга Цой, роман Цой, антонина Шегай, игорь Шин, борис 
Югай және георгий Юн. 

7.2. Театрдың концерттік қызметі 

Корей эстрадасының ерекшелігі ол театрдың құрамдас бөлігі болып 
табылады. театр өзінің алғашқы күнінен бастап концерттік бағдарламаларды 
әзірлеуге үлкен назар аударады. гастроль үшін, әдетте, екі спектакль және 
концерттік бағдарлама дайындалады. 

театр вокалистерінің белсенді құрамында мынадай көрермендерге 
белгілі эстрада әншілері: алена Ким, зоя Ким, сергей Ким, виталий ли, 
майя ли, және олег Юн, сондай-ақ романстар мен опералық партиялар 
орындаушылары: вениамин ли және илона тен бар. 

балет труппасында корей, қазақ және әлем елдерінің билерін гүлмира 
бакытханова, нина дю, лаура ержігітова, мария Ким, надежда Ким, 
анастасия огай, анастасия Цой, анна Цой, наталья Цой және Юлия Цой. 

соңғы он жылдықта концерттік бағдарламалар, театралдық 
қойылымдар және мерекелік іс-шаралар «самульнори» корей халық 
аспаптар ансамблінің қатысуынсыз мүлдем өтпейтін болған.88 Қазақстанда 
сальмуноридің тууы екі бастамашының атымен байланысты. 1993 жылғы 
жазда алматыға хан мен хи - белгілі оңтүстік кореялық мәдениеттанушы, 
Корея республикасының Өнер институтының профессоры келді. оның 
шәкірті хан владимир – Қазақстанда сальмуноридің туындауында басты 
себепкер адам болды.89

Өткен жылдарда сальмунори тобының бірнеше рет атауы және құрамы 
өзгерді. Қазіргі уақытта Корей театрының «сальмунори» тобына: жетекші – 
георгий Юн, орындаушы-музыканттар сергей Ким, виталий ли, евгений ли, 
олег Юн кіреді. 

премиум квартеті Корей театрында осыдан бірнеше жыл бұрын ғана 
пайда болды, дегенмен оның өзіндік өнер көрсетулерге, марапаттарға, 
конкурстарда жеңістерге бай тарихы бар. «дала дауысы» халықаралық 
радиофестивалінде мемлекеттік республикалық корей музыкалық комедия 
театрының «премиум» квартеті үздік эстрадалық ұжым болып танылды. 

88 Александр Пак. История «Almaty Samulnory». http://vk.com/topic-4448960_8183030
89 Александр Пак. История «Almaty Samulnory». http://vk.com/topic-4448960_8183030
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Фестивальға бес жақын және алыс шетелден 160 қатысушы қатысты. 
Корей театрының солист-вокалистері: сергей Ким, виталий ли, евгений ли 
және олег Юн ән сүйер қауымға «жан досым» және «наз қоңыр» әндерін 
ұсынды. «премиум» квартетінің орындауындағы соңғы ән фестиваль 
ұйымдастырушыларына қатты ұнағаны соншалық, дәл сол әнді гала-
концертте орындауын сұрады.90

Өзінің тарихи кезеңінде Корей театры өзінің халықымен тұтас 
тағдырлас болды. ол корей диаспорасының рухани, мәдени және адами 
орталығы ретінде қызмет етті, онда және оның маңайында ұлттық өнердің, 
сондай-ақ әдебиеттің негізгі жанрын ұсынатын үздік шығармашылық 
күштері шоғырланған. театрдың ұлттық нысан ретінде ауқымы алуан түрлі: 
«Чхусок», «оволь тано» секілді драмалық спектакльдерден халықтық 
театрландырылған қойылымдарға дейін, концерттер, қазіргі заманғы 
эстрадалық шоу. Корей театрының сахнасында көркемөнерпаздар өнерінің 
конкурстары мен фестивальдары, соның ішінде халықаралық деңгейде өтті. 
театр сонымен бірге, соғыс және еңбек ардагерлеріне арналған мәдени-
қайырымдылық іс-шараларын өткізеді. 

театр өнерін дамытуына үлес қосқаны үшін Корей театры жоғары 
мемлекеттік наградалармен, көптеген құрмет грамоталары мен дипломдар, 
соның ішінде халықаралық марапаттауларға ие болды. 

театрдың бес әртісіне халық әртісі деген жоғары марапаты, тоғызына – 
еңбегі сіңген өнер қайраткері, бірі – Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
және он жетісіне - еңбек сіңірген әртіс атағы берілген. театрға мемлекеттік 
қолдау корей этникалық тобына көп ұлтты республикада тұратын корейлерге 
тек мәдениетін сақтаушы ғана емес, сонымен қатар дамытушы болып 
табылатын мәдениет ошағының болуына айрықша мүмкіндік берді. 

Корей театрының арқасында алыстағы ауыл тұрғындары әлемдік, 
орыс классикалық, кеңес, ұлттық қазақ және корей драматургиясының 
шығармашылығымен танысты. театр қазақ жазушыларымен, режиссер-
ларымен және актерларымен табысты ынтымақтастықта болды. 
дипломатиялық қарым-қатынастың орнатылуымен бірге оңтүстік кореялық 
театрлармен және тарихи отанның шығармашылық ортасының өкілдерімен 
ынтымақтастық дамыды. 

Корей театрының тәжірибесінде сахналық өнерді оларсыз елестете 
алмайтын бірнеше ұрпақпен қалыптасқан ұзақ өткен жол мен үлкен 
тәжірибелік қоржын бар. 

дамудың қазіргі заманғы деңгейінің басты міндеттерін театр ұлттық 
шығармалармен репертуарды толықтыруда деп біледі, бұл-біріншіден. 
екіншіден, әлі де деңгейді көтеру және тек қана ұлттық мәдениеттің өкілдері 
ғана емес, халықаралық деңгейде Қазақстан өкілі болу. Үшіншіден, ежелгі 
корей мәдениеті туралы көрермендерге әңгімелеуді жалғастыратын жаңа 
концерттік театрландырылған бағдарламалар мен спектакльдерді дайындау 
және көрсету. 
90 Коре ильбо. 2 қаңтар 2013. «Премиуму» - премию!
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7.3. Корей әдебиеті 

Қазақстанда өмір сүріп отырған 80 жыл ішінде корей әдебиетшілері 
ұлттық тілде 18 кітапты жарыққа шығарып үлгерді. соңғы он жылдың ішінде 
корей әдебиетінде орталық азияда корей тілінде жазатын жазушылар 
ұрпағының толығымен ауысуы болды. 1992 жылы михаил пак корей 
авторларының шығармаларын «простор» журналында жарыққа шығару 
алдында өзінің кіріспе мақаласында: «…корей тілінде жазатындар – егде 
жастағы бірнеше адам ғана, қалғандары орыс тілділер, 30-40 жастағылар 
және артынан келе жатқандар жаңа генерация... мүмкін, суретшінің қай 
тілде сөйлегені маңызды емес шығар. егер оған бір нәрсе туралы жеткізу 
қажеттілігі туындаса, ол қаламын алады да, өзінің білетін тілінде сөйлейді «91 

осы кезеңнің жаңа толқыны орталық азия корей авторларының 
шығармаларын шығару болды, алдымен, әрине тарихи отанда. Ғасырлар 
тоғысында батыс германияның, Финляндияның, америка Құрама 
Штаттарының зерттеушілері өз кітаптарына кеңес корей ақындарының 
таңдаулы лирикасын қосты.92 1990 жылдары сеулде анатолий Ким, михаил 
пак, станислав ли және т.б. жазушылардың корей тіліндегі кітаптары шықты

әдебиет ғылым секілді объективтілікке ие болмаса да, сонымен 
бірге ұлттық бірегейлену мәселесін зерттеу үшін сенімді дереккөз бола 
алады, себебі оның айрықша, көркемдік нақтылығы мен өзіндік айрықша 
объективтікк шынайлығы бар. бұндай шынайылық біріншіден, кез келген 
әдеби шығарма автор санасы жұмысының өнімі болып табылатындығында. 
Көптеген жазушылар өздері жазған романдарда, новеллаларда, өлеңдерда 
айқындалған олардың шығармашылық санасының бөлігі болып қалған 
бірегейленудің жеке басындағы дағдарысын бастан өткереді. екіншіден, 
көптеген жазушылар саналы түрде осы проблеманы айқындайды және 
мәдениаралық байланыстың әртүрлі үлгісін ұсынады. бұл қалыптардың 
сипаттамасы, әдетте, автор жататын ұлттың немесе этникалық топтың 
идеясымен және көріністерімен, оның философиялық немесе әлем 
танушылық позициясымен негізделген. 

әдебиетті ұлттық және этномәдени ұқсастық мәселелері бойынша 
жеткілікті сенімді ақпарат көзі ретінде санауға мүмкіндік беретін үшінші 
жағдай бар. ол – автор қолданатын көркем құралдар жүйесі арқылы 
айқындалатын ұлттық менталитетте болып отыр. бүтіндей ретінде 
қарастырылған және талданған бұл жүйе нақты өмір туралы шынайы 
ақпаратты береді. дегенмен бұл шынайылықты анықтау үшін шығармада 

91 Пак М. Вступительное слово к номеру// Простор. 1992. №7-8, с. 54
92 김연수.《소련 속의 한국문제》서울:일념, 1986; Он же. 소련식으로 우는 한국아이》서울:主

流社, 1986; Он же. 치르치크의 아리랑:在蘇韓人詩集》서울:인문당, 1988; Он же.《재소한인 
작품집: 쟈밀라 너는 나의 생명》서울:인문당, 1989; 신연자.《소련의 고려사람들》서울:
동아일보사, 1988.
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«жасырынған» мәдени кодтарды «шешуге» және оқуға мүмкіндік беретін 
әдебиеттану мен мәдени талдаудың қазіргі заманғы әдістерін игеру қажет.93

бір жарым ғасырдың ішінде, корейлер, өздерінің этникалық 
отандарынан алыс шетте қалған кезде, алдымен Қиыр Шығыста, артынан 
депортациядан кейін, артынан Кеңес одағының күйреуі салдарынан 
үйінен айрылудың не екендігін сезінген еді. олар өздерінің үй-жайларын 
үш рет қалдырды, Кореяда, приморьеде және кеңестік орта азияда және 
Қазақстанда, тіпті соңғы рет олар өздерінің орындарында қалды, ол Үй, 
Кеңес одағы деп аталатын, күйремек түгіл, қайтпайтын пойыз болып 
келмеске кетті. сондықтан коре сарам алдында әр ұрпақ ауысқан сайын бір 
сұрақ тұратын еді: біздің үйіміз қайда? біздер кімбіз? Өз үйлерін іздеудің 
айшықты мысалы және оны табу арманының көрінісі бұл Қазақстанның 
корейларының өз ассоциациясының штаб-пәтерін – «Корей үйі» деп атауы. 

Үй, әдетте, адам өзін қауіпсіз сезінентін жердің символы ретінде 
қабылданады. ежелден бері үй әлем орталығы, ата-баба рухтарымен 
байланыс, жанұя, ұрпақ және отан нышаны ретінде айтылады. сондықтан Үй-
отан концепті Қазақстанның корей авторларының әдеби шығармаларында 
міндетті түрде сипатталады. 

анатолий Кимнің «плач по матери в сеуле» (сеуле ананы жоқтау) 
әңгімесінің кейіпкері – «ұлты-корей, ал өзінің мәдениеті бойынша орыс», 
алыс ресейдің қарлы даласындағы анасының зиратына барғанын еске 
түсіріп, «.. ол неге сол жерде, ал мен мына корей жеріндемін, әлі тірімін 
және күш-жігерім мол, менің халқымның тірі рухының арасында неге 
жалғызбын?» кейіпкердің образы автобиографиялық. Кейіпкер автордың 
өзі – анатолий Ким Кореяда корей тілін білмейтін, аудармашы арқылы 
сөйлесуге мәжбүр, өзін шетелдік екендігін сезінеді және «ата-баба отанына 
келіп. ана тілімді білмегенім үшін маған ұят. бірақ мен анамның зиратына 
келгендей келіп тұрмын», – ағынан жарылады. Кейіпкердің ішкі монологы 
ащы зарға және түсінбестікке толы: «біздің, корейлардың, өзге елде 
өмір сүріп, сол жерде өлуіміздің мәні неде? жұбана алмай зарлап, рухани 
мұқтаждығымызды ешқашан қанағаттандыра алмай отырып, қандай 
жоғары бір міндетті орындауымыз керек? анамыздың біздің барлық жан 
арпалысымыз мен тырмысуымызды білгені секілді ежелгі отанымыз бұл 
шөліркеуіміз бен қайғымызды біле ме екен?»94 

жастық шағы Үштөбе жанында өткен жазушының балалық шағынан 
естелік-суреттер: құмды-сары дала, көкпеңбек аспан, сары жоталар, 
садақтың жасыл талы, көз жетпес сары дала, тау құзынан бүркіттің шарықтай 
өрнегі. «адамның жанын, - дейді жазушы, - сонау бала кезінде алғашқы 
көрген сол елдің ландшафты қалыптастырады. артынан ол өзгеруі мүмкін. 
жан дүниең тек кеңейіп және әлемнің өзге суреттерімен толықтырылуы 
мүмкін. мен әрқашан сары даланы қыздыра түсетін күн нұрына табынушы 
93 Попова М.К. Проблема национальной идентичности и литература//Вестник ВГУ. Серия 

1, Гуманитарные науки. 2001. № 2, с. 45-46.
94 Ким А. Плач по матери в Сеуле // Нива. 1997. №4. С.95.
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болып қала беремін, мен үшін ешқашан көп тілді ала-құла халық базары 
менің жанымда ешқашан толастамайды. мен көпше, полиментальды мінезді 
адам болып қала беремін» 95 

отан туралы ойлар хан диннің «Как называется тот край...» (ол өңір 
қалай аталады) әңгімесі арқылы лейтмотивпен өтеді. Қарт корей әйелі 
жалғыз өзі алматыда тұрады, себебі қызы күйеуімен балтық жағалауына 
көшіп кетті, ал ұлы жаңа жұмыс ұсынысымен Қарағанды қаласына көшіп 
кетті. Өлер алдында қызына келіп былай дейді: «... отан дегеніміз адам 
дүниеге келген жер, ал адамның өлген жері не деп аталады? ондай сөз бар 
ма? ондай жердің атауы болмауы мүмкін емес? ондай атау болуы керек. 
«отан» деген сөз сияқты ол да жылы және жақын сөз болуы керек. сол 
сөзді айтқан кезде жүрегің шым ете қалуы керек». осы сөздерден кейін 
қызы ойланып, «адамдар бұрын қай жерде туды сол жерде қартайып өлетін. 
әрқашан солай болған еді ғой. отан тек қана өмірге келген жерің ғана емес, 
өлген жерің де сол еді. біздің ата-бабаларымызға (корейлерге) басқа сөз 
ойлап табудың қажеті жоқ еді, ал енді ше...

1937 жылға дейін Қиыр Шығыста туған бір де корей өз отанында 
өлмейді»96 

михаил пактің «пристань ангелов» (періштелер мекені) атты повесінің 
кейіпкері аркадий лим түн ортасында бір ғана оймен оянады: «мен кіммін? 
Кореяда мүлдем ол тілде сөйлемейтін аукан қарттарынан балалық шағымда 
үйренген көне ауызекі тілді ғана білетін, қағазда корей тілінде өз атын 
да жаза алмайтын корей пішінді еуропалық па, орыс па? мен жауап таба 
алмаймын.» 97

алматылық жазушы владимир Кимнің «тайны Черного дракона» (Қара 
айдаһардың құпиясы) романының кейіпкерлері төрт дос көп жыл өткен соң 
кездесіп өз өмір жолдары туралы әңгімелейді. олардың бірі – виссарион, 
мынадай сұрақ қояды: «менің үйім қайда? Үйрене, бейімделе келе сынық 
астаудың жанында қалдым». роман атты кейіпкер екіншісі ащы зарын 
былай жеткізеді: «біз ел ішінде шашырап кеттік, ел емес-ау әлем елдері 
бойынша тарыдай шашылып кеттік. әрине әр адам өзінің туған жерінде өмір 
сүруі керек, сонда ешкімге ешқандай сұрақ қоймайсың. Кеңестік немістер 
гдр-ға, еврейлер қиын болса да израильға текке кетіп жатқан жоқ қой. ал 
біз ше? оңтүстік Кореяға капиталистерге өзіміз де бармаймыз, ал солтүстік 
Кореяға барып едік – партия жіберді – бізді тез арада өздері қуып шықты...». 
Үшіншісін – тен Феликсті бір сұрақ маза бермейді: «ал менің үйім бар ма? 
ешқандай жерде үйім жоқ. Үй салайын деп едім, іргетасы бостау болып кетті. 
Құм ғой».98

95 Ким А. Мое прошлое // Ким А. Остров Ионы. Метароман. Повести. М.: Центрполиграф. 
2002, с. 326

96 Хан Дин. Как называется то место// Хан Дин. Живой Будда. Алматы: Жазушы, 2001, с. 204
97 Пак М. Пристань ангелов. Алматы: Жазушы, 1998, с. 263. 
98 Ли С. Гряда. Алматы: Интербук-Казахстан. 1995, с. 33. 
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осылайша, кеңестік және кеңестік дәуірден кейінгі корей авторларының 
бірегейленуін олардың бірегейленуінің кең тобынан жеке «мен» таңдауынан 
іздеу керек. екінші жағынан, топтық бірегейленудің нақты сезімін (ұлттық 
және этникалық) жоғалту оның фрагменттелуіне әкеп соғады. сондықтан 
оны тұрақты үдеріс ретінде қарастырып бірегейленуді аяқталған нәрсе 
ретінде емес идентификация (сәйкестендіру) туралы айту керек деп 
нақтылайтын британдық мәдениеттанушы стюарт холлдың анықтамасы 
дұрыс.99 Өзінің шығармаларында корей жазушылары және ақындары, бір 
жағынан өздерінің жеке тұлғалық бастауларын көрсетсе, екінші жағынан 
- ұжымдық этникалық тәжірибені айқындайды. диаспоралық әдебиеттің 
кейіпкерлері және қатысушы тұлғалары өздеріне топтық және жеке сананы 
біріктіреді және өзінің фрагменттік және гибридтік ұқсастығының барлық 
пластарын саралауға тырмысады»

диаспоралық мәдениеттің маңызды жанрларының бірі автобио графия, 
бұл әдебиеттанушылық эссе, публицистика мен толғаудың сындарлы-
шығармашылық гибриды», бұл ретте толғау элементі басымдырақ, себебі 
«маргиналдық» автобиографияның маңызды мақсат тарының бірі өзі 
туралы мәлімдеу..., өзінің тиесілігігін жасау, «айту», ашу, айқындау болып 
табылады». 100

8-тарау. ҚОҒАМДЫҚ ҰЙЫМДАР 

Ксро құлағаннан кейін өзге этникалық топтарға қарағанда бір бөлігі 
Қазақстаннан қоныс аударса да, корейлер әлеуметтік-саяси жүйенің 
демократизациялау жолына, нарықтық экономикаға көшу мен көп векторлы 
сыртқы байланыстар жолын таңдаған тәуелсіз республиканың жаңа 
шарттарына ықпалдаса отырып, қалуға бел шешеді. 

1937 жылы ҚазКро-ға Қиыр Шығыстан қоныс аударылған корейлар 
қазір 2-3 пайызды ғана құрайды, яғни корейлердің басым бөлігі үшін 
Қазақстан - туған, өскен, білім алған жері және бұл полиэтникалық 
республика халқының ажырамас бөлігі болып отыр. Қазақстан корей лерінің 
«Корейлер Үйі» – халықтың және демеушілердің жиналған қаржысына 
салынған Корейлер үйі. мұнда Қазақстан корейлері ассоциациясының 
кеңсесі бар, «Коре ильбо» ұлттық газетінің редакциясы, хорегорафиялық 
сынып, Қазақстанның корейлері жастар қозғалысының, «Кахак» Ғылыми-
техникалық қоғамының (ҒтҚ) кеңселері, конференц-зал, кітапхана және т.б. 
орналасқан. 

99 Hall, S. The question of cultural identity’ in Stuart Hall et al. (eds) Modernity and its futures, 
Cambridge: Polity Press, 1993, pp. 274-325. 

100 Тлостанова М.В. Проблема мультикультурализма и литература США конца XX века. – М.: 
ИМЛИ РАН, “Наследие”, 2000, с. 208-209.
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8.1. Корей этномәдени бірлестігін құру 

Қым-қуат «қайта құру» кезеңі өмірге этникалық өзін-өзі тануға және 
бұрынғы Кеңес одағында бір мезетте дерлік ташкентте, алматыда, мәскеуде 
және өзге де корей диаспораларының өзіндік зияткерлік әлеуеті бойынша 
мәнді және саны бойынша маңызды қалаларда, корей мәдени орталықтарын 
құру жөніндегі алғашқы бастамашылық топтарға серпін берді. астаналық 
орталықтар арасында ресми тіркеуден алғашқы болып республикалық корей 
театрының ғимаратында 1989 жылғы 18 маусымда өткен құрылтайшылық 
жиналыста құрылған алматы қаласының корей мәдени орталығы болды. 
бағдарламаның және жарғының жобасы «ленин кичи» газетінде алдын 
ала жарияланған.101 содан кейінгі айларда Қазақстанда Үштөбе қаласында, 
ақтөбе, жамбыл, орал, Қарағанды, Қызылорда, Көкшетау облыстарында, 
сондай-ақ республиканың өзге қалалары мен облыстарында корей 
мәдени орталықтары құрыла бастады. Корей мәдени орталықтарының 
қызметін үйлестіру мен күштерін шоғырландыру міндеттері барлық еліміз 
ауқымында барлық корейлерді біріктіретін ұйымды құру туралы мәселені 
күн тәртібіне шығарды. осыған байланысты 1989 жылғы күзде алматыда 
Қазақстан корейлерінің Құрылтайшылық съезін дайындау және өткізу 
жөніндегі ұйымдастыру комитеті құрылды. г.б.ханның төрағалық етуімен 
ұйымдастырушылық комитет үлкен жұмыс жасады. облыстардағы корей 
мәдениет орталықтары жиналыстарын өткізіп, корейлердің алғашқы съезіне 
делегаттарды сайлады.

1990 жылы 17 наурызда Қазақстан корейлерінің құрылтайшылық съезі 
өтті, мұнда республикалық Қазақстанның корейлер мәдени орталықтарының 
ассоциациясы (рККмоа) құрылды. оған балама негізде рККмоа президенті 
– профессор г.б.ханды сайланды. ассоциация ресми түрде 1990 жылы 15 
мамырда тіркелді. 102

1990 жылы 19 наурызда мәскеуде Кеңестер Үйінің октябрь залында 
бүкілодақтық кеңестік корейлер ассоциациясын (бККа) құрған кеңестік 
корейлердің құрылтайшылық съезі өтті. Ксро құлағаннан кейін 1992 жылы 
29 ақпанда алматы қаласында бККа 2-съезінде, көп уақыт өтпей-ақ өзін іс 
жүзінде еш көрсете алмай жойылған халықаралық корей ассоциациясының 
конфедерациясы (хКаК) 103 құрылды. 

Ксро-ның әртүрлі өңірлерінде корей ұйымдарының құрылу қарқыны 
әртүрлі болды. Кей уақытта бастамашылық топ құрудан ресми тіркеуге 
дейін екі жылдай уақыт кетті, мысалы Өзбекстанда болған жағдай. бұндай 
уақытты созушылық келесі себептердеге байланысты болды. біріншіден, 
жергілікті тіркеуші органдар қоғамдық бірлестіктерді тіркеу мәселесінің 
бастамашылығын өзіне алуға батылдары бармай, жоғарыдан тапсырма 

101 Ленин кичи, 14 июня 1989.
102 Кан Г.В. История корейцев Казахстана. Алматы, 1995, с. 186
103 Ким Ен Ун. Из жизни международной конфедерации корейских ассоциаций. - Актуаль-

ные проблемы российского востоковедения. М., 1994, с. 154
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күтетін.104 екіншіден, жергілікті билік аппаратының «корейлік мәселеге» 
«өзіндік» түсінігі болды және заңның талаптарынға қарағанда көп 
деңгейде осы түсінігін басшылыққа алып отырды, бұл кеңестік аппараттық 
тәжірибе үшін жалпыға тән жағдай. мәселенің қойылу түсінігінің корейлік 
бастамашылық топтың қабылдауы құрылтайшы конференцияны және 
тіркеуді жүргізуге рұқсаттың өзіндік бір шарты бола бастады. Үшіншіден, 
корей мәдени орталықтарын тіркеуге биліктің тікелей араласуы корей 
бастамашылық тобы мен жергілікті басқарушы органдарға шағымдар мен 
наразылық қарсыласуларына негізделген. сонымен бірге, корей қоғамдық 
ұйымдардың пайда болуының басында адамдарға әсіресе, жергілікті жерде 
тәжірибе мен білімнің жетіспеушілігі көп жағдайды түсіндіреді. 105 

барлық корей ұйымдары құрылуы кезінде өзінің негізгі және алғашқы 
кезектегі міндеттері ретінде ұлттық мәдениеттің, тілдің, дәстүрлері мен 
салттарының жаңғыруы деп жариялады. мұндай мәдениетке тар бағытталған 
қызмет бағдарламасы кездейсоқ емес, бұл корей ұйымдарының – мәдени 
орталықтарының едәір көпшілігінің атауында айқындалды. Корей қоғамы, 
орталықтары мен ассоциацияларының негізгі мақсаттары мен міндеттері 
ретінде тілдің, салт пен дәстүрдің жаңғыруын негіздеген келесі факторларды 
анықтауға болады. 

біріншіден, «жаңғыру» тақырыбы қайта құру кезеңінде белгі беруші 
болған еді. барлық жаңашылдықтар мен реформалар жоғалтқандарын 
«жаңғырту» ұранымен өтіп жатты. бәрі социализмнің лениндік 
концепциясын жаңғырту туралы, ауылды жаңғырту туралы, ұлттық 
мәдениетті, салтты және дәстүрді, дәстүрлі қолөнерді жаңғырту туралы, 
ясная полянаны және аралды жаңғырту туралы және т.б. айтты. Корейлік 
қоғамның мақсатты мен міндеттері жалпыға бірдей риторика мен өзекті 
проблемаларды қою бағыттылығымен сәйкес болып жатты. 

екіншіден, этникалық бірлестіктерді тіркеу өтініштік емес, рұқсаттық 
сипатта болды. егер жарғылық құжаттар өзге мақсаттардағы мазмұнда 
болса, мысалы жоғалған автономияны жаңғырту, жаңа ұлттық-әкімшілік 
бірліктерді құру және т.б. болса, онда бұндай жарғылар тіркелмейтін еді деп 
бірден айтуға болар еді. 

Үшіншіден, этникалық аз ұлттардың мәдениетін, тілін, салттары мен 
дәстүрлерін жаңғырту тақырыбы тек қана билік құрылымына ғана емес, 
корейлердің өздеріне де қауіпсіз еді. 

төртіншіден, Ксро корейлері нақты атрибутикасы мен институты бар 
ұлт емес этникалық топ болғандықтан, олар алдымен ұлттық мәдениеті 
бойынша: тілі, дәстүрі, салты, ас мәзірі, әндері, билері бойынша өздерін 
бірегейлендіреді. Коре сарамның этникалық өзіндік тануы осындай 
құраушыларға жатады. Өзге көрсеткіштер бойынша олар өздерін Ксро-
ның азаматтарынан еш айырмашылығы жоқ екендігін сезінді. әрине, пайда 
104 См. статью проф. С. М. Хана в газете «Правда» от 16 ноября 1989 г.
105 Ким Г.Н., Хан В.С. Десять лет спустя. (Размышления о пройденном пути в корейском 

движении) // Ассоциация корейцев Казахстана. Алматы: АКК, 2000, с. 192
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болған этникалық өзін іске асыру мүмкіндік жағдайында, корейлердің 
өзіндік танымы бірінші кезекте ұлттық мәдениетке байланыстырады, 
өзгелерден корейлер танымының айырмашылығына келтірді. ол кезеңде 
корейлердің өзіндік танымы басқа өзгешелікті айқындамады.106

Корейлік мәдени орталықтарда және ассоциацияларда бастапқы 
кезеңде көшбасшылары ретінде ғылыми-номенклатуралық интелли-
генция өкілдері, және ғалымдар-қоғамтанушылар болды. Қоғамта нушылар 
ретінде ресейдің, Өзбекстанның корей ассоциация сының бірінші лауазымды 
тұлғалары олардың орынбасарлары болды. Қазақстанның республикалық 
корей мәдени орталықтарының ассоциациясының президенті болып 
жоғары партиялық мектепте жұмыс істейтін профессор-философ хан гурий 
борисович сайланды. бұл ортаның ерекшелігі осы ортаны партиялық 
номенклатурамен тығыз байланыста болатын идеологиялық пәндер 
(философия, ғылыми коммунизм, Кпсс тарихы және т.б.) өкілдері құрады. 
профессорлар-қоғам танушы лардың барлық жерде корей ұйымдарын 
басқаруының себебі төмендегідей. 

біріншіден, партиялық және мемлекеттік органдармен байланыстар 
корей орталықтарын құру жөніндегі ұйымдастырушылық мәселелерді тез 
шешуге мүмкіндік береді. екіншіден, бұл байланыстар қандай да бір корей 
орталықтарының мүддесін қорғауға мүмкіндік береді. Үшіншіден, партиялық 
органдарда жұмыс тәжірибесінің арқасында жарғылық құжаттарды, мәдени 
орталықтар тұжырымдамасын құруда, ұйымдастырушылық жұмыстарды 
жүргізуде көмек болды. төртіншіден, партиялық-мемлекеттік жүйенің 
үйлесімді элементі бола отырып, профессор-қоғамтанушылар ұлттық 
орталықтар секілді ұйымды құрушы басшылары ретінде билік органдарына 
ыңғайлы еді. 

г.б. ханның пікірінше, Қазақстанның корей ұлттық қозғалысын екі 
кезеңге бөлуге болады. бірінші кезеңде (80-жылдардың соңы 90-жылдардың 
басы) корей ұлттық мәдени орталықтарын қалыптастыру үрдісі жүрді. оның 
айрықша ерекшелігі қозғалыстың ішінде бірнеше корей ұйымдары мен 
бірлестіктері болғанында. басым көпшілігі үшін басты бағыттары ұлттық 
танымның оянуы, ана тілін және тарихын зерттеу, ұлттық мәдениетті, салттың 
және дәстүрдің жаңғыруы болып табылатын еді.107 

Қазақстанның корей этникалық тобының ұлттық қозғалысы алдында 
едәуір күрделі міндеттер тұрды: алдымен, нақты шоғырландыруға, біріктіруге 
және ынтымақтастыққа қол жеткізу; барлық корей мәдени орталықтарды 
біріктіру; берік экономикалық қозғалыс базасын құру; барлық деңгейде 
қозғалыс басшылығында ұрпақтарды ауыстыру; жаңа, жас және қуатты 
күштерді тарту; халықаралық байланыстарды нығайту және дамыту және 
т.б.108

106 См.: Ким Г.Н., Хан В.С. Десять лет спустя. (Размышления о пройденном пути в ко рейском 
движении) // Ассоциация корейцев Казахстана. Алматы: АКК, 2000, с. 191

107 Хан Г.Б. Прошлое и настоящее корейцев Казахстана. Алматы, 1997, с. 143. 
108 Там же, с. 144
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Қайта құрулар корей ассоциацияларның басшыларын жаңартудан 
басталды. бұл жерде тек жаңа адамдар туралы айталып тұрған жоқ. 
басшылыққа өзге ұрпақ және өзге қызмет саласы өкілдері, нақтылағанда 
– бизнес өкілдері келді. 1995 жылы желтоқсанда Қазақстан корейлер 
ассоциациясының президенті болып, бокс бойынша Ксро еңбек сіңірген 
бапкері, бизнесмен Ю.а.Цхай сайланды. профессорларды бизнесмендермен 
ауыстыру - заңды құбылыс. ол бірқатар себептермен қажет болды. 
біріншіден, профессорлық басшылықтың жасы ассоциация қызметінің 
нәтижелілігіне әсер етіп отырды. екіншіден, тәжірибелік шымырлықтың 
және бизнес-жобалардың болмауы корей мәдени орталықтарының 
материалдық-техникалық базасының ауыр халіне әкеп соқтырды. 
Үшіншіден, өзінің кәсіби және жасы ұлғайған консерватизмдік жағдайына 
қарай бұрынғы басшылық үйреншікті ойлау қабілеті мен жұмысты өзгертуге 
еш мүмкіндік болмады. 

жаңа басшылық кезінде басты вектор шоғырландыруға бұрылған корей 
ассоциацияларының құндылықтар бағыттарының баяу өзгеруі болды. Корей 
корей диаспорасының тағыдыры үшін өте маңызды үрдіс авангардында 
Қазақстанның корей ассоциациясы тұрды. Корей қозғалысы үшін айрықша 
маңыздысы Қазақстандағы ықпалдастырылған үрдістер, өзінің саны 
бойынша қазақстандық диаспорасы және оның корей мәдениеті мен жалпы 
корей қозғалысының дамуы. 

1996 жылы маусымда ҚКа пленумында ассоциация республикалық 
болып аталуы үшін республиканың ең кемінде жарты облыстарында өзінің 
филиалдары болуы керек деп жазылған «Қоғамдық бірлестіктер туралы» 
Қазақстан республикасының жаңа заңы талқыланды. содан кейін өңірлік 
корей орталықтарын шоғырландыру жөніндегі егжей-тегжейлі үлкен жұмыс 
жасалды. нәтижесінде бүгінгі таңда ассоциацияның 12 филиалы бар. Қалған 
8-імен ол серіктестік бастама ретінде жұмыс жасады, дегенмен қазірдің 
өзінде бірнешеуі филиалға қайта тіркелуі шешім қабылдады. 

Ғасырлар тоғысында Қазақстанның корей қоғамдастығымен және 
ұйымның басшылығымен үлкен және жан-жақты жұмыс жасалды. 
республикада корейлердің қоныстануына 60 жыл толуына арналған үлкен 
ауқымды іс-шаралар өтті. 1998 жылы қазанда ассоциацияның кезектен 
тыс V съезі болды, сондай-ақ «назарбаев – біздің президент» атты 
мәдени-саяси акция өткізілді. табыстар қатарында Қаратал ауданындағы 
жетістіктер туралы айтпай кетуге болмайды: р.у.Кимнің аудан әкімі болып 
тағайындалуы, аграрлық бизнес-жобалардың ске асырылуының басталуы.

Қазақстан корейлер ассорциациясының 3-съезінде қойылған басты 
міндеттерді орындауда маңызды нәтижелерге қол жеткізілді. біріншіден, 
этникааралық келісімді нығайту аясында негізінде барлық корей этникалық 
топтарының әртүрлі күштерін шоғырландыруға және біріктіруге қол 
жеткізілді; орталықтың өңірлермен жақындастырылды және нығайды, 
бизнесмендер мен ғылыми және мәдени интеллигенция арасында одақ 
қалыптастырылды. екіншіден, ұлттық мәдениетті және тілді жаңғырту 
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міндеті жергілікті жерлерде және орталықта барлық корей бірлестіктерімен 
басымды ретінде орындалуда. Үшіншіден, өткен төрт жыл ішінде ұлттық 
қозғалысты дамыту және ұлттық танымды ояту жөніндегі аудандық, қалалық, 
облыстық орталықтар жұмыстарын одан әрі жетілдіруде болды. төртіншіден, 
ҚКа корей этникалық тобының еңбек және саяси белсенділігін артыруға 
ықпал етті. ауыспалы кезеңнің барлық қиындықтарына және дағдарысты 
экономикалық ахуалдың ушығуына қарамастан Қазақстан корейлері 
басымды нарықтық экономикалық шаруашылық жағдайында және осыған 
байланысты туындаған саяси, әлеуметтік және мәдени өмір өзгерістерінде 
жоғалып кеткен жоқ.109 

8.2. Корейлер ассоциациясы – Қазақстан халқы  
Ассамблеясының құрамдас бөлігі 

2001 жылғы 16 қазанда аҚК 8-съезі өтті, бұған Қазақстанның барлық 
өңірлерінен 102 делегат қатысты және ең ірі делегация алматы қаласынан 
– 19 адам, алматы облыстық орталығы – 16 адам, тараз филиалы – 7 адам, 
Қарағанды фииалы – 12 адам, оңтүстік Қазақстан – 8 адам қатысты.

азаматтық қауымдастық базасында біртұтас қазақстандық 
халықтың органикалық бөлігі ретінде Қазақстан корейлерінің жанжақты 
ықпалдастыруға бағытталған ҚКа қызметінің стратегиялық ауысуы ұйым 
басшылығының ауысуымен тұспа-тұс келді. ел парламентінің сенаторы 
болған Ю.а.Цхайдың орнына ұйымның көп қырлы және күнделікті қызметін 
тікелей басқарған және бірқатар жылдар бойы вице-президенті болған р.у. 
Ким келді. 

осы бағытты іске асыру тетігі ретінде Қазақстан халқы ассамблея-
сының, осындай маңызды қоғамдық институттың мүмкіндігін барынша 
және тиімді пайдалануда көрінеді. ҚКа бүгінгі таңда Қазақстан халқы 
ассамблеясының ең белсенді құрылымдық бөлімшелердің бірі болып 
есептеледі. 2009 жылдың соңына қарай ҚКа өкілдік офисі астанада ашылды 
және ол да елбасының тапсырмасын орындай отырып, өзге республикалық 
этно-мәдени орталықтардың (рЭмо) бейбітшілік және келісім сарайына 
көшуіне белсенді ықпал етті. 

ҚКа Қха қорын ұйымдастыруда тікелей қатысты және оның құрыл-
тайшыларының бірі бола отырып, оны құрушылардың бірі болып табылады. 
Өз кезегінде Қор Қха-ның алғашқы номері жарыққа шығып жатқан «менің 
елім» атты жаңа журналдың құрылтайшысы болып табылады. 

2009 жылы ҚКа алғашқы рет Қха хатшылығының ықпал етуімен лот 
жүйесі арқылы мемлекеттік бағдарламармен қаржыландырылатын әлеу-
меттік-маңызды жобаларды іске асыру жөніндегі үлкен жұмыстар атқарды. 

ҚКа президенті р.у.Кимнің бастамашылығы бойынша және Қха 
хатшылығының қолдауымен кең тақырыптылығымен, терең мазмұндылы-
ғымен жән жоғары көрермендер рейтингімен ерекшеленетін 3 
109 Ассоциация корейцев Казахстана. Алматы: Дайк-Пресс, 2000, с. 133-134. 
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ұлттық редация базасында «менің Қазақстаным» атты Қха бірыңғай 
телебағдарламасы құрылды. 2008 жылы қазақстандық телевидение ардагері 
Э.а.Цой басқаратын бұл бағдарлама этникааралық келісімге арналған үздік 
телевизиялық жоба ретінде «жыл таңдауы» сыйлығымен марапатталды. 

соңғы екі жылда «Коре ильба» корей газетінің әр номері Қазақстан 
халқы ассамблеясының қызметі туралы материалдардан басталады және 
қысқаша этникалық мәселелерді, ал жалпы тақырыптар еліміздің халқына 
қатысты мәселелерді жарыққа шығарады. бұл жерде этникааралық 
қатынастар саласында мемлекеттік саясат туралы, Қазақстан тұратын 
өзге де этностар туралы материалдар көбірек жарияланатын болды. газет 
еуразиялық форумның тұрақты қатысуышысы болды.110

2010 жыл ҚКа 20 жылдығы белгісімен өтті, Қазасқтан үшін 
толыққанды және айрықша жыл болды. осы жылы мемлекеттік 
тәуелсіздік туралы декларацияның қабылданғанына және президент 
лауазымының құрылғанына 20 толды, обсе-де Қазақстанның төрағалық 
етуі, Конституцияның 15 жылдығы, Қазақстан халқы ассамблеясының 
құрылғанына 15 толды, Кореядағы Қазақстан жылы болды. бұның бәрі, 
әрине, барлық іс-шараларда өткізуде өз қолтаңбасын қалдырды. 

Өзінің 20 жыл қызметі ішінде ҚКа өзінің маңайына корей қоғамдық 
ұйымдарын жинақтады, Қазақстан корейлерін шоғырландырды, биліктің 
орталық және жергілікті органдарымен, қоғамдық ұйымдармен, халық 
ассамблеясымен, этномәдение орталықтармен және баҚ-пен тығыз 
өзара ынтымақтастық қондырды. Өз мысалында болсын, корей этникалық 
тобының мысалында болсын кең жұртшылыққа этникааралық келісімнің 
қазақстандық үлгісін, оның мүмкіндіктерін және әлеуетін көрсетіп отыр. 

Қазақстан халқы ассамблеясының конституциялық мәртебесін 
алуымен ҚКа қоғамдық-саяси қызметіне белсенді кірісіп кетті. оның 
нәтижесі ассамблеяның Қр парламентінде және мәслихаттың барлық 
деңгейінде ұсынылуы болды. 

2010 жылы алғашқы рет Қха хатшылығының ықпалымен және 
мәдениет министрлігінің қолдауымен ассоциация мемлекеттік тендерлерге 
қатысу арқылы әлеуметтік-маңызды жобаларды іске асыру жөніндегі 
жұмыстар атқарды, 12,3 млн. теңге сомасына үш лотқа қатысып, жеңіп 
алу арқылы тікелей атсалысты. дегенмен, ҚКа барлық филиалдарының 
әлеуметтік-маңызды жобаларды іске асыру жөніндегі мемлекеттік 
тендерлерге қатысуы әлі шешілген жоқ, бәрінің қолынан келе бермейді, 
кейбіреулері әлі бұған дайын емес. бұл жобаларда белсенді жұмыс 
істейтіндер павлодар, талдықорған, тараз қалаларындағы филиалдар, олар 
бірқатар лорттарды облыстық деңгейде ұтып алды. 

Қазақстан корейлері ассоциациясы «тіл саясатын ықпалдастыру 
және дамыту тәжірибесін зерделеу» дөңгелек үстелі отырысы бойынша 
ұйымдастырушылық дайындық жұмыстарын жүргізді («Қазақстан корейлері 
ассоциациясы» рҚб жұмысы тәжірибесі мысалында). іс-шара 2010 жылғы 
110 Отчетный доклад Президента РОО АКК Ким Р.У. на съезде. Текущий архив АКК 
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14 шілдеде Қр президенті жанындағы Киси конференц-залында өтті 
және Қазақстан республикасы мәдениет министрлігінің «Қазақстан 
халқы ассамблеясы қызметін ғылыми-сараптамалық сүйемелдеу» лотын 
іске асыру аясында Қазасқтан халқы ассамблеясының жанындағы 
Ғылыми-сараптамалық Кеңестің жетекшілігімен және қолдауымен 
өтті. екі сессиядан тұратын дөңгелек үстел отырысында 5 мемлекеттен 
(Қазақстан, Корея, ресей, Өзбекстан, Ұлыбритания) 30 қатысушы сөз 
сөйледі. бұған 15 республикалық Эмо басшылары, 9 Қха ҒЭК мүшесі, 
алты ғылыми бағыттарының (тарих, филология, саясаттану, әлеуметтану, 
педагогика, философия) ғалымдары қатысты. дөңгелек үстел жұмысы 
аясында оқулықтардың, әдістемелік әдебиеттің, сөздіктердің, қазақ 
және корей тілдерін үйрену жөніндегі электрондық құралдардың және 
бағдарламалардың үлкен көрмесі қойылды. пікірталас және сөз сөйлеулер 
барысында өзекті пробламалар белгіленді және оларды шешу бойынша 
ұсыныстар пысықталды. 

Қазасқтанның корей ассоциациясы және Қазақстанның жастар 
қозғалысы ұлттық бірлік пен этникааралық шоғырлану жөніндегі тұрақты 
жұмыстың қажеттілігін түсіне отырып, мемлекеттік тілді жастардың игеруі 
жөніндегі жобаларды және іс жүзіндегі істерге кірісті. ҚКа бастамашылық 
еткен мемлекеттік тілді игеру құралы арқылы «Қазақстанның қоғамдық-
саяси және әлеуметтік-мәдение өміріне корей жастарының ықпалдасуы» 
бағдарламасы 2010 жылғы 9-15 шілдеде алматы қаласында өткізілуімен 
бастау алды. алғашқы халықаралық тілдерді үйрену жөніндегі қазақстандық-
корей жастар форумы. Форум Қазақстан халқы ассамблеясының; Қр 
мәдениет және ақпарат министрлігінің тілдерді дамыту комитетінің; Қр бҒм 
жастар ісі жөніндегі комитеттің; сондай-ақ Қазақстан республикасындағы 
Корей республикасының елшілігінің және Шетелдік корейлерге ықпал ету 
қорының (OKF) қолдауымен өтті. 

Форумда төмендегідей ұйымдардың өкілдері қатысты: алматы 
қаласының әкімдігі, Қазақстан республикасының мәдениет министрлігі, 
Қр сенат және мәжіліс депутатары, алматы қаласының тілдерді дамыту 
басқармасы, Қазақстан халқы ассамблеясы, Қха Қоры, Қазақстан 
рспубликасындағы Корей республикасының елшілігінің өкілдері, Қазақстан 
республикасының, Корея республикасының, ресей Федерациясының аҚШ 
және т.б. елдер ғалымдары мен профессорлары. 

Форумның негізгі қатысушылары – корейлік шетел тілдерінің хангук 
университетінің (сеул) қазақ тілін үйреніп жүрген студенттері және Қазақстан 
корейлерінің жастар қозғалысының белсенділері бір апта бойы жазғы лагерь 
форматында мемлекеттік тілді үйренуге арналған дәрістер-әңгімелермен 
айналысты, қазақтың дәстүрлі мәдениетімен танысты, мемлекеттік тілді 
игеру тәжірибесімен алмасты, бес күндік оқу бағдарламасын игерді. 
Форумның соңында мемлекеттік тілді іс жүзінде игеру қажеттілігін сезіну, 
қазақ тілін, Қазақстан тарихын және мәдениетін зерделеуге ынталандыруды 
және қызықтыруды арттыру, қазақ тілін үйренудің инновациялық әдістерінің 
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«тәжірибелік модельдерін» сынау, тілдерді іс жүзінде зерделеу жөніндегі 
Эмо бастамашылық жобаларын талдау (ҚКа мысалында) мәселелерінде 
арналған конференция болды. Конференцияда жастар арасында мемлекет-
тік тілді үйренудің инновациялық нысандарын іске асыру жөніндегі 
Қазақстан корейлерінің жастар қозғалысымен әзірленген жаңа интернет –
портал ұсынылды. 

Қазақ тілін үйрену жөніндегі Қазақстан-корей форумына қатысу-
шыларына ҚжҚ үндеуі қабылданды, онда: 

біз өз еліміздің патриоттары, Қазақстан халықының нығаюы мен 
бірлігін бастамашылыққа алып, барлық қазақстандықтарды этностар ара-
сындағы өзара түсіністік пен және өзара сыйластыққа негізделген бірыңғай 
және біріккен қоғамды қалыптастыруға белсенді қатысуға шақырамыз. 

тілдерді білу – бұл зор әлеует, бұны біз жаңа қазақстандық сананы 
қалыптастыруда пайдаланатын боламыз. біз жастар бірлестіктеріне, өзге 
үкіметтік емес ұйымдарға, ғылыми және шығармашылық интел лигенцияға 
Қазақстан халқы ассамблеясының 15-сессиясында елбасы ның қойған 
міндеттерін іске асыруға белсенді қатысуға шақырамыз. 

біздің жастарымыздың рухани және адамгершілігінің қалыптасуына, 
мемлекеттік тілдің дамуына және қазақстандық ұлттың нығаюына 
немқұрайлы қарамайтын бәріңізді шақырамыз. 

біздің тарихи отанымыз Корея екендігіне қарамастан, біз өз 
тағыдырымызды Қазақстан республикасымен байланыстырамыз және кез 
келген қазақстандық секілді қазақ тілін білу қазақстандық патриотизмнің 
ажырамас бөлігі болып табылады деп сенеміз.111

ҚКа-ның XI съезі 2010 жылы 16-17 қазанда өтті, ол этномәдени бірлестік 
дамуының шарықтау шегі болды. ол Қазақстан республикасы тәуелсіздігінің 
20 жылдығына дайындық белгісімен өтті. елбасы н.назарбаев еліміздің 
2020 жылға дейін даму бағдарламасы берілген «жаңа онжылдықтар, 
Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты жыл сайынғы жолдауын жеткізген 
еді. оның идеологиялық платформасы Қазақстанның ұлттық бірлігі 
доктринасы болды, оның дайындалуы мен қабылдануына ҚКа белсенді 
қатысты. 

осылайша, этникааралық, конфессияаралық, тіларалық қатынас-
тардың қазақстандық моделі және жүргізіліп отырған мемлекеттік саясат 
корейлердің толыққанды еліміздің қоғамдық-саяси және әлеуметтік-мәдени 
өміріне Қазақстан халқының ажырамас құрамдас бөлігі ретінде ықпалдасуы 
үшін барлық жағдай жасалған деп қорытынды жасауға болады. 

8.3. Этникалық желі 

Қазақстанның тәуелсіздігі жылдары республикада тұтастай этникалық 
корей ассциациясының, бірлестіктерінің, орталықтарының желісі құрылды. 
республика бойынша 35 корей қоғамдық бірлестігі және оның 22 филиалы 

111 Текущий архив АКК. 



ҚазаҚстан корейлері

85

ресми тіркелген. олардың бірқатары тек қағаз бетінде ғана қалған, өзгелері 
нақты қойылған міндеттерге сәйкес белсенді әрекет етті. тіпті ресми емес, 
яғни реми тіркеу қажет етпейтін бір пікірлес адамдарды біріктіретін топтар 
да туындады. Корей қоғамдық ұйымдар деп аталатындардың бір бөлігі 
қайта тіркеуден өте алмады және өз қызметтерін тоқтатты немесе пайдасыз 
қалыпта қалды. 

Алматы корей орталығы қиын кезеңде қалыптасқан болатын: аты 
әлемді дүркіретіп тұрған Кеңес одағы құлады, Қазақстан тәуелсіздікке 
алғашқы қадамдарын жасап жатты. нақ сол мезгілде корейлердің бұрыннан 
бергі арманын жүзеге асыруға және қоғамдық бірлестікті құруға мүмкіндік 
туды. 

1989 жылы 21 маусымда сол уақыттағы алматы халық депутаттарының 
қалалық кеңесімен артынан «алматы корей ұлттық орталығы» (бұдан әрі 
- аКҰо) деп қайта аталған алматы қаласының Корей мәдениет орталығы 
тіркелген болатын осыған дейін бір жыл бұрын а.Ю.хегай басшылығымен 
бастамашылық топ теңдесі жоқ қоғамдық бірлестіктің негізгі мақсаттары мен 
міндеттерін әзірлеген ұйымның құрамына корей қозғалысының белсенділері 
– пак ир, Чен в.с., Цой я.п., Ким а.г., хан и.п., хван м.у.,Ким Ф.н., Ким Ю.а., 
хан г.б., Ким ок не, Цой ен гын, Ким вл.е., огай в.л., со ен хван, ян вон 
сик енді.

Қабылданған жарғыға сәйкес аКҰо еркіндік пен өзін-өзі басқару, 
халықтар достығын және ұлтаралық келісімді нығайту, Қазақстан 
республикасының заңдарын қадағалау қағидаларында қызметі құрылатын 
қоғамдық ұйым болып табылады. 

негізгі міндеттер: алматы қаласы корейлерінің тілін және өзіндік 
ұлттық мәдениетін жаңғырту жөніндегі қызметін ұйымдастыру және 
үйлестіру; олардың этникааралық келісімді нығайту және ұлттық мәдениетті 
және халық дәстүрін дамыту жөніндегі белсенді жұмысқа тарту; саяси 
қуғын-сүргін зардап шеккендерді әлеуметтік-құқықтық қорғаудың кешенді 
бағдарламасын іске асыруға ықпал етуге; аКҰо мүшелерінің және өзге де 
корей ұлт азаматтарының мүдделерін ұсыну және заңды құқықтарын қорғау; 
ғылыми-педагогикалық және кәсіпкерлік қызметке ықпал ету. 

аКҰо жоғарғы органы – жалпы жиналыс. басқарма мүшелерінің саны 
– 42 адам. төрағаның орынбасарлары – 2 адам. ревизиялық комиссия 
– 3 адам. аКҰо құрамына 21 бөлімше енеді. әр жылдары аКҰо басында 
орталықты әрбір адыммен жоғары көтеруге мүдделі энтуазистерді тарту 
арманы біріктірген адамдар болды: Ким а.г., Чен в.с., хван м.в., пак в.м., 
ли и.п., Шин б.с. ұлттық орталықтың қызметіне өз үлестерін қосты.

мәдениет орталықтарының қазақстандық қоғамда этникааралық 
қамтамасыз ету және конфессияаралық келісім, төзімділікті қамтамасыз 
ету мәселелерінде мәдениет орталықтарының ролі оның тәжірибелік 
қызметінде және жауапкершілігінде айқындалады. екі он жылдық ішінде 
алматы қаласының Корей орталығы біздің елімізде достықты нығайту мен 
тұрақтылықты сақтау үрдісіне өз үлесін қосып келеді. 
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аКҰо алматы қаласына Қха-ның барлық іс-шараларына және 
жобаларына: Қазақстан халқы тілдерінің мерекесі, дөңгелек үстелдер, 
Қала күні, наурыз меркесін тойлау, Қазақстан халқы бірлігінің мерекесі, 
спартакиадаларға қатысып келеді. аКҰо белсенділері үшін айтулы оқиға 
Қр Конституциясының 10 жылдығы күні президентіміз н.а.назарбаевпен 
кездесу болды. аКҰо көптеген мүшелері Қха, алматы қ. КҚха грамота-
ларымен және алғыс хаттарымен марапатталды. оралықтың төрт белсенді 
мүшесі Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі болып табылады. аКҰо 
төрағасы б.с. Шин алматы қ., маслихатының үш шақырылымның да 
депутаты. 

оңтүстік астананың корей ұлттық орталығы – республикалық 
корей қозғалысының белсенді қатысушыларының бірі болып табылады. 
Қазақстан корейлері ассоциациясымен (бұдан әрі - ҚКа) бірігіп іс-
шаралар жүргізу еліміздің түкпір-түкпірінде тұратын корей қоғамдық 
қозғалысының белсенділерімен жақындасуға ықпал етеді. бұған мысал 
ретінде Қазақстанда корейлердің өмір сүруіне 70 жыл толуына арналған 
мереке аясында өткізілген «диаспора жолы» жобасын, сондай-ақ «Өңірлер 
жылына» арналған іс-шараларды дайындау атауға болады.

алматы қаласының корейлері - «Корё ильбо» газетінің негізгі 
оқырмандары. аКҰо өміріндегі оқиғалар «Қазақстан» трК радио 
және тележурналистерінің материалдарында айтылып отырады. аКҰо 
белсенділері – мемлекеттік Корей музыкалық комедия театры ұжымы 
қойылымының көрермендері және сыншылары. Корей театры аКҰо іс-
шараларын өткізуде тікелей, белсенді қатысушылары болып табылады. 

аКҰо-ның құрылуы кезінен бастап қойылған негізгі міндеттердің бірі 
бұл ана тілін үйрену және сақтау. аКҰо 2 балабақша және №№1,16,37,65 
мектептерге қамқорлық көрсетеді, мұнда корей тілін үйрену жөніндегі 
сыныптар бар. 

«мугунхва» мектебінің қызметі тілді үйренуге, ұлттық тарихты және 
мәдениетті, салт пен дәстүрді сақтауға арналған. «донгнип» қоғамы 
Кореяның тәуелсіздігі үшін күресінің батырлық тарихын жаңғырту жағынан 
жұмыс істейді. «тесен» әлеуметтік-құқықтық қорғау комитеті депортация 
құрбандарын оңалту жөніндегі жұмысқа үлкен үлес қосты, сондай-ақ 
қалалық мәдени орталықтың ұйымдастыруына белсенді қатысты. 

аКҰо мүшелері үшін ең маңыздысы - бірігіп жұмыс жасау және демалу. 
«родина» ардагерлердің халық хоры және «бидан гиль» хоры, «Корё 
ноин» қарттар қоғамы, «ноиндан» және «Чинсон» клубы егде жастағылар 
өкілдерін назардан қалдырмайды және оларды қалалық ұлттық орталықтар 
қызметіне тартады.

Қазіргі уақытта аКҰо-да кез келген адам қалауы бойынша өзіне 
әңгімелесетін ортасын таба алады – «диндалле» әйелдер клубы, «Шахмат 
клубы», «Корей асханасын таңдаушылар клубы», «саимдан» клубы, 
«медицина қызметкерлерінің қоғамы», «офицерлер клубы» және т.б.
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алматы орталығы жастармен жұмысқа аса назар аударады. 1992 
жылы е.Кимнің жетекшілігімен жстар қозғалысы ұйымдастырылды. 
Қазір орталықта қайратты және мақсатты жас ұрпақ жұмыс істеп келеді. 
шығармашылық ойларын «инсам», «намсон» ансамбльдеріндегі 
жұмысында жүзеге асыруда. 

1990 жылдан бастап жаңа жыл мерекесін ай күнтізбесі бойынша қарсы 
алу мен Корей мәдениеті күндерін өткізу жақсы дәстүрге айналған. Ұлттық 
мәдениеттің белсенді насихаттаушысы аҚШ, Корея республикасы мен 
Қхдр сахналарында демеуші о.м. ли қолдауымен бірнеше рет Қазақстан 
атынан өнер көрсеткен, халық әртісі р.и. Ким жетекшілік ететін «бидульги» 
ансамблі болып табылады.2005 жылы аКҰо ұсынысы бойынша мемлекеттік 
корей музыкалық комедия театрының солисі, Қазақстанның еңбек сіңірген 
мун гон дя Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағын алды, 2007 
жылы «родина» ардагерлер хорына - халық хоры атағы берілді. 

аКҰо қолдауымен «біздің тамырымыз» атты, корей халқының салты 
мен дәстүріне арналған кітап, «Корё сарам». Көркем көрмесінен жинақ 
жарыққа шықты. 

Өзінің қызметінің алғашқы күндерінен бастап аКҰо Корей түбегімен 
байланысты дамытты. Қазіргі уақытта Корея республикасының және Қхдр 
елшіліктерімен, алматы Корей білім беру орталығымен және Қазақстандағы 
оңтүстік корейлер азаматтары ассоциациясымен байланыстар жалғасын 
табуда.

Корей халықаралық ынтымақтастық жөніндегі ассоциациясымен 
ынтымақтастықтың арқасында (KOICA) аКҰо корей халық аспаптарының 
сирек көрмесінің иегері болды. сол ұйымның жіберген еріктілері 
отандастарды каягымда және пхириде, дәстүрлі халық билеріне үйрете 
бастады. 2007 жылы ұлттық орталыққа Корея вице-премьері Ким син 
иль мырза келді, ол «мугунхва» мектебіне сыйлық-компьютерлер 
сыйлады. 2009 жылғы мамары айында аКҰо активінің делегациясы Корея 
республикасының президенті ли мен бактың Қазақстанға мемлекеттік 
сапары кезінде кездесті. 

аКҰо «адамдар үшін пайдалы істерді көбірек жасау» деп аталатын 
ұранын өз жұмысында басшылыққа алып, өзіндік жеке және көп қырлы 
ұйым ретінде қалыптасты. 

АҚК Республикалық Жастар Орталығы. 1990 жылдардың соңына қарай 
аҚК басшылығы корей этникалық тобының көшбасшыларына лайықты 
ізбасарлар дайындауға назар аударды. Үлкен дайындық жұмыстары 
нәтижесінде 1998 жылы 27 маусымда корей жастарының і республикалық 
форумында Қазақстан корейлері ассоциациясының жастар орталығы 
құрылды, көшбасшысы болып валерий тин сайланды. аҚК жо ережесі 
құрылды және атқарушы комитеті сайланды. жо қызметі корей жастарын 
біріктіруге, демалыстарын ұйымдастыруға бағытталған. 

2001 жылғы 28 сәуірде аКҚ жо-ның құрылымдық бөлімшелерінің 
ұйымдастырудың бастауы болған іі республикалық корей жастарының 
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форумы өткізілді. төрт ай бойы өңірлік аҚК жо қалыптастыру жөніндегі 
жұмыстар жасалды, және 2001 жылдың қыркүйек айында астана, 
Қарағанды, Қостанай, Өскемен қалаларында жастар ұйымдары белсенді 
түрде жұмыс істей бастады. 

2001 жылғы 29-31 шілде аралығында аҚК жастар орталығы Қапшағайда 
өңірлік жастар орталығы төрағаларының слетін өткізді. сондай-ақ слетте 
«аккорд» қоғамдық даму орталығының мүшелері шақырылды, көшбасшы 
мінезін қалыптастыру бойынша тренинг өткізілді. 

Қазақстан корейлерінің кезектен тыс VII съезінде жо басқару нысаны 
өзгерді. Қозғалыс көшбасшысы өзгерді – ол сергей Югай. 2002 жылы  
26 сәуірде алматы қаласында ііі республтикалық корей жастарының форумы 
өтті. 

2003 жылғы 17 мамырда Қазақстан корей жастары көшбасшы-
ларының 1-халықаралық форумы өтті, оған 12 ел өкілі қатысты. 2004 жылғы 
мамырда V республикалық корей жастарының форумы өтті, бұнда жаңа ҚжҚ 
төрағасы Ким вячеслав сайланды. ҚжҚ алғашқы көшбасшысы – сергей 
огай ұйымның аяғынан тұрып кетуіне шешуші роль атқарды, артынан оның 
ісін вячеслав Ким жалғастырды және басшылық етуді өзінің ізбасары денис 
Кимге тапсырды. 

Қазіргі уақытта жастар қозғалысын игорь Ким басқарып отыр. ҚжҚ 
мектебі арқылы, қоғамдық-маңызды бағдарламалар, жобалар және іс-
шаралар кернеуінен жүздеген белсенділер өтті. ҚжҚ жұмысы өзінің барлық 
тарихи жолында тек қана корейлерді ғана емес, кімнің белсенді өмір тұрғысы 
бар барлық жастар үшін ұйымның есігі әрқашан ашық. Корей жастар ұйымы 
және оның филиалдары облыстарда барлық қоғамдық-маңызды жобаларда 
және бағдардамаларда қатысты. бірнеше рет жастарды патриоттық 
тәрбиелеу, мемлекеттік тілді үйрену, төзімділік өзара түсінушілікті, 
бейбітшілік пен келісімді нығайту жөніндегі жаңа нысандар мен әдістемелер 
бастымышысы ретінде шығып отырды. 

«Кахак» Корей Ғылыми-техникалық қоғамы 1991 жылы құрылды. 
Өзінің құрамында 500-ден астам мүшесі бар, соның ішінде 50 ғылым докторы 
және 300 ғылым кандидаттары бар. 

Корей диаспоралары бар барлық елдерде (аҚШ, жапония, Қытай, 
Канада, Франция, германия, англия, австрия, австралия, ресей, Өзбекстан, 
Қазақстан, Қырғызстан) корей ғылыми-техникалық ұйымдары құрылған. 
бұл ұйымдар Корей ғылыми-техникалық қызметкерлердің федерациясы 
(KOFST) бастамашылығы бойынша сеул қаласында штаб-пәтерімен әлемдік 
корей ғылыми-техникалық қызметкерлерінің федерациясына біріктірілген. 
тмд бойынша ғылыми-техникалық қоғамдар мәскеуде штаб-пәтерімен 
бір Корейлердің ғылыми-техникалық қызметкерлерінің ассоциациясына 
біріктірілген болатын.

2002 жылы «Кахак» ҒтҚ бастамашылығы бойынша корей ғылыми-
техникалық қызметкерлерінің ассоциациялары екі ассоциацияға бөлінді, 
сонымен бірге, аҒтҚ оа базасы алматы қаласында орналасқан еді. «Кахак» 
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ҒтҚ Қазақстан республикасының корей ғалымдарының белсендіруі 
бойынша жұмыстан өзге орталық азия бойынша ғылыми-техникалық 
үйлестіру жөніндегі міндеттер де жүктелген еді. 

«Кахак» ҒтҚ-ның негізгі міндеті: Қазақстан республикасының ғылыми-
техникалық дамуының жаңа моделін іске асыруда ғылым, техника және 
тәжірибе саласында ғалымдарды біріктіру; оның мүшелерін, әсіресе жас 
буын ғалымдарын шығармашылық белсенділікті дамытуға ықпал ету, және 
озық жаңа технологиялар және әзірлемелерді іске асыру; оның мүшелері 
арасында ғылыми-техникалық байланыстырады қондыру және дамыту; 
республикада және әлемдік қоғамдастықта ғылым және жаңа технологиялар 
және т.б. саласында халықаралық кооперция және интеграция кеңейту 
бойынша ғылыми-техникалық саясаттың басымды бағыттары бойынша 
халықаралық және республикалық конференциялар, симпозиумдар, 
семинарлар өткізу; 

Қоғам бойынша жұмыс секция аясында ғылыми бағыттар бойынша 
өткізіледі және қоғам президентімен басқарылады. президент – Қазақстан 
республикасының ғылым және техника еңбек сіңірген қайраткері, 
техникалық ғылым докторы, профессор пак иван тимофеевич. Құрметті 
президент – Қр ҰҒа академигі, Ксро мемлекеттік сыйлығының лауреаты ни 
леонид павлович.112 

«Докнип» Корея тәуелсіздігі үшін күрескерлердің ұрпақтары» 
қоғамдық бірлестігі. Қоғам 1998 жылдан баста жұмыс істейді және оның 
мүшелері ли дон хи ұрпақтары Цой петр семенович (Чхве джэхён), хон бом 
до, мин гын хо, Цой Керип ( Чхве бон соль) және ге бон у. Кореяда ұлттық 
батырлар деп танылған бұлардан өзге Қазақстанда корейлер тарихында 
маңызды роль атқарған белгілі корей патриоттарының тікелей ұрпақтары 
мен туысқандары тұрады, олардың ішінде: Ким-станкевич александра 
петровна, Ким михаил михайлович, нам манчхун, хван хаир, хван ун-
ден, Цой Шенхак (Цой павел петрович, «скандалевский») және Чхве Корё 
(Цой николай максимович). «докнип» қоғамының қызметі өз халқының 
тарихы, жекелегенде болашақ ұрпаққа өмірі мен қызметі үлгі бола алатын 
патриоттары бойынша білімді жаңғырту.

Қазіргі уақытта Қазақстанда тұратын Корей ұлттық батырларының 
тікелей ұрпақтарына: Цой елизавета петровна - Цой петра семеновича; 
ли людмила давыдовна - ли дон хи немересі; мин антон Констатинович 
(алматыда жерленген), Ким александра Константиновна және Югай серена 
Констатиновна - внуки и внучки мин гын хо; ге хак рим, харитон борисович 
- ге бон у ұлы; Цой ирхун - Цой Керип ұлы, сондай-ақ хван май унденович 
және хван Карл унденович - хван ундена ұлдары.113 

«Тесен» әлеуметтік-құқықтық қорғау комитеті. Қоныс аударған 
корейлерді әлеуметтік-құқықтық қорғауды және ақтауды қамтамасыз ету 
үшін 1990 жылы 18 тамызда алматы корей ұлттық орталығында Үйлестіру 
112 Корейцы Казахстана в науке, технике и культуре. Алматы: НТО «Кахак», 2002, с. 11-16
113 Интервью с Ге Н.Д., 17 декабря 2004
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орталығы қалыптасты. 1993 1 сәуірде ресей Федерациясының жоғарғы 
Кеңесінде «ресей корейлерін ақтау туралы» қаулысчы және 1993 жылы 14 
сәуірде Қазақстан республикасы жоғарғы Кеңесінің «Көпшілік саяси қуғын-
сүргін құрғандарын ақтау туралы» Қр заңы қабылдануымен аКҰо жанынан 
«тесен» әлеуметтік-құқықтық қорғау қоры құрылды. Қордың президенті 
хегай аркадий Юрьевич және вице-президенті геральд владимирович 
Цой сайланды. «тесен» қоры Қазақстан жер аударылған корей қарттарын 
ақтау жөнінде ауқымды түсіндіру жұмыстарын жүргізді. оның қызметіне 
аКҰо құқықтық комиссиясының аясынан шығып отырды, сондықтан Қор 
«тесен» әлеуметтік-құқықтық қорғау өңірлік комитеті» болып қайта тіркелді, 
төрағасы белгілі заңгер және құқық қорғаушы геральд Цой.114 

«Коре ноин». 1995 жылы 23 сәуірде зейнеткерлер мен қарттар 
арасында мәдени-білім беру және сауықтыру жұмысын ұйымдастыруда аКҰо 
ықпал етуі үшін құрылды. алғашқы төрағасы моисей борисович Ким болды. 
«Коре ноин» белсенділері сэльналь, хансик, чхусок, Корей бостандық 
алған күні секілді корей мерекелеріне арналған әртүрлі іс-шаралар өткізді 
және өткізу орны «минари» кафесі. 2004 жылы төрағасы ауысты және қазір 
ұйымды афанасий григорьевич Ким басқарады. ардагерлер кеңесі көбінесе 
«Коре ноин» немесе ноин хве» деген атауларымен бастапқы кезеңде 
барлық облыстық ассоциацияларда және мәдени орталықтарда құрылған, 
дегенмен қазіргі уақытта олардың ролі төмендей бастады, себебі өңірлерде, 
орталықтарда негізгі назар корей диаспорасының жастар қозғалысын 
дамытуға аударылып отыр.115 

«Ноин дан». «ноин дан» құрылтайшылық жиналысы 2003 жылғы 
16 қазанда аКҰо кеңсесінде болды. бұған шамамен 100 адам, негізінен 
интеллигенция және бұрынғы инженерлік-техникалық қызметкерлер 
арасынан қарттар болды және өзінің әлеуметтік құрамы бойынша қоғам 
«Коре ноиннан» өзгеше еді. алғашқы төрағасы болып владимир иванович 
тен сайланды, 2004 жылы оны алексей тиофеевич пак ауыстырды. 
Қоғамның адам саны 90, олар тұрақты түрде жарнаны төлейді, сондай-ақ 
әлсін-әлсін бірігіп өткізген іс-шараларға қосылады. Қоғамның мүшелері 
ресми тіркелген, жарты бөлігінің мүшелік билеттері бар. Ұйымға бірқатар 
жылдар бойы үлкен демеушілік көмекті ірі құрылыс кәсіпорын басшысы, 
табысты бизнесмен және алматы қалалық мәслихатының депутаты 
бронислав сергеевич Шин көрсетіп келеді.116 

Корей жазушыларының секциясы. Қазақстан жазушылары одағының 
жанындағы Корей ақындары және прозашылары секциясы 1962 жылы 
құрылды және 8 мүшеден тұрады. Кеңестік кезеңде Қазақстан жазушылары 
одағының корей секциясының мүшелері болып өз шығармаларын корей 
тілінде жазған авторлар болды, соның ішінде: ен сен нен, тхай дян Чун, Ким 
дюн, Ким Кван хен (мусан), Кан тай су хан дин, мен дон ук, ян вон сик 
және өзгелер. 
114 Интервью с Цой Г.В. 14 ноября 2004
115 Интервью Ким М.Б., 18 желтоқсан 2003 
116 Интервью Пак А.Т. 31 қаңтар 2005 
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Қазақстанның тәуелсіздік алуы сәтіне әдебиетшілердің жаңа буыны 
келді және орыс тілінде жазатын авторлар келді, олардың қатарына сон 
лаврентий, михаил пак, виктор Ким-ли, ал ян вон сик басшылық етеді, ол 
өзі әлі де корей тілінде өлең жазады, әдеби аударма қызметімен де айна лы-
сады. Өкінішке қарай, секцияның қызметі мемлекеттік қаржы ландырудың 
жоқтығынан жазушылар одағының бақылаушылық-басқару шылық ролін 
жоғалтуына және корей-әдебиетшілерінің саны аздығынан қандай да бір 
белсенділігімен көзге түсәп отырған жоқ. соңғы онжылдықта жарияланған 
кітаптар негізінен демеушілік қаржылары есебінен болып отыр. 

Қазақстанның корейтанушыларының ассциациясы. Корейтану шы-
лар ассоциациясы Қазақстан республикасы білім және ғылыми министр-
лігінің Шығыстану институтының жанында 1996 жылы 15 ма мырда 
құрылды. президенті – Ким г.н., тарих ғалымдарының докторы, профес-
сор, әл-Фараби атындағы ҚазҰу корейтану кафедрасының меңге рушісі. ол 
Қазақстан корейлерінің өткені мен бүінгісін, сондай-ақ тарихты, экономи-
каны, этнографияны, әдебиетті, Корей дінін және корей тілін зерттеп 
жүрген ғалымдарды біріктірді. ассоциация «Қазақстан корей тану шы-
ларының жаңалықтары» журналының 9 номерін және өзге де еңбектерді 
жарыққа шығарды, бірқатар ғылыми семинарлар, халықаралық ғылыми 
конференциялар өткізді, тұрақты түрде кітап қорын кеңейтіп, шетел 
корейтанушыларымен байланысты дамытты. оның нақты мүшелері болып 
Өзбекстан, Қырғызстан, Корея республикасы, Канада, аҚШ, жапония 
елдерінің Қазақстан корейлерімен байланысты зерттеулермен айналысатын 
ғалым-корейтанушылары енді. академиялық институттардың қаржылан-
дырудың жаңа нысанына ауысуына байланысты, нақтылағанда - нақты 
тақырыптарға мемлекеттік тапсырысты орындауға - Шығыстану институты-
ның корейтану бөлімі жабылды, ал корейтанушылар ассоциациясы өз 
жұмысын тоқтатты. 

Корей тілі оқытушылары ассоциациясы. Қоғамдың бірлестік алматы 
корей орталығы жанында 2003 жылы ашылды, өзінің кәсіби танымы 
бойынша және саны ондаған болатын Қазақстан университеттері мен 
мектептерінде корей тілінің оқытушыларын біріктіреді. ассоциацияның 
негізгі міндеттері корей тілін оқыту сапасын жақсарту, семинарлар мен өзге 
де ғылыми және қоғамдық маңызды іс-шаралар өткізу мәселелері болып 
табылады. Өткен екі жыл ішінде дайындығы мен өткізу бастамашылығы 
білім беру орталығына, оның директоры син сан до, директор орынбасары 
пак мире және оңтүстік кореялық оқытушылар-еріктілерге жатады. Корей 
тілін үйренуші студенттер, оқушылар мен мүдделі тұлғалар санының артуына 
байланысты ассоциацияда тілді үйретудің үдемелі әдісін дамыту, оқулықтар, 
сөздіктер жасауда және корей ұлттық мәдениетін насихаттау ісінде маңызды 
роль атқару міндеті тұр. ассоциация президенті – пак нелли, филологиялық 
ғылыдарының докторы, Қазақ әлем тілдері университетінің ориенталистика 
кафедрасының меңгерушісі. 
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«Вондо» шығармашылық қызметкерлер гильдиясы. Корей 
этникалық тобының мәдени өмірінде айтулы оқиға 1999 жылы 6 тамызда 
аКҰо жанындағы шығармашылық қызметкерлер гильдиясының болды. 
бұл бастамашылық топтың міндетіне жазушылар, әрістер, музыканттар, 
суретшілер және т.б. күштерін біріктіру кірді. жаң құрылған гильдияның үш 
секция бойынша жұмыс істеуі көзделді: журналистик (станислав ли, Юрий 
Цай); бейнелеу өнері (виктор мун, виктор ан); музыки және режиссура (яков 
хан, лаврентий сон). Құрметті төрағасы болып белгілі жазушы анатолий Ким 
(мәскеу, ресей) сайланды. Шығармашылық қызметкерлердің бұл тобының 
айрықша белсенділігі 2001 жылға– аҚК 10 жылдық мерейтойына тұспа-тұс 
келді. лаврентий сон мен станислав ли Корей театры үшін пьеса жазды, 
аҚК 10 жылдығына арналған мерекелік кеш пен концерт сценарийі де 
гильдияның қатысуымен дайындалды. дегенмен, оның мүшелері арасында 
өзара келіспеушіліктің туындауынан гильдия тез арада өзінің қызметін 
тоқтатты. 

«Мәдениет-21» қоғамдық қоры. «мәдениет - 21» қоғамдық қоры қазақ 
тілінде мәдениет - 21 деген ұғымды береді, 2002 жылы тіркелді және оның 
құрылтайшылары болып афанасий григорьевич Ким, роман ухенович Ким 
және любовь августовна ни болып табылады. любовь ни Корей театры ның 
директоры лауазымын атқарады және ол қордың президенті болды, оның 
негізгі міндеті демеушілік қаржыларды шоғырландыру және мәденмиетті 
дамыту мақсатында пайдалану болып табылады. Қор сонымен қатар 
корей этникалық тобының бұқаралық ақпарат құралдарына ықпал етеді, 
мұқтаж театр актерларына материалдық көмек көрсетеді. Қор бастама-
шылығы бойынша Корей театрында алғашқы рет оволь таноға арналған 
театрландырылған қойылым дайындалды. Қор Корей театрының 75 жылды-
ған арналған ірі көлемді кітапты дайындауға және басып шығаруды жоспар-
лап отыр. Қор меценаттары Ким афанасий григорьевич, Ким виктор геор-
гие вич, огай станислав гидонович, Цой Константин софронович және т.б.117 

Хон Бом До атындағы қор. Қор аты аңызға айналған корей партизаны 
және Кореяны жапон отарлау режимінен ұлттық азат етуші батыр хон бом 
до өмір сүрген және жерленген Қызылордада құрылды. Қордың тұрақты 
президенті лев николевич Ким, оның бенсенді әрекет етуімен Корея баты-
рына мемориалдық кешен салынды. Қордың негізгі міндеті хон бон до 
туралы естеліктерді және оның мемориалдық кешенін сақтау, дегенмен оның 
белсенділері Қызылорда корейлерінің өзге де іс-шараларына қатысады. 

«Рампа оттары». жаңа заман ағымы өмірге кәсіпкерлікті қоса 
есептегенде, көптеген қызмет түрлерімен айналысуға мүмкіндік беретін, 
жарғысымен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер ретінде тіркелуген 
корей ұлттық қоғамдарының келуіне септігін тигізді. «рампа оттары» 
жШс татьяна сергеевна Цоймен – Корей театрының актрисасы және 
әйел кәсіпкермен құрылды. Қысқа мерзім ішінде «рампа оттары» өзінің 
өміршеңдігін көрсете білді және қоржынында екі спектаклі бар. Кореяда 
117 Интервью Любовь Ни. 1 ақпан 2005. 
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табысты гастрольдері бар. Қазіргі уақытта жаңа театрлық қойылымдар 
дайындалуда. актерлар, режиссерлер және композиторлар еңбек 
келісімімен жұмыс істейді, ал залдарды жалға алады. «рампа оттары» 
«Көрінбейтін арал» корей авторларының әдеби шығармалары жинағының 
негізгі демеушілері болып табылды. Өзбекстандық корей-суретшілері 
лана лим және борис лим шығармаларының көрмесі алғашқы рет 
ұйымдастырылды. жоспарда өз меншікті театрын салу бар, бұнда арт-
кафе және корей диаспорасының театрлық өнері туралы мұражайлық 
экспозициясы болады.118 

Хорлар және би ансамбльдері. «Этникалық ренессанс дүмпуі» деп 
аталатын – 1980 жылдардың аяғы мен 1990 жылдардың басында өз тарихына, 
этникалық мәдениетіне және ұлттық тіліне деген қызығушылықтың 
қуатты өсуі кезеңде, алматы қаласында және барлық облыстарда корей 
көркемөнерпаздар ұжымдары дүниеге келді. олардың үздіктері корей 
өнерінің жыл сайынғы республикалық фестиваліне қатысты. Кәсіби емес 
хор және би топтарының басым бөлігі біраз уақыттан соң тарап кетті, 
дегенмен кейбірлеулерінің осы күні 20 жылдан астам тарихы бар. «родина» 
халық хоры 1992 жылы наурыз айында галина харитоновна ханның 
бастамашылығымен пайда болды. музыкалық жетекшісі – владимир ильич 
Шин. «бидульги» би ансамблі 1990 жылы Қазақконцер жанында құрылды. 
ансамбльдің құрушысы және жетекшісі – Қазақстанның халық әртісі римма 
ивановна Ким. ансамбль өзінің гастрольдік сапарымен аҚШ, солтүстік және 
оңтүстік Кореяда болып келді, Қазақстан халқы ассамблеясы фестивалінің 
бас жүлде иегері, Қазақстан корей диаспорасы өнері фестивалінің бірнеше 
дүркін жеңімпазы. 

осылайша, көпшілік корейлік ұлттық қозғалысы «Қайта құру, 
жариялылық және демократизация» ұранымен тарихта қалған кезеңде 
жаңа ұлттық-мәдени саясатта жаңа әдістер нәтижесінде мүмкін болды. 
дегенмен, бастапқы кезеңде ол регламентпен шектелген және партиялық-
мемлекеттік органдармен бақыланатын. Қозғалыстың бастапқы кезеңі 
ұқсас бағдарламалық мақсаттары мен міндеттері бар корей ұйымдарының 
көп болуымен айрықша ерешеленетін еді. Корей ұйымдарының негізгі 
бағдарламалық мақсаттары мен міндеттері мәдени бағытта еді: ұлттық 
мәдениетті, ана тілін, сал-дәстүрді жаңғырту. Корей қозғалысының 
қалыптасу басында және алғашқы дамуында негізінен ғылыми 
интеллигенция өкілдері тұрды, олар корей ұлттық мәдени орталықтарын 
ұйымдастыруда, қызметтің нысаны, әдісі мен мазмұнын анықтауда, Корей 
республикасының және Қхдр мемлекеттік және қоғамдық мекемелерімен 
байланыстарын жайластыруда маңызды және оң роль атқарды. Корей 
қозғалысының қазіргі заманғы кезеңінде өзгерістің қажеттілігі еліміздегі 
саяси және әлеуметтік-экономикалық үрдістердің жинағымен болсын, осы 
қозғалыстың өзінің ішкі даму логикасымен туындап отыр. Өзгертулер өзінің 
айқындалуын корей ұлттық қозғалысы көшбасшыларының ауысында, 
118 Интервью Татьяна Цой. 31 қаңтар 2005 
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қызметтің жаңа басымдылықтарын анықтауда, өз күші мен қаржысын 
есептеуде, ұйымдастырушылық құрылымды нығайтуда болып отыр. 

8.4. Халықтық дипломатияға қатысу 

Қазақстан өркенитеттер, діндер, мәдениеттер, батыс пен Шығыс 
арасын байланыстарын көпір болып танылуда. ол келісім мен бірлік 
негізінде тұрақты және берік әлем құра отырып, мемлекеттер мен 
халықтарды жақындатады. Қазіргі уақытта держава қатарына жатпайтын 
елдің ролі soft power – жұмсақ күштің пропорциялық ұлғаюы тікелей өсіп 
келеді. зайырлы халықаралық қатынастар дөректі қатал күш тұрғысынан 
емес, канонер пушкасының жолымен емес, рухани, бейбіт, күшпен емес, 
көпшілік құралымен құрылады. 

Қазақстанның қазіргі ролі халықаралық қатынастың хабары секілді 
тарихи өткеннің мұрасына негізделген. бұл бар зат және нақтылық, себебі 
ежелгі заманнан бері еуразия кеңістігінен Ұлы дала арқылы керуен жолдары 
өткен, бұл жерде әр халықтың тағдыры тоғысқан, мәдениет пен дін бір-
бірімен байланысып кеткен. артынан көшіп келу, депортация, көшіп-қону, 
индустриализация және кеңестік кезеңде тың жерлерді игеру Қазақстанды 
әлемнің полиэтникалық мемлекеттерінің біріне айналдырып жіберді. 

Қазақстанның көп тарапты ынтымақтастық хабары ретіндегі ролі 
оның сыртқы бейбіт саясатымен, ядролық арсеналдан бас тартуымен. 
еуразиядағы геосаяси жағдайымен, экономиканың тұрақты дамуымен, 
материалдық және коммуникациялық инфрақұрылымның қазіргі заманғы 
жағдайы, әмбебап демократиялық нормаларды нығайтумен, зияткерлік 
ресурстардың болуымен қамтамасыз етіледі. 

осы алғышарттардан шыға отырып, халықаралық деңгейде Қазақстан 
корейлерінің мүмкін болатын миссиясы халықаралық қатынастарда үдемелі 
түрде маңызды болып келе жатқан көпшілік (халықтық) дипломатия 
(public diplomacy)119 тұжырымдамасына оңай енеді. Өзге концептуалдық 
негізді «қатты күш» (hard power) құралымен іске асырылатын балама 
ресми саясатқа өсіп келе жатқан «жұмсақ күш» (soft power),120 ролі идеясы 
құрайды. соңында, осы миссияны зерттеу үшін тағы бір әдістемелік құрал 
шығу елімен (kin state) және тұру елімен (host state)121 ынтымақтастықта 
диаспоралық құралдың тиімділігі туралы гипотеза болуы мүмкін. 

Этникалық корейлер тақырыбы қазақстандық-оңтүстік корейлер 
саммиттері кезінде әрқашан қозғалып отырады. сонымен бірге, оңтүстік 
кореяның ресми тұлғалары президент н. назарбаевқа қазақстандық 
119 См.: Mark McDowell. Public Diplomacy at the Crossroads: Definitions and Challenges in an 

“Open Source” Era. The Fletcher Forum of World Affairs. VOL. 32:3 Special Edition 2008, pp. 
7-15. 

120 См.: Nye Joseph S. Jr. Soft Power: The Means To Success In World Politics. PublicAffairs, 
2004. 208 pp.; Jan Melissen. “New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations,” 
Published 2005 by Palgrave Macmillan, 221 p. ;

121 См.: Shain Y., Barth A. Diasporas and International Relations Theory. International Organi-
zation. 2003. No. 57 (3). рр. 449–479. 
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корейлерге деген қамқорлығы мен аса зор ықыласы үшін алғысын бірнеше 
рет білдірген еді. Қазақстан халқы ассамблеясында өз сөзінде елбасы: 
«жақында мен оңтүстік Корея премьер-министрімен кездестім. Кездесу 
кезінде ол Қазақстандағы корейлерді қолдағаным үшін алғысын білдірді. 
мен алғыс айтудың қажеті жоқ, ол сіздің корейлер емес, біздің қандас 
азаматтарым деп жауап бердім» – деді. ол сонымен қатар: «біз корей 
азаматтарымыздың талантын, еңбекқорлығын және ұқыптылығын жоғары 
бағалаймыз. Корея мен Қазақстан арасындағы халықаралық қатынаста 
олар біздің достығымызды және бір-бірімізге деген сенімді нығайтатын 
өзіндік көпірдің сенімді ролін атқарады, іскери байланыстардың кеңеюіне 
ықпал етеді» – деп атап өтті.122 

Өз кезегінде Қазақтандағы Кореяның бұрынғы елшісі тхе сок вон 
былай деді: «біз Қазақстандағы корей диаспорасымен жақсы қатынасты 
ұстап тұруға тырысамыз. бұл жердегі корейлердің ерекше мінезі бар, 
этникалық бізге жақын болғанымен олар Қазақстанның азаматтары болып 
табылады. біздің ойымызша, корей диаспорасы Қазақстан мен Корея 
арасындағы достық байланыстарды одан әрі дамыту үшін сенімді көпір 
ретінде қызмет етеді.»123 

екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнатылған сәтінен 
бастап Қазақстан корейлері өмірдің әр түрлі саласының екі жақты дамуына 
белсенді қатыса бастады: экономикада, мәдениетте, білім беруде, ғылымда 
және т.б. 

1990 жылдары, тәуелсіз Қазақстанның экономикасы сыртқы қаржылық 
құралдарға қажеттілікті айрықша сезінгенде оңтүстік Корея шетел – 
инвесторларының алғашқылардың бірі болды. жетекші корейлік концерндер 
(«чхеболи») – «самсунг», LG, «дэу», «хюндай», сондай-ақ кіші және орта 
бизнес компаниялары – қазақстандық экономиканың әртүрлі саласына 
енді. оңтүстік кореялық бизнесмендер Қазақстанға үйрену өзгелерге 
қарағанда оларға оңай болды деп ағынан жарылады, себебі, біріншіде, 
жергілікті корейлердің жағымды имиджі әсері қызмет етті (еңбекқорлық, 
орындаушылық, білім деңгейі және т.б.); екіншіден Қазақстанның корейлері 
өзара қарым-қатынас орнатуда байланыстырушы болып, кей жағдайларда 
табысты мәміленің кепілі ролінде шығып отырды. Қазақстандық корейлер 
арасынан бизнесмендер отандастарымен бірігіккен кәсіпорындар құрып 
қана қоймай, олар мен жергілікті кәсіпкерлер арасындағы делдалдық рольді 
де атқарды. Көптеген оңтүстік кореялық бизнесмендер корей диаспорасы 
тарапынан қолдауы арқасында өздерінің қызметін кеңейте алды. 

Қазақстан республикасы және Корей республикасы арасындағы екі 
жақты қарым-қатынас жаңа кезеңге аяқ басты – стратегиялық серіктестік 
деңгейі, бұл өмірдің барлық саласында және мемлекетаралық байланыстар 
ынтымақтастығын нығайтуды және дамытуды көздейді.124 
122 Выступление председателя АНК Н.А. Назарбаева. 24 октября 2006 года, Астана. – www.

akorda.kz.
123 Экспресс К. 22 сентября, 2005.
124 Казахстанская правда. 13 мая 2009; Коре ильбо, 19 мая 2009.
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осыған байланысты Қазақстанның корей диаспорасы екі мемлекет 
арасындағы медиатор ролін атқара алады және атқаруы керек, себебі 
этникалық корейлер қазақтармен және өзге де Қазақстан халқымен 
бір-бірімен тамырлас және бір-бірін ағайын деп қабылдайды. сонымен 
бірге, қазақстандық нарықта тұрақтанғысы келетін оңтүстік кореялық 
бизнесмендер корейлерді тек қана өз мақсаттарына жетуге арналған 
диаспоралық құрал деп емес, туыстас тең құқылы серіктестер ретінде 
қабылдауы керек, көптеген жағдайлар мен себептерге байланысты өзгелер 
деп емес. 

Қазақстан мен Корея арасындағы диалогта Қазақстан корейлері 
ассоциациясы - корей диаспорасын шоғырландыратын қоғамдық ұйым 
маңызды орын алады. ҚКа этникалық мәдениетті, оның ұлттық ошағын, 
бұқаралық ақпарат құралдарын сақтау және дамыту үшін, сондай-ақ Корея 
республикасының елшілігімен (астана), бас елшілікпен (алматы), білім беру 
орталығымен, KOICA, KOTRA өкілдіктерімен, оңтүстік кореялық азаматтар 
ассоциациясымен тығыз ынтымақтастық үшін көп жұмыс жасады. 

Қазақстан корейлері, барлық корей халқы секілді екі кореялық 
мемлекеттер арасындағы қатынас тұрақтану кезеңінен өтеді және уақыт 
өте келе тарихи отанның бірігуі болады деп сенеді. Қазақстанның корейлер 
ассоциациясы солтүстік Корямен байланысты орнату жөніндегі алғашқы 
адымдарын жасай бастады, бұл Қазақстан республикасы Үкіметінің 
және Қхдр-ның ресми орталарында өз қолдауын тапты. Қазақстанды 
корей аралық диалогты нығайту үшін нейтралды алаң ретінде пайдалану 
мүмкіндігі бар. бұл тек қана бір нышан ғана емес пе, алматы қаласының 
Корей театрының сахнасында оңтүстік және солтүстік Корея әртістері 
өнер көрсетті, бұл Кореяны біріктіруде жасалған бір ғана қадам болсын. 
Қазақстан, ядролық қаруы жоқ, көптарапты сыртқы саяси доктринасымен 
және гегемонистік амбициясыз мемлекет, мәнді кореялық диаспорасы өмір 
сүріп жатқан ел ретінде корейаралық диалогта медиатор бола алады. 

Қазақстандық корейлер болашақта да Қазақстан мен Корея 
арасындағы өзара түсіністік, достық пен ынтымақтастықтың «жанды көпірі» 
ретінде роль атқарып қана қоймай, екі ел арасындағы гуманитарлық, 
мәдениетаралық алмасуларда және іскери байланыс тарда өздері де 
белсенді қатысушы тұлғалар ретінде бола алады. 

Қазақстандық-корей қатынастары өткен 25 жыл ішінде дамудың 
бірнеше деңгейінен өтті және жаңа сапаға - стратегиялық серіктестікке 
көшті. Қазақстан мен Корея арасындағы ынтымақтастық арнасы мен тетігі 
мәнді түрде кеңейтілуі керек және бұл жерде дәстүрлі дипломатия ғана 
емес, көпшілік дипломатия да қатысуы керек. Көпшілік дипломатия – ұзақ 
мерзімді құрал, егер корей үкіметі не істеп жатқаны мен ел қоғамының 
мемлекеттің сыртқы саясатынан не сұрайтыны арасында сәйкестік пен 
қарама-қайшылық қайда екенін біртіндеп анықтап отырса бұл тиімді болады. 
Қорытындылай келе, көпшілік дипломатия policy-making тартылуында 
болуы керек. 
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ҚОРЫТЫНДЫ ОРНЫНА 

Кеңес одағының ыдырауы өзге де барлық кеңестік халықтар үшін 
корейлерге де болжамсыз салдарларға әкеп соқты. Ширек ғасыр өтті 
және бұл кезең адам тарихының титтей бөлігі ғана, дегенмен осы уақыт 
ішінде тұтас мыңжылдық өзгерді, 21 ғасыр келді және әлем ойлар мен 
әрекеттердің дұрыс таңдауын қажет ететін жаңа шақырулары бар дәуірге 
еніп келеді. осы сұрақтарға жауап беру талпынысы пәнаралық сипатта, 
себебі корей диаспорасының өз болашағы туралы стратегиялық таңдауы 
көші-қон және өмір сүру орны; еңбек және кәсіби қызметі; диаспоралық 
қоғамдастықтардың бірегейленуі; ұлттық және этнодиаспоралық ұқсастық; 
тарихи отанмен байланыстар және т.б. аспектілерге қатысты болып отыр. 

Қазақстан корейлері бойынша барлық зерттеулер өткеннен, ресейлік 
Қиыр Шығысқа жер аударылғаннан бастап және кеңестік заманнан кейінгі 
алғашқы жылдармен аяқталғанын ескерген жөн. орталық азия мен ресей 
корей диаспорасының өзекті мәселелеріне едәуір аз назар аударылды.125 
және де коре сарам өмірлік қызметінің перспективасына ғылыми талдау, 
кеңестік дәуірден кейінгі кеңістікте мүмкін болар сценарийді болжау немесе 
моделдеу жоқ десе де болады. сонымен бірге, ғылыми зерттеулердің 
маңызды функциясының бірі пысықталған бағдарламалардың жоспарлауын 
және іске асыруын стратегиялауын әзірлеуде болып отыр. 

Қазақстан корейлерінің барлық қабылданған мемлекеттік бағдар-
ламаларды, әлем елдерінің үздік отыз еліне бағытталған Қазақстанның 
экономикалық және әлеуметтік-мәдени үрдісінің ортақ ісіне өзара түсіністік, 
өзара сыйластық және өзара көмек атмосферасын елімізде одан әрі 
нығйтуға бағытталған елбасының бастамашылығын іске асыруда Қазақстан 
корейлерінің қатысуын кеңінен және тереңнен ашып қарастыру қажет. 

Қазақстан корейлері болашаққа оптимизммен қарап отыр, олар ортақ 
тарихқа, ортақ бүгінгі күнге және ортақ келешекке негізделген айрықша 
қазақстандық барбарлықты қалыптастыру жолында барлық шоғырландыру 
үрдістеріне саналы түрде және белсенді қатысады. Қазақстандың ежелгі 
жерінде корейлердің 80 жыл тұрақтануының қарсаңында корейлер кінәсіз 
жер аударылған халықтарды құшағына алған өзінің қазақ ағайындарына 
терең құрметтерін білдіреді. 

Қонақжай қазақ халқына деген алғыстың нышаны іспеттес алғашқы 
ескерткіштердің бірі 2012 жылы бастөбе тауының етегінде қойылды. осы 
жерге 1937 жылғы қылаң күзде қатал қыстан өту үшін ашық аспан астында 

125 Oka Natsuko, (2001). The Korean Diaspora in nationalizing Kazakhstan: Strategies for 
survival as an ethnic minority. In G. N. Kim & R. King (Eds.), The Koryo Saram: Koreans in 
the former USSR. Korean and Korean American Studies Bulletin [Special Issue], 23, 105-106; 
Diener А. (2004) Homeland Conceptions and Ethnic Integration among Kazakhstan’s Germans 
and Koreans. Alexander C. Diener Lewiston, NY: Edwin Mellen Press; Бугай Н.Ф. Корейцы 
стран СНГ: Общественно-“географический» синтез (начало XXI века). Москва, 2007.- 359 
с.; Ким, Ен Ун, 1998, Корейский этнос в пост советском пространстве: Хо Ун Бе (Хо Дин) в 
воспоминаниях современников. Москва, с. 17-33 
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қалғандықтан жертөле қазған жер аударыған корейлерді алып келген еді. 
аурудан, суықтан және аштықтан көптеген адам қырылып қалды және тау 
тетегінде корей зираты бар. тек жергілікті қазақ тұрғындарының көмегі мен 
қонақжайлығы қалған адамдарды өлімнен алып қалған еді. 1997 жылы осы 
жерде депортацияның 60 жылдығына орай екі ескерткіш тас орнатылды – 
қара және ақ түсті тастарда ескерткіш сөздер қашалып жазылды. 

бастөбе тауының етегінде 2012 жылғы 29 мамырда ескерткіш митингі 
өтті және алғашқы тас «Қазақ халқына мың алғыс» атты қазақ халқына 
алғыс монументі қойылды. жаппай аштық құрбандарының еске алу 80 
жылдығы мен Қазақстанға халықтардың қоныс аударуына 75 жыл толуына 
орай арналған «болашақ үшін есте сақтау» жобасының аясында Қазақстан 
халқы ассамблеясы, алматы облысының әкімдігі, Қазақстанның корейлер 
ассоциациясы және өзге де этономәдени бірлестіктері кең акцияларды 
ұйымдастырды. Үштөбедегі (Қаратал ауданы) қоныс аударған этностардан 
қазақ халқына деген алғыс ескерткіш тасының ашылу салтанатына 200-
ден астам адам қатысты, соның ішінде Қха төрағасының орынбасары, 
хатшылықтың меңгерушісі ералы тоғжанов, Қазақстандағы Корей 
республикасының төтенше және уәкілетті елшісі пэк Чухен мырза, Қр 
мәжіліс парламентінің депутаттары, Қазақстан корейлері ассоциациясының 
президенті роман Ким. 

Қазақстанда корейлердің тұрып жатқанының 75 жылдығына орай 
2012 жылы 12 қазанда орал қаласында «Қазақ халқына алғыс» монументі 
ашылды. ескерткіш облыс халқы ассамблеясы мен жергілікті атқару 
билігінің қолдауымен аҚК батыс Қазақстан филиалы бастамашылығы 
қойылды. монумент облыс орталығының орталық паркі алдындағы алеяда 
орналасты. монументтің ашылуына байланысты облыс орталығында 
салтанатты жиналыс болды, этномәдениет орталықтарының күшімен 
концерт қойылды. осы іс-шараға арнайы оралға Қр парламент мәжілісінің 
депутаты, Қазақстан корейлер ассоциациясының төрағасы роман Ким 
келді. іс-шараға облыс әкімі нұрлан ноғаев, атқарушы билік өкілдері, 
облыстық ассамблея мүшелері, этномәдениет бірлестіктерінің өкілдері, қала 
тұрғындары қатысты. 

оралдық композицияның ортасында жүрек ұстап тұрған қолдар және 
«Қазақ халқына алғыс» деген сөздер қаза, орыс және корей тілдерінде 
жазылған. бұл шынайы алғыс сезімі артта қалған туыстар мен жақындар 
туралы ескерткішті көрсетеді. алғыс сезімі өз отаны санайтын Қазақстанда 
туған үшінші, төртінші және бесінші буын ұрпақтың корейлердің жаңа 
буынына деген сенімділікпен байланысты білдіреді. Көптеген корей 
жанұялары бірге өткен 80 жыл ішінде қазақ жанұяларымен біте қайнасып 
кеткен, сондықтан олардың қандас байланыстары оларды ғасырлар бойы 
тығыз байланыса болады. 
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ОТ АВТОРА

время неумолимо движется вперед и уже прошла четверть века 
независимости и государственного суверенитета Казахстана. срок 
небольшой для истории, однако, за этот короткий отрезок времени в молодой 
стране произошли значительные, в каком-то смысле, кардинальные 
изменения в политической, социально-экономической и этно-культурной 
жизни всех народов, проживающих на древней казахской земле. 

с момента обретения независимости Казахстан прошел непростой путь 
государственного самоутверждения и поиска верных векторов будущего 
развития. независимый Казахстан - динамично развивающаяся страна, 
пример успешного сочетания экономических и политических реформ, 
соединивших общественную стабильность с глубокими процессами 
демократизации и модернизации общества. говоря о достижениях 
республики, важно всегда помнить, что главным оплотом динамичного 
развития Казахстана является межэтническое и межконфессиональное 
согласие. 

все вопросы межэтнических отношений с правовой точки зрения 
отчетливо прописаны в Конституции республики Казахстан, в законе о 
языках. главное, в государстве нет ни одного закона, который содержал бы 
положения, ущемляющие права человека по этническому происхождению. в 
стране никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам 
пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места 
жительства или по любым иным обстоятельствам. 

учитывая современные реалии, XXII сессия ассамблеи народа 
Казахстана с повесткой «мәңгілік ел: одна страна – одна судьба» 
прошла в астане 23 апреля 2015. единство народа на основе общих 
духовно-нравственных ценностей является источником казахстанского 
национального духа. нас объединяют любовь к нашему общему дому – 
Казахстану, согласие по отношению к истории нашей древней земли и 
развитию языков, глубокая вера в настоящее и великое будущее нашего 
государства и ее граждан. Это и есть основа нашей вечной родины – 
мәңгілік ел.

главой государства отмечалось, что нация-государство – это, прежде 
всего ее уникальный государственный язык. знание его – долг и обязанность 
каждого гражданина, залог конкурентоспособности, социальный лифт в 
обществе. знание трех языков – это путевка в глобальную жизнь и принцип 
успешности человека. поэтому будет разработана «дорожная карта» 
развития трехъязычного образования. Казахстан должен восприниматься во 
всем мире как высокообразованная страна, население которой пользуется 
тремя языками: казахский язык - государственный язык, русский - язык 
межнационального общения и английский - язык успешной интеграции в 
глобальную экономику. 
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в стране создан уникальный и эффективный механизм реализации 
национальной политики, межэтнического и межрелигиозного диалога в лице 
ассамблеи народа Казахстана. данный орган, созданный по инициативе 
главы государства, является центральным звеном в гармонизации 
межэтнических отношений и играет значительную роль в поддержании 
политической стабильности, упрочении общественного согласия и мира. 
важную конструктивную роль в общественной жизни государства играют и 
многочисленные этно-культурные центры и объединения, действующие в 
каждом регионе Казахстана.

роль ассамблеи неизмеримо возросла в системе общественного 
контроля реализация задач главы государства – пяти институциональных 
реформ, плана нации – «100 конкретных шагов – современного государства 
для всех», реализация которых приведет к дальнейшему укреплению 
казахстанской идентичности. 

в стране накоплен богатый и уникальный опыт сохранения и 
укрепления единства полиэтнического, мультикультурного и много-
конфессионального общества. все это в комплексе в значительной 
мере и составляет модель единства казахстанского народа. в основе 
общенационального единства народа Казахстана лежат патриотизм, любовь 
и уважение к родине, доброжелательность и уважение друг к другу. Это 
ценности и идеалы, близкие и понятные каждому человеку, независимо 
от возраста, социального статуса, вероисповедания и национальности. по 
данным социологических исследований, 95% опрошенных считают себя 
представителями единого народа, 94,2% – гражданами Казахстана. в их 
числе корейцы республики. 

история корейцев проживающих в Казахстане, перестала быть табу 
и за прошедшие с момента обретения независимости годы появилось 
множество книг, статей, газетно-журнальных публикаций о депортации и 
обустройстве корейцев в Казахстане и средней азии. довольно широкое 
освещение получили некоторые вопросы послевоенной истории, трудовой 
деятельности, этнической культуры, языкового поведения. однако книги о 
корейцах суверенного Казахстана пока еще не появились в свет. 

в предлагаемой книге освещаются все аспекты жизнедеятельности 
корейцев в потоке истории независимого Казахстана и ее содержание 
охватывает 25-летний период с 1991 по 2016 год. автор по долгу 
общественной работы в качестве вице-президента ассоциации корейцев 
Казахстана не только постоянно находился в курсе событий, касавшихся 
всей корейской диаспоры, но и проводил мониторинг актуальных проблем 
и тенденций социокультурных процессов, скрупулезно архивировал 
материалы и документы, выступал с докладами и публиковал статьи не 
только в научных журналах, но и в сми. многолетнее участие в работе 
научно-Экспертного совета (нЭса) ассамблеи народа Казахстана дало 
возможность глубже понять всю важность и многогранность деятельности 
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уникальной государственной институции, созданной по замыслу президенты 
страны н.а. назарбаева, который ее бессменно возглавляет. 

в завершении краткого предисловия, выражаю искреннюю 
благодарность многим людям, оказавшимся причастными к изданию 
этой книги. она адресуется всем, кто интересуется современной жизнью 
корейцев в молодом и динамично развивающемся суверенном государстве 
– республике Казахстан и, в первую очередь, грядущему поколению, 
поколению людей, которому передается будущее страны. 

д.и.н., профессор Герман Н. Ким 
заслуженный деятель республики Казахстан 

директор центра корееведения Казну им. аль-Фараби 
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Глава 1. ЧИСЛЕННОСТЬ И МИГРАЦИИ

развал ссср и перемены, происходившие в суверенных государствах 
постсоветского пространства, привели к значительным демографическим 
изменениям. население Казахстана со времени последней всесоюзной 
переписи населения 1989 года до проведения первой переписи населения 
республики Казахстан 1999 г. сократилось на 1 млн. 246 тысяч человек. по 
результатам переписи была установлена численность населения республики 
- 14953,1 тыс. человек и обозначен ряд демографических проблем, среди 
них – возрастно-половая диспропорция. перепись показала и то, насколько 
сильно наметились изменения в этническом составе населения в связи 
с массовой миграцией русских, немцев, греков, евреев, представителей 
других народов. 

вторая национальная перепись в Казахстане прошла с 25 февраля по 
6 марта 2009 г. и ее результаты показали, что в республике Казахстан про-
живает 16,3 млн. человек – на полмиллиона больше, чем считалось ранее. 

общая численность населения Казахстана по данным на 1 сентября 
2016 года составляет 17 853 200 человек, что соответствует 63-ему месту в 
списке стран по численности населения. согласно последним данным, этнос 
казахи составляет большинство населения (66,48%). следующими крупными 
этносами населяющими страну, являются русские (20,61%), узбеки (3,11%), 
украинцы (1,64%), уйгуры(1,45%), татары (1,15%) и другие. суверенный 
Казахстан сохранил полиэтнический состав населения, доставшееся ему 
наследство от его древней и современной истории. демографические 
изменения, произошедшие за годы суверенитета страны, были вызваны 
различиями в миграционной подвижности населявших Казахстан этносов 
и таких показателей как брачность, рождаемость, смертность, средняя 
продолжительность жизни и т.д. 

1.1. Численность и основные демографические параметры 

согласно результатам первой переписи населения республики 
Казахстан 1999 г., число корейцев составляло 99,665 человека, через десять 
лет вторая перепись населения зафиксировало численность корейцев на 
уровне 103931, а их доля в численности населения всей страны оставалась в 
течение двадцати лет на уровне 0,7 процентов. 

в десятке наиболее многочисленных этносов Казахстана, в 1999 году  
корейцы по удельному весу занимали 9 место, а в 2009 г. они поднялись 
одну строчку выше.1 население, по-прежнему, сосредоточено в основном 
(83,7%), в пяти областях (алматинской, жамбылской, Карагандинской, 
Кызылординской и Южно - Казахстанской) и городе алматы. самый 
высокий удельный вес в общей численности населения области (города) 

1 Данные о расселении и численности корейцев на территории Казахстана по материалам 
переписей 1989, 1999 и 2009 г. приводятся в таблицах приложения 
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корейцы занимают в г. алматы-1,7%, Кызылординской области - 
1,5% и жамбылской - 1,4%. самая низкая доля: по 0,1% - в восточно-
Казахстанской, западно-Казахстанской, павлодарской и северо-Казах-
станской областях, в столице астане она составила 0,6%, где проживают 
2,028 корейцев. почти каждый пятый кореец (19,2%) проживает в 
г. алматы, в алматинской области этот показатель составил 17,5%, 
Карагандинской и жамбылской - соответственно 14,2% и 14,1%. значи-
тельно возросла численность лиц корейской национальности за межпе-
реписной период в столице республики г. астане на 52,6%, алматы - 
27,9%. вместе с тем, произошел отток корейцев в алматинской области на 
5,4%, Карагандинской - на 3,9%, Кызылординской - на 25,4% и в Южно- 
Казахстанской области - на 14,4%, а в самой малочисленной по числу 
корейцев в северо-Казахстанской области (534 человека) - на 28,4%.2 

надо отметить, что в Казахстан за прошедшую декаду прибывали 
корейцы из ближнего зарубежья: таджикистана, узбекистана и 
Кыргызстана. происходило это по разным причинам. если из таджикистана 
корейцы бежали от гражданской войны, то из узбекистана и Кыргызстана 
в основном приезжали на заработки. Число гастарбайтеров корейской 
национальности из узбекистана и беженцев из таджикистана трудно 
подается статистическому учету. проводимый подсчет по количеству 
въездов и выездов далек от точности, так как одни и те же трудовые 
мигранты в течение года многократно пересекали границу.

советские корейцы отличались от других этносов Центральной 
азии ускоренным темпом урбанизации. за 50 лет из 70-летней истории 
проживания в Казахстане они превратились из преимущественно аграрного 
населения в преобладающее по численности городское население. 

межпереписной период с 1989 по 1999 гг. для корейцев Казахстана 
характерен увеличением численности городского населения на 1,9% и 
прирост был обусловлен как естественным приростом населения, так 
и притоком из сельской местности, поэтому численность корейцев-
сельчан уменьшилась за минувшее десятилетие с 15,9 до 13,4%. наиболее 
высокая степень урбанизированности корейского населения отмечена 
в 1999 г. в мангистауской (98,9%), атырауской (96,8), Карагандинской 
(96,6%), павлодарской (94,3%) и Кызылординской (93%). доля сельских 
жителей среди корейцев лишь с небольшим перевесом доминировала 
в столичной акмолинской области - 51, 2% и в ряде других областей она 
была значительной: северо-Казахстанской – 45,5%, алматинской – 40,7%, 
западно-Казахстанской – 22,8%. 

возрастной состав корейцев накануне независимости Казахстана по 
данным переписи населения 1989 г. выглядел следующим образом: детей 
в возрасте до 14 - 29,797 чел.; возрастная группа от 15 до 25 лет -13,402; 
25 до 45 лет – 35, 419; 45 до 65 лет – 17,896 и лиц старше 65 лет – 6,801 
человек. таким образом, одна треть казахстанских корейцев имела возраст 
2 Пак А.Д. Демографическая характеристика корейцев Казахстана. Алматы, 2002, с. 10. 
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до 16 лет, около 57% - трудоспособный и 13% - старше трудоспособного. 
первая национальная перепись населения Казахстана 1999 года выявила 
значительное снижение численности возрастных групп от 0 до 9 лет и от 
30 до 39 лет. если в 1989 году удельный вес численности этих возрастных 
групп составил 19,6% и 19,8%, то в 1999 году соответственно 12,4% и 12,7%. 
Корейцев в возрасте 10-29 лет стало больше на 4,1%, 40-49 лет - на 7,2% 
и 50 лет и выше - на 3,0%. удельный вес населения в возрасте до 30 лет 
составил 46,6% против 49,7% – в 1989 году, от 30 до 59 лет - 41,2%, старше 60 
лет -12,2%. средний возраст корейцев в 1989 г. составлял 31 год для обеих 
полов, в том числе для мужчин – 30 лет и женщин – 32 года. Через 10 лет эти 
показатели изменились: для обоих полов – 32 года, мужчин – 32 и женщин – 
34 года. 

процесс снижения рождаемости среди корейцев, начавшийся еще в 
1960-1970 гг. советского периода устойчиво продолжался вплоть до распада 
советского союза. в последнее десятилетие резкое снижение рождаемости 
получило повсеместное распространение, в особенности среди горожан, 
поэтому заметное влияние на численность корейцев в республике способна 
оказать внешняя миграционная подвижность. 

по данным переписи 1999 г. численность корейцев-мужчин составила 
48,529 человек, женщин – 51,136 человек. на 100 человек населения 
приходится 49 мужчин и 51 женщина. Численность мужского населения 
несколько ниже, чем численность женщин и их процентное соотношение 
составляет 48,7% и 51,3% соответственно. на 1000 женщин приходятся 949 
мужчин (в 1989 году - 980), в том числе в городской местности – 936 и сельской 
– 1037 мужчин. доля мужчин среди корейского населения сократилась с 
49,5% в 1989 году до 48,7% – в 1999. преобладание доли женщин среди групп 
старше трудоспособного возраста весьма внушительное: в 1989 г. – на 7,8%, 
а в 1999 г. – на 7,1%. 

согласно методологии переписи населения семьей считалась группа 
лиц, совместно проживающих, связанных родством или свойством (т.е. отно-
шениями близости, вытекающими из брака) и имеющих общий бюджет. 
лица же, не входящие в состав семей, разделялись при переписи на две 
категории: отдельно проживающих членов семьи и одиночек. перепись 
1989 года зарегистрировала в Казахской сср 19,3 тыс. семей корейцев, 
члены которой принадлежат к одной (корейской) национальности, а в алма-
ате – более 3,1 тысячи семей. при этом количество лиц, проживающих в 
вышеуказанных семьях составило в республике 70,2 тысячи человек, или 
67,9% к общему числу корейцев, а в алма-ате соответственно – 11,6 тысячи 
человек и 72,4%. средний размер одной семьи составил 3,7 человека, что на 
0,3 меньше, чем в целом по республике - 4, и на 0,2 больше, чем по алма-ате 
– 3,5%. 

данные переписи населения 1999 г. не содержат сведений о численном 
составе корейских семей, однако можно с уверенностью утверждать, что за 
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прошедшее 10-летие произошло дальнейшее сокращение среднего размера 
семьи. 

по данным переписи 1989 года в республике насчитывалось 71,8 
тысячи корейцев, состоящих в браке, около 6 тысяч овдовевших и 4,2 тысячи 
разведенных. среди овдовевших 84,7% - женщины, причем 70,5% из них в 
возрасте 60 лет и старше. среди разведенных две трети женщины и одна 
треть мужчин. вопрос о брачном состоянии в переписи 1999 г. задавался 
лицам в возрасте 15 лет и старше. доля лиц брачного состояния в общей 
численности корейцев составила 78,1% или 77,864 человека. из их числа 
удельный вес никогда не состоявших в браке мужчин и женщин составил 
28,3% и 23,1%, состоящих в браке - 62,7 и 51,3%, вдовых -3,7 и 14,4%, 
разведенных - 5,3 и 11,2% соответственно. 

вдовство как социальное явление более характерно для женщин и 
если сравнить вдовство корейских мужчин и женщин в старших возрастных 
когортах, то можно отметить, что удельный вес вдовых мужчин в 65 -69 лет 
ставил 28,8% в возрасте 70 лет и старше; тогда как среди женщин - 48,5%. 
удельный вес разведенных женщин, в основном, приходится на возрастную 
границу 30-34 года -18,1% и 35-49 лет примерно 17,5%. наибольший 
удельный вес разведенных мужчин представлен в группе 30-39 лет - 8,9% 
и 40-54 года - до 7,9%. наблюдается тенденция позднего вступления в брак. 
если в 1989 году в браке состояли 40% лиц от 16 до 29 лет, то в 1999 году 
этот показатель составил лишь 25%. молодежь стала более прагматичнее 
в вопросах вступления в брак, предварительно решая вопросы учебы, 
трудоустройства, успешной карьеры, материальной независимости, жилья и. 
т. д.

в урбанизированной среде происходит интенсивное межэтническое 
общение в процессе учебы, трудовой деятельности, семейно-бытовой сфере 
и в личном общении вне работы. городская культура стандартизирует 
образ жизни, включая такие элементы как жилье, мебель, бытовая техника, 
посуда, одежда и т.д. национальные блюда переместились в большей 
степени на праздничные столы, а будничная пища горожан стала терять 
этническую специфику. то же самое касается духовной сферы, где большее 
место занимают общепринятые нормы поведения, образ мышления, 
форма общения. все это приводило к росту удельного веса межэтнических 
браков среди корейцев Казахстана, которые стали представлять собой 
существенный аспект этнодемографического развития корейцев в 1980-х 
годов. по архивным данным загса г. алматы в 1990-х годах, где проживал 
почти каждый четвертый из корейцев, доля межнациональных браков среди 
них составила около 40 процентов. Как показали полевые исследования, 
в межнациональные браки вступает значительная доля молодых людей, 
родившихся в национально-смешанных семьях. нередки случаи, когда в 
семейно-родственных отношениях состоят представители не двух, а 3-4 
и более национальностей. тенденция вступления молодых корейцев в 
межэтнические браки будет оставаться стабильной. 
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1.2. Миграция внутренняя и внешняя 

миграционные процессы, имевшие место в постсоветском 
пространстве были связаны с целым рядом причин, которые кроме общего 
характера, касающихся всех участников, носили некоторые специфические 
черты, по которым корейцы меняли место жительства. 

в миграционных процессах внутри суверенного Казахстана отмечены 
следующие направления, в которых приняло участие корейское население. 
во-первых, в сельско-городской миграции, ибо удельный вес корейцев-
горожан увеличился в 1989-1999 г. с 84,1 до 86,6 процентов. во-вторых, 
корейцы активно переселялись в прежнюю и новую столицы страны. за 
этот 10-летний период численность корейцев в г. алматы возросла на 27,9 
процента. 10 декабря 1997 г. была официально объявлена новая столица 
республики Казахстан, и ее перенос в акмолу (в советский период г. 
Целиноград) явился закономерным шагом национально-государственного 
строительства суверенной страны. перенос столицы оказал существенное 
влияние на миграционные потоки внутри страны. 

согласно данным первой национальной переписи, численность 
населения астаны составила 319 тыс. человек. по сравнению с 1989 годом 
численность казахов увеличилась в 2,7 раза. их доля достигла 41,8% 
против 17,7% в 1989 году. Численность корейцев увеличилось за этот 
10-летний период с1,329 до 2,537 человек, то есть на 52,6 процента, что 
существенно выше общего прироста населения столицы – 13,5 процента. 
среди переселившихся в астану корейцев есть чиновники, государственные 
служащие, представители интеллигенции, однако преобладающая масса 
переселенцев состоит из бизнесменов и членов семей. миграция населения 
в столицу продолжалась и в 2009 г. численность столичных жителей 
составила 420 тысяч человек, что почти на 100 тысяч человек больше, чем 
это было зафиксировано переписью 1999 года.3 

Эмиграция корейцев Казахстана в зарубежные страны по своему 
размеру незначительна, а постсоветское пространство, так называемое 
ближнее зарубежье, к которому относится современная россия, притягивают 
основную массу корейцев-эмигрантов. К примеру, в 1994-м «пиковом» году 
в дальнее зарубежье из Казахстана эмигрировало 96 чел., а в ближнее – 1,7 
тыс. корейцев из 100 тысячной группы. в 1996 году эмиграция корейцев 
составила: в дальнее зарубежье - 90 чел., ближнее - 1063 чел. в дальнее 
зарубежье, а именно в сШа, Канаду, голландию, бельгию и другие страны 
отправляются корейцы молодого поколения, имеющие финансовые 
средства и профессии, пользующиеся спросом на западных рынках труда. 

данных о численности эмигрировавших казахстанских корейцах в 
Южной Корее нет, однако с полной уверенностью можно сказать, что она 
совершенно незначительна. граждане Казахстана, постоянно проживающие 

3 Е.Ю. Садовская. Перенос столицы из Алма-Аты в Астану и его влияние на мигра ционные 
процессы в Казахстане. http://www.demoscope.ru/weekly/2002/071/
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в Корее, делятся условно на пять групп: дипломатические работники, 
работающие в посольстве рК в сеуле; студенты и магистранты, обучающие 
в корейских вузах; «промышленные стажеры», работающие по контракту 
на заводах и фабриках; женщины, вышедшие замуж за южных корейцев; 
несовершеннолетние дети, находящиеся в Корее со своими родителями. во 
всех перечисленных группах этнические корейцы из Казахстана составляют 
меньшинство, самый высокий удельный вес, возможно в 4-ой группе, хотя 
это предположение не подкрепляется точной статистикой. 

Как уже упоминалось главное направление переселения корейцев 
в ближнее зарубежье направлено в россию, где определилось несколько 
центров притяжения, среди которых особое место занимает приморье, 
ибо в этом регионе корейцы прожили 75 лет до депортации в Казахстан и 
среднюю азию. в первой половине 1990-х годов несколько тысяч корейцев 
из постсоветской Центральной азии, преимущественно из узбекистана, 
переселились в приморье, а в конце 1990-ых несколько десятков корейских 
семей прибыли в волгоградскую область, где возникли новые корейские 
переселенческие деревни. Это движение было как на индивидуальном 
уровне, так и в семейно-клановой форме и получило определенную 
финансовую и моральную поддержку южнокорейских нпо и церквей.4 

Каратальский район алмаатинской области остается с момента 
депортации корейцев местом их компактного расселения, поэтому здесь 
были проведены опросы, из которых выяснилось, что в первой половине 
1990-х годов из района выехало большое число корейцев в различные 
регионы россии, а также на украину и в соседний Кыргызстан. в одном 
лишь Эскельдинском сельском округе, где проживали 760 корейцев, 
что составляло 26% всего населения Каратальского района, за период 
с 1993-1995 гг. 20 корейских семей выехало на дальний восток. в 1997 
году 60 корейцев выехали за пределы страны, из них 40 в россию, 20 
(4 семьи) в хабаровский край, а в 2000 г. выехало всего 5 человек.5 
однако, экономическая ситуация в сельском хозяйстве дальнего востока 
ухудшилась, а благожелательность местных властей и населения не 
складывалась в пользу мигрантов. поэтому часть среднеазиатских корейцев 
вернулась на прежние места проживания, что послужило предостережением 
для настроенных изменить место жительства. стабильный рост экономики, 
постоянное повышение уровня жизни в стране, а самое главное – мир, 
согласие и дружба народов стали основой для минимизации оттока людей 
из Казахстана. 

таким образом, численность корейского населения в Казахстане 
за годы его суверенитета осталась прежней. роста не произошло из-за 
дальнейшего падения уровня рождаемости. за прошедшее десятилетие 
средний возраст корейского населения «состарился» на 2 года, 
4 Tae Hyeon Back. The Social Realty faced by ethnic Koreans in Central Asia. In: German 

Nikolaevich Kim and Ross King (Eds.) The Koryo Saram…pp. 45-89
5 Полевые записи автора. 2000, тетрадь 2, с. 17 
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средний размер семьи также уменьшился. соотношение полов среди 
корейского населения продолжало выравниваться, хотя определенная 
диспропорция в самых младших и старших возрастных когортах осталась. 
доля межэтнических браков не претерпела существенных изменений, 
но брачными партнерами вместо русских и других европейских 
национальностей чаще выступают казахи. за прошедшие годы численность 
корейцев-горожан увеличилась как в абсолютных, так и относительных 
показателях, причем самый высокий прирост корейского населения был 
зафиксирован в обеих столицах страны. переселение в другие регионы 
бывшего советского союза, принявшее активный характер в начальные 
годы независимого Казахстана, в настоящий момент стабилизировалось, 
что дает в будущем шанс сохранения и увеличения численности корейского 
населения. 

Глава 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ

Корейцы, депортированные в Казахстан и ограниченные в гражданских 
правах, проживали в основной массе в сельской местности и занимались 
аграрным хозяйством. успехи корейских колхозников стали широко 
известны по всему советскому союзу, многие из них были награждены 
советским правительством медалями и орденами, а 68 лучших тружеников 
села в Казахстане получили высшую награду – медаль «золотая звезда» и 
звание героя социалистического труда. 

после смерти сталина и обретением свободы передвижения по 
стране корейцы стали переселяться в города, обучаться в высших учебных 
заведениях, приобретать новые специальности и профессии. в 1960-х 
происходилo ускоренное изменение социальной структуры корейского 
населения, а именно переход из колхозного крестьянства в слой 
интеллигенции, инженерно-технических работников, дипломированных 
специалистов. 

2.1.Социальная структура и основные занятия 

анализ социальной структуры корейского населения Казахстана 
советского периода имеет объективные трудности, так как в статистической 
отчетности корейцы подпадали под графу «и другие», а специальных 
этносоциологических исследований еще не проводилось. однако некоторое 
представление можно получить по данным переписи населения 1970 г. 
по Кызыл-ординской области, где компактно проживала значительная 
часть корейского населения. всех корейцев области, имевших занятия, 
насчитывалось 4,206 человек из них: руководители предприятий – 141; 
инженерно-технические работники – 514; агрономы, зоотехники, ветеринары 
– 30; работники литературы и печати – 31; культпросветработники – 42; 
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работники искусства – 26; работники связи – 45; работники торговли 
и общепита - 114; химики – 2; текстильщики – 14; швейники – 280; 
сельскохозяйственные занятия – 203, в том числе трактористов – 38; не 
указали профессию – 97; медицинские работники – 216, в том числе врачей 
– 55; медсестер – 107; научные работники, педагоги, воспитатели: 355, в 
том числе преподаватели школ – 288; преподаватели вузов – 31; работники 
планирования и учета: – 464, в том числе бухгалтеры – 271; занятия в 
машиностроении и металлообработке – 366; занятия на лесозаготовках и 
деревообработках – 24; бумажники и картонажники – 11; занятия в пищевой 
промышленности – 17; строители – 135; железнодорожники – 16. 

данные по области в известной степени можно экстраполировать на все 
трудоспособное корейское население Казахстана советского периода. уже в 
1970-х гг. основную часть трудоспособных корейцев составляли работники 
не аграрного сектора экономики, так как доля занятых в сельском хозяйстве 
была менее 5 процентов. Эта доля сокращалась и в дальнейшем. К началу 
обретения Казахстаном независимости, число корейцев занятых сельским 
хозяйством сократилось до 2-3 процентов. 

высокий уровень образования, деловые и организационные качества 
позволили многим корейцам стать руководителями предприятий: заводов, 
фабрик, государственных учреждений. высокая доля корейцев приходилась 
на ведущих специалистов, инженерно-технических работников. если 
приплюсовать к этой группе работников планирования и учета, к которым 
относились главные финансисты и бухгалтеры, то эта доля увеличивается до 
20-25 процентов. 

за советский период сформировалась численно большая группа 
научной, педагогической интеллигенции и работников культуры, искусства. 
по количеству научных сотрудников и преподавателей университетов с 
учеными степенями кандидатов и докторов наук корейцы занимали одно их 
первых мест среди других национальностей. Корейцы были представлены 
довольно широко в таких профессиях как школьный учитель, врач, 
медицинский работник, деятели культуры и искусства, многие корейцы 
служили офицерами в милиции, но лишь незначительное число корейцев 
выбирало профессию военных, так как негласно существовали ограничения 
в карьере. среди советских корейцев наблюдалось определенное 
предпочтение профессиям, к примеру, многие женщины-кореянки были 
заняты в фабричном и индивидуальном швейном деле. 

анализ профессиональной занятости по данным справочника 
«советские корейцы Казахстана (1992 г.) дал следующие результаты. 
Корейцы – «заслуженные деятели» распределялись по сферам деятельности 
следующим образом: промышленность – 21 человек; сельское хозяйство – 
43; строительство и архитектура – 6; торговля и бытовое обслуживание – 2; 
народное образование – 31; здравоохранение – 9; наука – 36; литература – 
10; искусство – 30; финансы и страхование – 6; юстиция – 4; культура и спорт 
– 11. итого: 209 человек. 
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больше всего число имеющих звание «заслуженный деятель» в 
сельском хозяйстве, однако, доля «аграриев» среди всех лауреатов 
составила всего 20%. из 209 отмеченных в списках признанных в Казахстане 
специалистов корейской национальности женщин всего 25 человек, причем 
более трети из них – актрисы Корейского театра, а вторая треть – школьные 
учителя. большое количество заслуженных деятелей в области искусства 
объясняется также тем, что звание это получили актеры, драматурги, 
режиссеры и другие работники Корейского театра. большая часть корейцев 
получила высокое звание в 1960-80-х годах как признание многолетней и 
успешной трудовой деятельности. средний возраст обладателей почетных 
званий превышает 50-летний рубеж, молодые или среднего возраста 
составляют лишь незначительное исключение. 

за десятилетие, прошедшее с момента обретения Казахстаном 
государственного суверенитета произошли изменения в социальной и 
профессиональной занятости корейцев. по данным переписи населения 
1999 г. около 30% всего населения корейской национальности, или 38% 
населения в возрасте 15 лет и старше были заняты в сфере экономики, 
а в целом по республике этот показатель составил 27,9% и 39,1% 
соответственно. более низкий уровень второго показателя объясняется, 
видимо тем, что в возрасте от 15 до 24 лет среди корейцев значительный 
удельный вес занимают учащиеся школ и студенты. 

по регионам среди лиц корейской национальности данный 
показатель колеблется от 23,5% в Кызылординской области и 25,8% - в 
Южно- Казахстанской до 37,5% - в г. астане и 38,0% - в мангистауской 
области. показатель занятости напрямую зависит от региона и места 
проживания, то есть в трудоизбыточных южных областях он ниже 
среднего, а на севере, западе, востоке и центральной части страны 
наоборот – выше. самый высокий показатель трудозанятости в новой 
столице – астане, причем у всех этносов, ибо здесь появились вакансии 
во многих учреждениях и соответственно, возможности для карьеры. в 
новую динамично развивающуюся столицу переехали из других регионов 
молодые, энергичные люди для занятия бизнесом, который представлялся 
более выгодным и перспективным. относительно невысокий удельный вес 
занятых в г. алматы объясняется более значительной долей людей старших 
возрастных групп, нежели чем в астане. 

в целом по республике 8,3% из числа всех занятых составили 
руководители. у лиц корейской национальности этот показатель составил 
17,3%, казахов - 7,9%, русских - 9,3%, лидирующее положение занимают 
евреи - 27,5%. сами по себе эти цифры мало что значат, так как важно о 
каких сферах идет речь. однако, исходя из того, что корейцы не составляют 
и одного процента в общей численности населения, можно заключить, что 
они достаточно широко представлены в государственных органах власти, 
стали заметными фигурами в политической жизни страны, из которых 
следует отметить следующие лица: Ким Юрий алексеевич - председатель 
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Конституционного совета республики Казахстан; ни владимир васильевич 
- управляющий делами президента республики Казахстан, начальник 
хозяйственного управления президента и правительства; Ким георгий 
владимирович - министр юстиции республики Казахстан; раиса петровна 
Шер – депутат мажилиса парламента республики Казахстан и т.д. Корейцы 
имели генеральские звания. звание генерал-майора мвд получил Цхай 
борис алексеевич, звание генерал-майор юстиции, государственного 
советника Юстиции III класса присвоено хегаю алексею Юрьевичу. 

высока среди корейцев доля специалистов высшего уровня 
квалификации, составившая 18,4%, в то время как целом по Казахстану 
-12,9%, среди казахов - 14,5%, русских -12,1% и у евреев - 33,8%. 
по этому показателю корейцы уступают лишь евреям. удельный вес 
неквалифицированных рабочих среди корейцев, как и следовало, ожидать 
оказался одним из самых низких по стране – 6,5%, что на 2% выше, чем у 
евреев. в целом по стране этот показатель равен 9,8%, среди казахов – 9,4 и 
русских – 10,2%. 

переход от социалистической экономики к рыночной, приватизация 
государственного сектора, реформирование общественно-политического 
устройства в Казахстане создали новые возможности для частного 
предпринимательства в постсоветский период. за годы независимости в 
Казахстане стал складываться социальный слой бизнесменов, который 
приобрел за короткий срок опыт ведения своего дела от так называемых 
коммерческих киосков и мелкой розничной торговли до крупных компаний 
и корпораций. 

за прошедшие годы корейцы достигли в Казахстане значительных 
успехов в бизнесе, что было обусловлено не только правовыми, социально-
экономическими предпосылками, общими для всего населения страны, но 
и другими причинами. во-первых, уровень образования, профессиональный 
опыт и организаторские способности позволили занять определенные 
ниши в частном секторе экономики. Корейцев отличало также трудолюбие, 
упорство и коммуникабельность, умение ладить с людьми, что было 
необходимо в новых деловых взаимоотношениях. во-вторых, корейцы 
на начальном этапе имели некоторое преимущество, так как у них 
имелся определенный стартовый капитал, заработанный в советские 
времена сезонной аграрной деятельностью. в-третьих, часть корейцев, 
сумевших удержаться на руководящих должностях на предприятиях и 
в государственных учреждениях, получили возможность участия в их 
приватизации. в-четвертых, установление дипломатических отношений 
между Казахстаном и Южной Кореей, динамичное развитие экономических 
связей, создали благоприятные предпосылки для создания совместных 
компаний и партнерских связей между соотечественниками. в-пятых, 
корейцы, проживающие в Казахстане преимущественно в крупных 
городах, заняты урбанизированными видами предпринимательской 
деятельности. лишь немногие корейцы занялись фермерским хозяйством. 
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в-шестых, ряд корейцев смогли создать и возглавить крупные компании, 
с многонациональным коллективом работников, число которых достигало 
нескольких тысяч человек. примером тому мощнейшая в начале 1990-
х годов полугосударственная корпорация «Крамдс» которой руководил 
виктор тё; Компания «Казахмыс» - владимир Ким, крупная группа 
компаний, контролируемая Юрием Цхаем, строительная корпорация «Куат» 
- олег нам и т.д. в-седьмых, предприниматели-корейцы занимают довольно 
сильные позиции на казахстанском рынке в следующих отраслях: финансы и 
банковское дело; строительство; мелкооптовая и розничная продажа; произ-
водство и продажа бытовой техники и электроники; оказание медицинских, 
юридических, консалтинговых услуг; сервисное обслуживание и досуг. 

изменения в социальной структуре, профессиональном составе и, 
в конечном счете, в финансово-имущественном положении корейцев, 
произошедшие за годы независимого государства, отражают общую 
тенденцию, характерную для всего населения Казахстана. среди корейцев, 
как и во всем обществе, условно выделяются три ассимет ричных по 
численности социальных слоя: высоко-, средне- и малообеспеченных 
людей. в силу понятных причин основная масса предпринимателей освоила 
свой бизнес в алматы и затем в новой столице – астане. 

Число компаний, основанных в прежней столице в начале 1990-х  
годов представителями корейской диаспоры, составило свыше одной 
тысячи, за прошедшие годы многие из них либо прекратили свое 
существование, либо изменили названия, что затрудняет анализ их 
деятельности. в свою очередь появились новые фирмы и поэтому в начале 
2000-х годов общее число осталось примерно на прежнем уровне. 

из 1,178 предприятий, учреждений государственного сектора и частного 
предпринимательства, корейцы были в преобладающей массе владельцами 
частных компаний – 940 человек или 78,8% всех руководящих должностей. 
женщины-кореянки довольно широко представлены в качестве главных лиц 
– 272 человека, что составляет 23% от общей численности руководителей. в 
целом по Казахстану, все трудоспособное население в возрасте от 16 до 60 
лет составляет около 60 тыс. человек или около 60% от общей численности 
населения. в г. алматы, где высок удельный вес учащихся школ, студентов 
университетов и людей пенсионного возраста доля реально трудозанятых 
ниже среднего показателя по стране. из 30 тысячного корейского населения 
крупнейшего города Казахстана предположительно менее половины занята 
трудом. таким образом, из общего числа трудозанятых корейцев в г. алматы 
около 12-15 процентов занимают руководящие должности, в то время как по 
Казахстану в целом эта цифра несколько выше – 17,3 процента. 

имеющиеся данные из департамента статистики г. алматы позволяют 
рассмотреть распределение корейцев-руководителей по виду производ-
ственной деятельности. для примера, взят бостандыкский район, в котором 
246 корейцев возглавляли государственные предприятия и частные 
фирмы, в таких отраслях как: торговля – 79; производство товаров – 16; 
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строительство и архитектура – 26; сфера просвещения и образования – 9; 
общественное питание – 5; издательское и рекламное дело – 7; компьютеры, 
ремонт, программное обеспечение – 11; здравоохранение – 5; общественные 
организации и фонды – 5; услуги – 23; отдых и развлечение – 8; управление 
недвижимостью – 10; научно-исследовательская деятельность – 11; юриди-
ческие услуги и служба безопасности – 8; туризм, транспорт, монтаж 
оборудования и др. – 23. 

данные по району подтверждают предположения, что корейцы 
заметны в сфере торговли, строительства, оказания различных услуг, 
науки и образования. не исключено, что по другим районам г. алматы 
могут получиться несколько иные показатели, однако общая картина 
предпринимательской деятельности корейцев видна налицо. 

2.2. Специфика формирования элиты 

в Казахской сср и в начальный период суверенной республики 
Казахстан корейцы были достойно представлены в государственных органах 
власти. в советский период корейцы проходили через общую систему отбора 
кадров, продвижения по карьерной лестнице, однако действовали также 
определенные разнарядки, учитывавшие национальную принадлежность. 

с обретением независимости в Казахстане появились заметные фигуры 
в общественно-политической жизни страны, из которых можно отметить: 
Ким Юрий алексеевич – председателя Центризбиркома, председателя 
Конституционного совета республики Казахстан; ни владимира 
васильевича – управляющего делами президента республики Казахстан, 
начальника хозяйственного управления президента и правительства; Ким 
георгия владимировича – министра юстиции республики Казахстан; раису 
петровну Шер – депутата мажилиса парламента республики Казахстан и т.д. 
появились среди корейцев с генеральскими званиями, например, генерал-
майором мвд стал Цхай борис алексеевич, генерал-майора юстиции 
присвоили государственному советнику Юстиции III класса хегаю алексею 
Юрьевичу. 

Формирование новой элиты среди корейцев Казахстана происходит 
по двум параллельным вертикалям. первая вертикаль – внутриэтническая 
возникла в рамках так называемого «корейского движения». практика 
показала, что эффективное руководство этнокультурными объединениями, 
активное продвижение политики президента страны, действенный вклад в 
общее дело укрепления толерантности, дружбы и осознания принадлежности 
к единому народу Казахстана открывает путь продвижения вверх в 
общественно-политической иерархии.6 то есть лидерство в этнической 
группе может стать одним из каналов инкорпорации в национальную элиту.
6 См.: Наронская А.Г. Методологические аспекты изучения феномена элиты. Извес тия 

Уральского государственного университета. Общественные науки. Философия и полито-
логия. № 3(69), 2009. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://proceedings.usu.
ru/?base=mag/0069(04_$03-2009) Дата. 20.03.2010 



Корейцы Казахстана

115

лидерство в республиканском этнокультурном объединении – 
ассоциации корейцев Казахстана и активное продвижение государст-
венной политики позволило использовать «социальный лифт» ассамблеи 
народа Казахстана для получения мандата депутатов районных, городских 
и областных маслихатов, а также высшего законодательного органа 
власти страны – сената и мажилиса парламента. такая возможность была 
предоставлена Юрию андреевичу Цхаю – в высшую палату, а Ким роману 
ухеновичу – в нижнюю. 

другим каналом продвижения в представительные органы власти 
стал успешный бизнес, например, в маслихат города алматы прошли 
двое корейцев - руководители крупных частных строительных компаний 
бронислав Шин («алматыинжстрой»), олег нам («Куат»), ли владислав 
(Центркредит банк). 

К моменту обретения Казахстаном суверенитета корейская этническая 
группа имела значительный научный потенциал, который по праву входил в 
научную элиту республики.7 анализ персоналий книги «Корейцы Казахстана 
в науке, технике и культуре» показал, что корейцы оказались особенно 
активными в естественных науках, и общее число кандидатов и докторов 
наук составило около 400 человек. ученых-гуманитариев оказалось 125 
человек, то есть более чем в три раза меньше чем естественников.8 

согласно данным на 2002 г. исследователей в области математики, 
механики, информатики и физики было 65 человек; ученых химиков и 
металлургов - 50; в геологии и горном деле 43 корейца имели ученые 
степени кандидатов и докторов наук. весьма крупной по численности была 
группа ученых-корейцев в биологической и сельскохозяйственной науках 
– 64 человека, а еще больше оказалось ученых-медиков – 94 человека, в 
том числе 10 докторов медицинских наук и свыше 80 – кандидатов наук. в 
одну группу свели архитекторов, строителей, энергетиков и транспортников, 
однако число ученых составило в итоге 69 человек. таким образом, корейцы 
оказались весьма активными в исследованиях по естественнонаучным 
направлениям, и общее число кандидатов и докторов наук составило около 
400 человек.9 

за 80 лет проживания в Казахстане сформировалась корейская 
интеллигенция в общественных науках: истории, философии, юриспру-
денции, филологии, экономике. меньшее число ученых-гуманитариев и 
обществоведов объясняется несколькими причинами. во-первых, замечено, 
что корейские учащиеся в школах легче усваивали такие предметы как 
математика, физика и химия, нежели историю, русский язык и литературу. 
соответственно большая часть выпускников средних школ поступала в 

7 См.: Советские корейцы Казахстана (энциклопедический словарь). Алма-Ата, 1992, с. 
101-126; Корейцы в науке Казахстана. Алматы, 1997. - 

8 Корейцы Казахстана в науке, технике и культуре. Под ред. Пак И.Т. Алматы: НТО 
«Кахак», 2002, с. 20-24 

9 Корейцы Казахстана в науке, технике и культуре. Алматы, 2002, с. 20-24 
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технические институты. во-вторых, в естественных науках ученую степень 
получали гораздо раньше, чем в общественных науках. и, наконец, 
некоторые ученые-гуманитарии отправились для научной карьеры в москву, 
к таковым относятся: академик ан ссср, историк максим павлович Ким; 
член-корреспондент ан ссср, историк георгий Федорович Ким; доктор 
философских наук, профессор герасим андреевич Югай и др.

доля женщин-ученых колеблется в зависимости от отрасли науки: 
наиболее высокой она оказалась в области медицинской и педагогической 
науки, и низкой среди горняков и металлургов. среди 81 корейцев 
докторов наук женщинами являлись 11 человек. нет ни одной женщины 
среди академиков и членов-корреспондентов ан ссср, ан Казахской сср 
и нан республики Казахстан. нет ни одной женщины-кореянки также 
среди 7 заслуженных деятелей науки и техники, ни среди 11 лауреатов 
государственной премии ссср и Каз сср. первой кореянкой лауреатом 
государственной премии республики Казахстан стала доктор химических 
наук Ю валентина Константиновна. 

таким образом, за последние десятилетия наметились изменения 
в социальной структуре и профессиональной занятости среди корейцев 
Казахстана. Эти изменения происходили в контексте реформирования 
казахстанского общества, проводимой внутренней политики, сложившегося 
социально-экономического состояния страны и тенденций дальнейшего 
развития суверенного государства. 

переход от социалистической экономики к свободным рыночным 
отношениям и резкое ухудшение условий жизни вынудили многих людей 
оставить прежнюю работу и заняться другими видами деятельности. в 
итоге произошло вымывание слоя научной, творческой интеллигенции, а 
также сокращение доли корейцев в государственных учреждениях с одной 
стороны и увеличение численности людей, занятых своим бизнесом.10

2.3. Уровень образования 

для будущего поколения в Казахстане обязательное владение 
казахским языком стала аксиомой, вот почему корейской этнической 
группой в лице аКК принята к реализации программа «интеграция молодого 
поколения корейцев в общественно-политическую и социально-культурную 
жизнь Казахстана» посредством усвоения государственного языка. старшее 
поколение достигло успехов в советский период благодаря высокому уровню 
образования и хорошему владению русским языком. теперь престижность 
образования в Казахстане включает фактор владения государственным 
языком, что позволит двигаться вверх по ступеням социальной пирамиды. 

Корейцы не проходят отдельной строкой по текущей статистической 
отчетности, поэтому нет возможности проследить динамику численности 
студентов, выбора типа учебного заведения, факультета, специальности, 
10 Ким. Г.Н. Корейцы суверенного Казахстана. Рукопись монографии. 2010, Л. 19
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формы обучения и т.д. имеющиеся данные свидетельствуют, что начало 
1998/99 учебного года общая численность студентов-корейцев составила – 
4767 человек, из них очников – 3320, вечерников – 108 и заочников – 1357.11 

априорно можно сделать вывод, что численность студентов корейской 
национальности за последние десятилетие оставалась без больших 
изменений. Корейцы, занимая по своей численности в структуре населения 
Казахстана 9-ую строчку, в национальном составе студентов высших 
учебных заведений поднялись в абсолютных показателях до 4-ого места, 
опередив, таким образом, немцев, татар, узбеков, белорусов и уйгуров. 

анализ косвенных данных и сведений, а также общие тенденции 
позволяют сделать следующие выводы относительно выбора корейцами 
вузов. во-первых, доля студентов гуманитарных факультетов и 
специальностей заметно увеличилась, а технических, аграрных вузов и 
естественнонаучных факультетов соответственно снизилась. во-вторых, 
снизилась численность корейцев из Казахстана, обучающихся в вузах 
москвы, санкт-петербурга, новосибирска, томска и других российских 
центров. Как и прежде совсем немногие корейские юноши желают получить 
образование в военных вузах и учебных заведениях, что объясняется в 
большей степени традицией советского периода. К сожалению, нет также 
сведений, касающихся соотношения численности студентов-корейцев, 
получающих образование на бюджетной основе и на договорных, платных 
условиях. предположительно, что число последних либо равно, либо 
превышает число тех, кто получает бесплатное вузовское образование. 

Глава 3. ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

миграция корейцев Казахстана из сельской местности в города, 
изменение среды обитания и образа жизни, внесли коррективы в народные 
обычаи и обряды. со временем появились новые традиции, а некоторые 
детали древней обрядности ушли в прошлое. в настоящее время для 
этнического развития корейцев Казахстана характерны с одной стороны 
возрождение национальных традиций, присущих коре сарам и сохранение 
приобретенных элементов иноэтнической (русской, европейской, 
среднеазиатской) культуры. за годы независимости Казахстана корейцы 
приступили к усвоению казахского языка и культуры казахского народа. 
общение с южными корейцами, проживающими в Казахстане, поездки 
на историческую родину, материалы о современной Корее в газетах, 
журналах, книгах и телепередачах также оказали определенное влияние на 
современные этнические процессы казахстанских корейцев. на нынешнем 
этапе каждая из этих тенденций, имеющая свои исторические корни, 
развивается своими темпами и по-разному проявляется в материальной и 
духовной культуре корейцев Казахстана.

11 В скобках дан средний показатель по всему населению КазССР 
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3.1. Этническая материальная культура 

Этническая материальная культура состоит, как известно, из множества 
различных элементов, которые можно условно сгруппировать следующим 
образом: пища, одежда, жилище, инструментарий и т.д. забегая вперед, 
следует отметить, что корейцы в Казахстане, как и все диаспорные народы, 
наиболее прочно сохранили привязанность к национальной пище, а еда, 
как всем известно, в отличие от одежды или других элементов, не имеющих 
повседневный характер, необходима несколько раз в сутки. 

Пища. Как известно, в пище всем людям присуща консервативность 
и поэтому еда наименее подвержена изменениям или веяниям моды. 
традиционная корейская пища отличалась большим своеобразием, к 
тому же в ней отражалась региональная специфика ее приготовления. 
в корейской кухне есть все виды блюд: горячие и холодные, мясные и 
рыбные, супы и жаркое, мучные и овощные, множество салатов и напитков, 
для которых свойственны особый состав ингредиентов, их пропорции и 
технология изготовления. Корейцы подчеркивают отличие своей кухни 
от китайской или японской, замечая, что они в отличие от них изначально 
имели в своем инструментарии ложку, которой едят супы. 

более чем 150-летнее проживание корейцев сначала в россии, а затем 
в континентальных, весьма удаленных от моря природно-экологических 
условиях Казахстана, а также иноэтническое окружение оказали влияние 
в возникшем своеобразии пищевого рациона. Корейцы в Казахстане, с 
одной стороны, сохранили свою этническую пищу в первозданном виде, 
восходящую своими истоками к северному региону Кореи, точнее к 
провинции хамген, из которой происходят большинство переселенцев в 
россию.12 некоторые нюансы в принятии повседневной пищи уже ушли 
в прошлое в Южной Корее, а у корейцев в Казахстане они сохранились. 
К примеру, до сих пор казахстанские корейцы едят рисовую кашу - пап, 
накладывая ее в чашку с холодной водой, и называется это «паби-мури», 
то есть «каша-вода». до неузнаваемости отличаются друг от друга такие 
специфические народные блюда как «босинтхан» в Корее и «кячжан» 
(кятхан) – в Казахстане. из рациона коре сарам почти исчезли морепродукты. 
трепанги, кальмары, морские огурцы, устрицы и другие морепродукты стали 
столь же непривычными, как и «лапки лягушек» или «гнездо ласточки». 

с другой стороны, интенсивное общение и совместное проживание 
корейцев с русскими, казахами, узбеками и другими народами, стандартный 
образ жизни в городских условиях советского периода, внесли в пищу 
значительные коррективы. многие народные блюда перестали быть 

12 Вагин В. Корейцы на Амуре. – Сборник историко-статистических сведений о Сибири 
и сопредельных ей странах. Т.1, СПб. 1875-1876, с.1-29; Насекин Н. Корейский вопрос 
в Приамурье.- Русский вестник, 1900, № 269, с. 296-303; Песоцкий В.Д. Корейский 
вопрос в Приамурье. – Труды командированной по Высочайшему повелению Амурской 
экспедиции. т. XI, Хабаровск, 1913.
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ежедневными, и перешли в разряд регулярных (несколько раз в неделю) 
или праздничных. 

Корейцы, ощущают себя таковыми, несмотря на то, что родились в 
Казахстане и относятся уже к 4-ому или 6-ому поколению, ибо уже с детства 
едят пищу, отличную от других народов. рис, как и прежде, занимает самую 
важную строку в рационе питания и из него, кроме паб готовятся и другие 
блюда, в особенности праздничные. перемены последнего десятилетия 
коснулись, прежде всего, самого риса, так как в советские времена корейцы 
его выращивали сами в Казахстане и наиболее излюбленными сортами 
были «бахбахтинский» или «Каратальский». ныне шлифованный рис 
завозится из Китая, и такой сорт как «баракат» вытесняет рис местного 
производства. раньше рисовая каша-паб готовилась в котелках и кастрюлях 
на огне печи или газовой плиты, сейчас используются электрические 
кашеварки южнокорейского производства, ибо они очень удобны не только 
для приготовления, но и поддержания каши в нужной кондиции в течение 
продолжительного времени. 

маринованная капуста – кимчхи (чхимчхи) продолжает оставаться 
излюбленной закуской на столе корейской семьи, однако если раньше 
каждая семья осенью заготавливала впрок запасы кимчи, то теперь ее 
чаще стали покупать на рынке. Как и прежде, настоящим кимчхи считается 
кимчхи из китайской (или ее иначе называют корейской капусты) капусты-
салата, причем, в последние годы пользуется большим спросом капуста, 
выращиваемая из семян, привезенных их Южной Кореи. сергей григорьевич 
Юн – пионер в этом деле, ежегодно завозил в алматы из своего фермерского 
хозяйства недалеко от уштобе десятки центнеров капусты и корейской 
редьки.13

зачастую из-за нехватки капусты-салата, кимчхи готовится из 
белокочанной капусты, но по тому же рецепту. раньше кимчхи в Казахстане 
закладывали не в больших глиняных горшках, как в Южной Корее, а в 
деревянных бочках и хранили в погребах. теперь все чаще используют для 
засолки и маринада бочки из нержавеющей стали или пластика, которые 
герметически закрываются и поэтому можно хранить на квартирном 
балконе. 

по-прежнему многие корейские блюда не обходятся без таких 
корейских приправ как твенчжан (чжай) – соевой пасты и канчжан (тирей)– 
соевого соуса. готовящих для семейного потребления твенчжан, канчжан 
и «кочхучжан» (кочхичжай) - острую соевую пасту со специями, слегка 
обжаренную, на масле осталось совсем немного. в основном корейцы, 
впрочем, как и люди иных национальностей в Казахстане, покупают готовую 
заводскую продукцию, импортированную из Южной и северной Кореи, 
Китая, Кубы и испании. излюбленным среди корейской диаспоры стал 

13 Интерью с Юн С.Г., 14 ноября 2004 
* на северо-хамгенском диалекте - чимчхи



120

Ким Герман ниКолаевич

кочхучжан южнокорейского производства, который по рецептуре и вкусовым 
качествам намного отличается от местного «кочхичжай».

на рынках всех крупных городов Казахстана женщины-кореянки, а 
также казашки, дунганки и уйгурки торгуют острыми салатами, которые 
называются собирательным словом - чхэ. они отличаются, прежде всего, 
тем, из чего они готовятся, и в зависимости от этого слову чхэ предшествует 
название овоща или иного растения, например: камдя-чхэ (салат из 
картофеля), ве-чхэ (салат из огурцов), косари-чхэ (салат из папоротника), 
мэги-чхэ (салат из морской капусты), кади-чхэ (салат из баклажанов) 
и, полюбившийся всем морковь-чхэ (салат из моркови). раньше овощи 
шинковались ножами, теперь люди, изготавливающие дома салаты 
на продажу или повара в кулинарных магазинах и кухнях ресторанов 
используют специальные механические и электрические овощерезки. 
острые корейские салаты предлагаются в качестве закусок во многих кафе 
и ресторанах, их готовят и продают не только кореянки, но и женщины иных 
национальностей.14 

большой популярностью не только корейцев, но и любителей иных 
национальностей пользуется кукси - вид корейской лапши, приготовляемой 
из пресного теста. Кукси подают к столу в мясном бульоне или в холодном 
соево-водном растворе, куда добавляют кусочки обжаренной, тушенной 
или отварной говядины, свинины или курицы, мелко нарубленные овощи 
и специи. раньше лапшу мужчины-корейцы выдавливали специальным 
приспособлением, которое называлось кукси-пунктхури и имелось почти 
в каждом доме. сегодня сама лапша изготавливается промышленным 
способом на фабриках Казахстана или импортируется в расфасованном виде 
из россии, италии, турции и Китая. все остальное готовится, как и прежде 
в домашних условиях. Кукси относится к обязательному меню всех кафе и 
ресторанов местной корейской кухни. 

отметим произошедшие изменения в пищевом рационе корейцев 
Казахстана. 

во-первых, сейчас в повседневную еду входят хлеб, молочные 
продукты, масло, сыр, колбасные изделия и т.д. в прошлом отсутствовавшие 
в их питании. русская и славянская кухня широко представлена на столе 
у корейцев такими блюдами как борщ, солянка, щи, блины, оладьи, 
пирожки, пельмени, квашеная капуста, соленые огурцы, варенья и т.д. под 
влиянием казахов корейцы стали пить много черного чая. в корейских 
семьях полюбили такие блюда среднеазиатской кухни как плов, манты, 
шашлык и лепешки. в национально-смешанных семьях повседневными и 
праздничными блюдами стали такие блюда казахской кухни как бешбармак, 
сурпа, куырдак, мясные изделия из баранины и конины, а также изделия из 
муки - баурсаки, молочные - айран, кумыс, шубат, иримшик, курт и т.д. 

во-вторых, пища корейцев стала приобретать интернациональный 
характер, хотя определяющую роль продолжает играть национальная кухня. 
14 Чен Т.С., Пак Ир П.А. Традиционная корейская кухня. Алматы, 1994, 398 с. 
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в повседневное и праздничное меню входят как корейские, так и русские, 
европейские и среднеазиатские блюда и корейские салаты соседствуют на 
столе с русскими блинами или казахским мясным ассорти. 

в-третьих, корейцы, как и все остальные горожане, стали все больше 
потреблять различные полуфабрикаты, многие из которых импортируются 
в Казахстан из разных стран мира. все меньше времени тратится на 
приготовление пищи в домашних условиях, ибо купленные на рынках и 
супермаркетах полуфабрикаты позволяют намного сократить его. 

в-четвертых, горожане намного чаще стали питаться в заведениях 
общественного питания. если раньше по праздникам или семейным 
торжествам гостей встречали обычно у себя дома, то теперь их приглашают 
в рестораны и кафе. в крупных городах Казахстана открылись рестораны и 
кафе итальянской, китайской, тайской, мексиканской, японской, греческой, 
еврейской, уйгурской, дунганской и корейской кухни и такое разнообразие 
не может не привлекать людей, у которых, самое главное, появились 
средства для их посещения. 15

в-пятых, к ассортименту корейской национальной кухни добавились 
многие блюда из Южной Кореи доселе неизвестные казахстанским 
корейцам, к примеру, такие как бульгоги, самгепсаль, юккедян, сэллонгтхан, 
одинъо боккым, кимпаб и многие другие, которые подаются ныне в 
корейских ресторанах. некоторые казахстанские кореянки стали готовить 
эти блюда также в домашних условиях. уже позабытые палочки для еды, 
которые заменили ложки и вилки, вновь возвращаются в корейские дома. 

в-шестых, корейские блюда наиболее устойчиво сохранились в 
праздничном меню и, как и прежде, на таких торжествах как толь – первая 
годовщина ребенка, свадьба и хвангаб – 60-летний юбилей обязательно 
готовят или покупают на стол чхальтоги, чхимпени, кадюри, косари чхэ, 
диргымчхэ, сундэ, сиряк чжанмури и так далее.16 рис клейких сортов 
(«чапсари») для приготовления чхальтоги и чхимпени, который в советские 
времена завозился из узбекистана, теперь импортируется из Китая и Южной 
Кореи. трудоемкие виды работы, такие как отбивание разваренного на пару 
клейкого сорта риса в чхальтоги или перемалывание риса в муку стали 
механизированными. 

и, наконец, за прошедшие десятилетия ряд традиционных блюд 
корейцев практически исчезли из повседневного и праздничного меню, 
к примеру, еще в 1950-60-х годах в сельской местности на праздники 
готовили напиток – камди, а на базарах женщины-кореянки продавали ёси, 
вкус которых уже не знают корейские дети. Чрезвычайной редкостью стала 
каша, которая называется на диалекте казахстанских корейцев оксичжуги, 

15 По данным анкетирования и материалам контент-анализа газеты «Коре ильбо» в 1998-
2004 годах

16 См.: Чен Т.С., Пак Ир П.А. (составители). Традиционная корейская кухня. Алматы, 1994, 
с. 22, 31, 127, 300; Ли Г.Н. Обычаи и обряды корейцев СНГ. Москва, Ташкент, 2001.- 227 
с. 
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сваренная из дробленых зерен клейкого сорта кукурузы, риса, фасоли и 
соевых бобов. 

Одежда. в повседневной жизни корейцы, как и многие остальные 
этносы Казахстана носят готовую одежду, в основном импортированную в 
Казахстан из разных стран. в стандартной одежде также имеются нюансы, 
которые присущи тем или народам, например, это касается предпочтений в 
цветовой гамме. Корейцам нравится голубой, синий, черный, серебристый 
цвет, они реже выбирают зеленый, коричневый или броские яркие цвета. 
в последнее время корейцы под влиянием поездок в Корею, общения 
с южными корейцами и желанием усвоить традиционную культуру в 
торжественных случаях и по праздникам стали вновь обращаться к 
национальной одежде. ханбок часто одевают женщины, в особенности 
пожилого возраста, а также участники художественной самодеятельности, 
фольклорных ансамблей. в национальное платье часто облачают маленьких 
детей на первой годовщине со дня рождения. ханбок и детская одежда 
привозится в основном из Кореи и редко изготавливается в домашних 
условиях или на заказ. 

Жилище. проживание в стандартных городских квартирах практически 
не оставило национального своеобразия в жилищах корейцев Казахстана. 
полевые исследования, проведенные осенью в первой половине 
2000-х годов в г. уштобе, близлежащих к нему сельских населенных 
пунктах, а также в селе бакбакты, показали, что лишь в единичных 
случаях остались дома корейцев, в которых сохранилась и используется 
корейская традиционная система отопления кудури (ондоль).17 произошли 
различные изменения, которые коснулись самой конструкции кудури, ее 
местонахождения, используемых строительных материалов, сжигаемого 
горючего и использования самого помещения. 

в сельской местности дома корейской семьи, в котором нет кудури, 
по своей планировке, ничем не отличаются от домов, в которых проживают 
русские, казахи или представители других национальностей. однако в 
надворных постройках, использовании приусадебного участка видна сразу 
же этническая специфика. у корейцев это касается хорошо возделанного 
огорода, наличия курятника; у русских и немцев – добротной ограды, 
цветника, сада и свинарника, а у казахов – стойла для крупного и мелкого 
рогатого скота, и сарая с сеном. различия можно видеть в интерьере 
и убранстве жилищ разных народов, хотя в основном все же они стали 
одинаковыми, ибо используются заводская мебель, бытовые электрические 
приборы, теле-радио аппаратура, посуда и так далее. городская квартира 
приобрела стандартный вид, и определить сразу, какая по национальности 
семья проживает в ней на первый взгляд весьма сложно. некоторые 
17 German Kim. The Origins of the Korean Settlements in Kazakhstan. Paper delivered in the 

international Conference organized by Korean Housing Association. Songyukwan University. 
2005, May 28. Title of paper “Origin of Korean Settlements in Kazakhstan”. Proceedings of 
the conference “러시아 연해주와 중앙아시아에 거주하는 한국인 동포의 주거”. 사단법인 
한국주거 학희, 2005, pp. 47-105 
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элементы традиционного среднеазиатского интерьера, как, например, 
напольные и настенные ковры, стали привычными в жилищах других 
народов, в том числе и корейцев. 

в отличие от советского периода, когда предпочтение отдавалось 
городским квартирам со стандартным набором удобств: центральное 
отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, наличие 
телефона и т.д. с низкой стоимостью самого жилья и коммунальных 
услуг, в настоящее время престижным стал свой отдельный дом. в таких 
индивидуальных домостроениях, отличающихся разнообразием планировок, 
размерами жилища, использованными строительными материалами, 
деталями интерьера, конструкцией, архитектурой, внешним и внутренним 
дизайном, а также приусадебным ландшафтом могут проявляться некоторые 
элементы, присущие этнической культуре их владельцев.18 

Инструментарий. разнообразный инструментарий, имеющий 
этническую специфику можно условно поделить на следующие основные 
группы: посуда, домашняя утварь, сельскохозяйственные орудия, 
бытовые, музыкальные инструменты, оружие и т.д. естественно, за годы 
проживания корейцев в Казахстане произошли значительные изменения 
в использовании, как диаспорой, так и населением современной Кореи 
всех упомянутых групп инструментов, что было вызвано новыми условиями 
жизни. многие предметы бытовой утвари или музыкальные инструменты, 
использующиеся сегодня в Южной Корее, незнакомы корейцам Казахстана. 

Корейцев в Казахстане, пользующихся повседневно палочками для 
еды, осталось совсем немного и вряд ли кто спит сейчас на цилиндрических 
подушках – пёга, которые практически исчезли из обихода. в отличие 
от других народов Казахстана на столе у корейцев стоит много маленьких 
блюдец для салатов-чхэ и розетки для кочхучжан и канчжан. для супов и 
кукси в ходу глубокие фарфоровые чашки, имеющие форму усеченного 
конуса, которые раньше импортировались из других стран. ныне их 
производят также на керамических фабриках Казахстана и узбекистана. 

смена трудовой деятельности, а именно отказ от земледелия и занятие 
другими урбанизированными видами работ, привело к тому, что лишь 
незначительная группа корейцев, занимающихся «кобончжи», пользуется 
традиционными сельскохозяйственными орудиями. при прополке лука, 
других овощей, а также арбузов и дынь в начальный период вегетации до 
сих используются небольшие тяпки-хоми с короткими черенками. для 
выкашивания высокого и густого травостоя применяется серп с прямым 
лезвием – нат. некоторые полевые орудия труда среднеазиатских народов, 
хорошо приспособленные для обработки местных плотных, глинистых видов 
почвы, к примеру, кетмень, стали привычными в руках корейских сельских 
тружеников. Этот инструмент особенно хорош при таких видах работ, как 
рытье каналов, арыков, выполнение разделительных межчековых валиков 
18 German Kim. Koryo Saram in Kazakhstan, Uzbekistan and Russia. – World Diasporas 

Encyclopedia. Kluwer, 2004, pp.985-993 
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и т.д. Коса-литовка широко используется для выкашивания больших 
площадей густой травы и камыша. 

при посеве лука и других овощей семенами, а также мелкого зерна 
(просо, чумиза, гаолян) корейцы продолжают использовать особый 
инструмент – тубе, который описывается н. насекиным следующим образом: 
он состоит из деревянной палки, одна сторона которой выдолблена в виде 
трубки в полтора вершка в диаметре; трубка эта пропущена в круглую 
тыкву, в которое насыпается мелкое зерно. сеятель держит палку с тубе под 
левой мышкой в наклонном положении, правой же рукой стучит по трубке 
тоненькой палочкой. зерно идет из тыквы вдоль по трубке, в отверстие же 
трубки вставлен пучок травы, в котором зерно застревает и от удара палки 
по трубке сыплется ровной струей. длина тубе аршина* два.19 Конструкция 
тубе и ее функциональное назначение остались прежними, но изменения 
коснулись используемых материалов. вместо тыквы приспосабливается 
жестяная пол-литровая банка, а вместо деревянной выдолбленной палки 
вставляется пластиковая трубка. 

ножные крупорушки – паи и ручные – меттори, превратились в 
этнографические экспонаты и сохранились в некоторых семьях просто 
на память, а не для практического использования. в поездках по 
Каратальскому району, г. уштобе и близлежащим селам удалось обнаружить 
во дворах некоторых корейских семей старые, заброшенные баи. 20 

музыкальные инструменты, такие как струнный – каягым, духовой – 
пхири, ударный – чхин и другие, стали вновь известны корейцам Казахстана. 
группы самульнори становятся популярными и без них не обходятся на 
праздничных мероприятиях. инструменты завозятся из Кореи, первые 
группы корейской молодежи обучались в сеуле, а теперь они передают опыт 
своим последователям. в алматинском корейском центре просвещения, 
а также в ташкенте и бишкеке южнокорейские преподаватели обучают 
игре на каягыме или на ударно-шумовых инструментах самульнори. иногда 
старшее поколение корейцев из сельской местности, собираясь в своем 
кругу на вечеринки, продолжает отбивать танцевальные ритмы на барабане 
– бук. 

3.2. Праздники и обряды жизненного цикла 

в жизни всех людей есть праздники, с которыми связана народная 
обрядность, прежде всего это касается рождения, совершеннолетия, 
круглых дат-юбилеев. затем этническая специфика наглядно проявляется 
в свадебной обрядности, которая включает в себя пред и послесвадебные 
церемонии. и наконец, наиболее устойчиво сохраняются традиции в 

* вершок равен 4,4 см
19 Насекин Н. Корейцы Приaмyрского края.-Труды Приамурского отдела Импера торского 

Русского Географического Общества (ИРГО), 1895, Т.11, с. 16
20 Полевые записи автора. 2003. Тетрадь 1, с. 3-8; 2004. Тетрадь 1, с. 12-15. Архив автора
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похоронных и поминальных ритуалах. Корейцы Казахстана сохранили до 
настоящих дней основные аспекты народных традиций в праздниках и 
обрядах жизненного цикла. 

ныне кажется странным и непонятным, почему советские корейцы 
не отмечали своим детям бэкиль - 100 дней со дня рождения. поколение, 
родившееся и выросшее в Казахстане, до недавнего прошлого даже не 
знало о такой значимой дате как 100 дней со дня рождения ребенка, не 
говоря о том, чтобы отмечать его. однако все корейские семьи, как и 
прежде, в обязательном порядке справляют первую годовщину рождения 
ребенка – толь. если в Корее предпочтение в семьях в рождении детей (во 
всяком случае, первенца) отдается сыну, как продолжателю рода и будущего 
исполнителя поминания предков, казахстанские корейцы относятся к полу 
будущего ребенка более или менее нейтрально. 

«Толь» – годовщина ребенка. в Корее первую годовщину ребенка – 
толь (на коре мар – сянгчжи) издавна было принято отмечать как большой 
праздник, так как достижение этого возраста при высокой младенческой 
смертности, характерной для тех времен, означало, что ребенок будет жить. 
высокий уровень младенческой смертности остался уже в прошлом, но 
обычай празднования первого годовщины ребенка остался в Корее, как и 
прежде. Корейцы Казахстана и всего постсоветского пространства также 
продолжают придерживаться этой традиции, и суть толя заключается в 
узнавании будущей судьбы ребенка, причем это делается по ряду примет, 
признаков, однако главное определяется по тому, что произойдет за столом 
именинника. 21 

перед тем, как ребенка подвести к столу, его одевают во все новое 
и в последние годы именинникам, в особенности мальчикам привозят 
национальные костюмы из Кореи, а ханбок для девочек могут сшить на 
месте. на столик именинника обязательно ставят: три чашки отбитого 
рисового хлеба чхальтог (чартоги), чашку фасоли или гороха (кхо), чашку 
риса (сари), книгу – (чхяги), ручка или карандаш (йонпхири), деньги (тони), 
ножницы (кася), швейную иглу (баныри) и нити (сири). наши наблюдения 
показали, что порой стали использовать то, что под руку подвернется, к 
примеру, сотовый телефон, ключи от машины, молоток и т.д новшеством 
в условиях свободного хождения в стране иностранной валюты стало то, 
что на стол кладут не только казахстанские деньги –тенге, но и зачастую 
американские доллары, причем новыми и крупными купюрами.22 

ребенка подводят к столику и в соответствии с тем, что из 
перечисленных предметов он выберет в первую очередь, определяют его 

21 Джарылгасинова Р. Традиционное и новое в семейной обрядности корейцев Средней 
Азии.- История, Археология и этнография Средней Азии. М., 1968 , с.43-49; Ионова 
Ю. Традиционная семейная обрядность как форма воспитания и социализации 
детей у корейцев. - Краткое содержание докладов сессии Института этнографии 
АН СССР, посвященный столетию создания первого академического этнографо-
aнтропологического центра. Л., 1980.

22 Полевые записи автора, Алматы, ноябрь, 2004.
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дальнейшую судьбу. Как только ребенок схватит три первых предмета, его 
отводят от стола, чтобы он не стал брать все остальные предметы, лежащие 
на столе. родители и гости следят внимательно за происходящим, и если 
раньше радовались выбору ручки, книги или тетради, символизирующих 
знания, образование и интеллектуальный труд, то теперь желают прочного 
материального положения и богатства, поэтому деньги кладут на стол 
поближе к имениннику. 

в советские времена именины отмечались только дома и приглашали 
довольно узкий круг людей, однако ныне толь зачастую празднуют в кафе 
или ресторане, если в семье много родственников и близких друзей, а самое 
главное, если финансовое положение позволяет потратить значительные 
средства, чтобы накрыть богатый стол для большего количества 
приглашенных людей. 

Свадебная обрядность. современные свадебные обряды корейцев 
Казахстана сохранили лишь немногое от древних традиций. 23 с другой 
стороны, церемонии сватовства и свадьбы в Казахстане и Корее в главном 
сохранили свою схожесть. 

свадьба у корейцев, живущих в Казахстане делилась прежде на 
три этапа: сватовство - хонсе мар или помолвка - ченчи, регистрация в 
загсе (запись актов гражданского состояния – прим. автора) и свадьба, 
послесвадебные церемонии. в настоящие дни такая поэтапность уходит в 
прошлое, праздник сводится к самому заключению брака и последующему 
свадебному застолью. 

в советский период свадьбы у многих народов, населявших огромную 
страну, стали приобретать общие стандартные черты, причем определяющим 
фактором явились русские традиции. в итоге, на всех свадьбах у корейцев 
Казахстана, поздравление за молодоженов завершается со словами 
«горько!», которые произносят для того, чтобы водка стала «сладкой» от 
поцелуя влюбленных. Этот обычай корейцы также переняли у русского 
народа.

стол, за которым сидят молодожены, отличается по сервировке от 
других не только богатством блюд и напитков, но самое главное тем, что на 
нем стоят большой, красочный торт, специально приготовленный по заказу 
и свадебный петух. петух, ощипанный и сваренный целиком, украшенный 
цветными нитями и с красным перцем в клюве, остается обязательным 
атрибутом корейского свадебного стола.24 нередко можно увидеть, что 
вместо нитей петуха теперь украшают цветной мишурой или елочным 
дождем.25 

Корейские свадьбы отличались своим размахом, тратой значительных 
денежных средств и нередко число родных, друзей и гостей составляло 
200-300 и более человек. ныне, большое количество людей перестало 
23 Корейская свадьба. Восточное Поморье. 1886, №№ 20, 22.
24 Ли Г.Н. Обычаи и обряды корейцев СНГ. Москва-Ташкент, 2001, с. 53
25 Полевые записи автора, Уштобе, декабрь 2004 
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быть особенностью корейских свадеб. Крушение единого государства 
раздробило единство советских корейцев, и современные браки 
заключаются преимущественно между партнерами одного гражданства. 
доминирующее городское население и совместное проживание с другими 
народами Казахстана, высокий удельный вес межэтнических браков и 
ослабление этнической специфики в обрядности, привели к исчезновению 
традиционной поэтапности корейских свадеб. все свелось, в основном, в 
совместную свадьбу и раздельное празднование у невесты и жениха почти 
ушло в недавнее прошлое. 

в крупных городах на свадьбы стали приглашать людей, профес-
сионально занимающихся организацией «протокола» и культурной 
программы праздника. таких людей называют тамада и они должны 
обладать рядом необходимых творческих способностей и практических 
навыков. в последние годы на свадебных вечерах тамада готовит целую 
концертную программу с приглашенными певцами, танцорами и артистами 
оригинальных жанров (фокусы, юмор, цирковые номера). он проводит также 
забавные и шуточные конкурсы. если раньше было важным, как накрыт 
стол, то теперь судят по тому, кого пригласили развлекать гостей, петь песни 
и танцевать. 

60-летие – хвангаб или хвегаб. среди семейно-бытовых праздников 
корейцев особое место занимает 60-летие – «хвангаб», который является 
подведением итогов жизни, так как он совпадает с завершением 
зодиакального цикла по восточному календарю. в 60 лет каждый кореец 
подводит итоги прожитых лет и начинает отчет круга жизни, второй 
зодиакальный цикл по лунному календарю.

проведение хангаби, так называют на диалекте 60-летие корейцев, 
связано с большими финансовыми, материальными затратами и 
заблаговременной подготовкой. Корейцы не жалели средств на 
празднование хангаби, приглашая сотни гостей: родственников, 
сослуживцев по работе, соседей. в старину все расходы несли дети и, 
прежде всего сыновья, однако в советские годы родители, работавшие всю 
жизнь и скопившие денежные средства, помогали своим детям достойно 
провести юбилей. 

исходя из количества гостей, подбирается ресторан или кафе, в 
котором будет праздноваться хвангаби. если раньше были проблемы с 
арендой праздничного зала ввиду недостаточного числа ресторанов, то 
теперь во всех городах Казахстана предлагается широкий выбор и можно 
выбирать по уровню обслуживания, условиям аренды и вместимости.

Как и прежде суть хвангаб заключается в национальной форме 
поздравления юбиляра, отличающейся от других этносов Казахстана тем, 
что юбиляру делают глубокие поклоны. обычно делается один поклон, 
однако если отмечают юбилей обоим супругам, то совершаются по одному 
поклону каждому.26 
26 Полевые записи автора, Алматы, 2000-2004
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перед тем как начать вызывать людей на поклоны зачитывается 
биография юбиляра. перед столом юбиляра ставят маленький столик, 
где стоит бутылка водки, из которой наполняют рюмки для выступающих 
людей с тостами и поздравлениями. в начале юбилейного вечера тамада 
вызывает по очереди ровесников юбиляра и почётных гостей, называя их 
имена по заранее составленному списку. для выполнения поклонов перед 
столом юбиляра стелют ковер. Когда они усядутся за ним, тамада начинает 
вызывать детей, родных, которые после традиционных глубоких поклонов 
поздравляют юбиляра. если живы родители юбиляра (ов), сначала юбиляр 
отдает им поклоны, лишь затем усаживается за свой стол. ровесники и 
почетные гости, люди старшего возраста поклоны могут не выполнять. 
после выполнения поклонов произносятся поздравления в честь юбиляра. 
поздравления могут быть в виде здравицы, песни, стиха, танца. 27 

в конце юбилейного вечера гостям раздаются пакеты с гостинцами, 
однако по традиции некоторые гости сами берут с юбилейного стола для 
своих детей или внуков конфеты или фрукты, так считается, что они также 
сулят им такое же долголетие, как у юбиляра. 

большинство корейцев Казахстана встречает свое 60-летие в добром 
здравии, биологический возраст многих из них существенно ниже, нежели 
чем реальный, поэтому они выглядят моложе своих лет. если раньше 
юбиляры выглядели пожилыми людьми, и они облачались на хвангаб в 
национальные платья, то теперь состоятельные корейцы могут предпочесть 
ему дорогие европейские костюмы. жизненная энергия, активный образ 
жизни юбиляра придают юбилею веселый характер и на современных 
хвангаб много поют и танцуют. 

Кохи, означает старый или древний – 70 летний юбилей проводится 
также торжественно, как и 60-летний юбилей хвангаб и мало чем 
отличается от него в подготовительной и церемониальной части. многие 
корейцы доживают сейчас до 80 и более лет, 60-летие перестало быть 
такой значимой, хотя оно по-прежнему по традиции широко отмечается. 
сегодня и 50 и 80, 90, 100 лет также считаются юбилеями. в Южной Корее 
в последнее время стали пропускать хвангаб и отмечать только кохи.  
в Казахстане пока 60-летний юбилей продолжает считаться самой главной 
вехой в жизни человека. 

Похоронно-поминальные обряды. ученые-этнографы отметили, что 
в духовной культуре всех народов наиболее консервативными остаются 
обряды и обычаи, связанные с похоронами и поминками. Корейцы 
Казахстана устойчиво сохраняли до последнего времени свою древнюю 
похоронно-поминальную обрядность, хотя многие ее элементы начинают 
терять ныне свою первозданность, как по форме, так и по содержанию. 
многое из сохранившейся обрядности представляет собой лишь ритуальную 
оболочку без первоначального идеологического и мировоззренческого 
смысла. 
27 Ли Г.Н. Обычаи и обряды корейцев СНГ. Москва, Ташкент, 2001, с. 66.
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Как и прежде, сразу после того, как человек умирает в своем 
доме или квартире, исполняется обряд чохон – вызов духа умершего.  
с покойника снимают верхнюю сорочку или кофточку и один из старших 
родственников поднимается на крышу дома либо выходит на балкон 
и, размахивая одеждой, трижды зовет покойника по имени. Корейцы 
Казахстана называют этот древний обряд «хон пурунда», что в прямом 
переводе означает «звать духа». Этим обрядом обращаются к небу с 
просьбой принять душу покойного. впоследствии вещь, снятая с покойника, 
сжигается и вместе с дымом его душа устремляется в иной мир. современных 
людей смерть настигает преимущественно за пределами родных стен, и 
корейцы не являются исключением, поэтому зачастую выполнение обряда 
хон пурунда стало невозможным. 

раньше корейцы укладывали умершего на специальную доску, которая 
называется чхильсонпхан (доска семи звезд).28 на доске просверливали 
семь отверстий, символизирующие созвездие большой медведицы. 
Этот обычай, уходящий корнями в древние верования, совершался для 
возвращения души покойного в небесный звездный мир. сейчас вместо 
чхильсонпхан покойника помещают в гроб, причем, если лет 10-20 тому 
назад его обивали тканью и лентами родные, то теперь в компаниях по 
оказанию ритуальных услуг можно приобрести все необходимое. 

обращение к специальным агентствам, стало в последние годы 
обычным явлением, ибо оформление различных документов, выделение 
места для захоронения, обеспечение транспортом и необходимым 
инвентарем, установление надгробного памятника и многое другое 
требует времени, сил и нервов. проще заплатить и агенты из похоронного 
бюро все эти вопросы берут на себя, а родные могут заниматься другими 
необходимыми делами. 

покойника помещают в отдельную комнату, находящуюся ближе к 
входу в дом или квартиру, и огораживают его ширмой из белого полотна. 
Через ширму перекидывается полотно из красной или алой ткани, на 
котором белыми или желтыми красками начертано имя и социальный статус 
ушедшего в иной мир человека. Этот траурный флаг называется мёндён. 
лет 20 тому назад при выносе покойника этот траурный флаг укреплялся 
вертикально на длинном древке и его несли впереди похоронной 
процессии. теперь этот обычай ушел в прошлое и мёндёном накрывают 
гроб. по древней традиции надпись принято делать иероглифами, однако в 
последние годы трудно найти человека, знающего и умеющего ими писать, 
поэтому инновацией стало использование национального письма – хангыля. 

в комнате покойного все время до последнего выноса тела из дома 
находятся кто-либо из родственников и приходящие попрощаться друзья, 
коллеги по работе, соседи. К изголовью покойного ставятся три чашки с 
паби. одна чашка предназначена для покойного, вторая - для духа земли, 
28 Ионова Ю. Обряды, обычаи и их социальные функции в Корее. Середина XIX - начало  

XX вв. М., 1987, с. 195-196



130

Ким Герман ниКолаевич

а третья - для духа неба. перед ширмой, отделяющей покойника, оставляют 
место для выполнения глубоких поклонов. 

у корейцев Казахстана, по обычаю, принято хоронить на третий день 
после смерти, причем отсчет начинается со дня смерти включительно. в 
случае острой необходимости, когда не успевают приехать из дальнего 
или ближнего зарубежья дети или близкие родственники день похорон 
продлевают до 5 или 7 дней. Число дней должно быть нечетным. все дни 
пока покойник находится в доме трижды в день перед ширмой, родные 
накрывают столик с пищей и «кормят» его завтраком, обедом и ужином.29 

под влиянием урбанизированных условий жизни, внедрения 
общепринятых традиций в советский период, энергичного южнокорейского 
христианского миссионерства и других факторов в похоронной обрядности 
корейцев Казахстана появились различные инновации. если умерший 
человек занимает видное место в производстве, науке, культуре, 
образовании и т.д., то с ним прощается широкая общественность и 
устраивается траурный митинг. в таком случае традиционная этническая 
ритуальность отходит на второй план и главенствует протокольная 
официозность. принято выносить гроб с музыкой, то есть в сопровождении 
духового оркестра, причем какой-то отрезок, обычно до пересечения дороги, 
его несли на руках. 

в 1930-50-е годы, когда корейцы компактно проживали в колхозах, 
они хоронили на своих кладбищах и сейчас в Каратальском районе 
вокруг г.уштобе, а также в Кызыл-ординской области сохранились места 
захоронения корейцев. в современных больших городах корейцы хоронят 
на общих кладбищах, однако в последние годы намечается заметное 
разделение на мусульманские и немусульманские кладбища. в Корее из-за 
нехватки и дороговизны земли, а также с буддийскими традициями все чаще 
стали кремировать покойников, но у корейцев Казахстана такой практики 
захоронения нет. в ташкенте, москве и других городах усилиями корейцев 
старшего поколения, при поддержке местных корейских бизнесменов и 
корейских обществ появились отдельные «корейские кладбища». в алматы 
на городском кладбище по ул. рыскулова также имеется участок, на котором 
в основном захоронены лица корейской национальности. 

в крупных городах в настоящее время неотъемлемой реальностью стали 
частные компании, так называемые «бюро или службы оказания ритуальных 
услуг», которые за плату оформляют необходимые документы, улаживают 
бюрократические вопросы с государственными и муниципальными 
органами, а также с администрацией кладбища. 

после выноса гроба из квартиры или дома во дворе происходит 
короткий траурный митинг, многие люди прощаются с покойным, так 
как ввиду разных обстоятельств не едут на кладбище. единого сценария 
как проводить такое прощание покойного с домом, соседями и бывшими 
29 Мин Л.В. Семейные традиции и обычаев корейцев, проживающих в Казахстане. Алма-

Ата, 1992, с. 46-47 



Корейцы Казахстана

131

коллегами по работе и т.д. нет, поэтому можно наблюдать значительные 
различия, в зависимости от социального статуса умершего, желания родных 
и близких, опыта ответственного лица-устроителя похорон. 

на кладбище проводят последний траурный митинг, где вновь 
отмечаются основные вехи его жизни, предоставляются слова прощания 
родным, близким и желающим. в это время, в некотором отдалении от 
места захоронения, как и прежде, следуя древним обычаям, сжигается 
баул с личными вещами, которые имели телесный контакт с покойным. Как 
правило, также сжигают белые траурные платки, которыми женщины из 
семьи покойного покрывали свои головы. 

пока гроб закапывают, готовится маленький поминальный столик 
с едой для прощания. распорядитель похорон заполняет рюмку водку и 
вызывает на поклоны по старшинству. первыми подходят мужчины по 
степени родства со своими семьями, затем женщины. вызванные на поклон 
люди берут рюмку с водкой и обводят ею трижды вокруг столика, а затем 
ставят рюмку на стол ближе к могиле. после чего трижды делают глубокий 
поклон. первый поклон отдается душе покойного, а второй и третий - духам 
земли и неба. в завершение кто-то из старших членов семьи собирает часть 
еды со стола и зарывает в углу могилы у правой ноги покойного.30 

раньше все уезжали с кладбища в дом покойного, где ели поминальную 
пищу, теперь в городских квартирных условиях готовить пищу в больших 
количествах и принимать много людей сложно, поэтому трапезу перенесли в 
рестораны и кафе. 

в последние годы на могилах корейцев стали специально устраивать 
маленькие площадки, заменяющие столики для обрядов, одну у изголовья 
покойного, а другую для «хозяина земли». ровно через год, в день смерти 
покойного, устраиваются поминки – «тор чеса». 

Праздники и обряды по лунному календарю. в Корее, как известно, 
в течение многих веков использовали традиционный порядок счисления 
времени, который уходит своими корнями в середину второго тысячелетия 
до нашей эры, когда предками китайцев были заложены основы календаря, 
основанного на фазах луны. традиционный календарь использовался 
в Корее до 1894 г., когда было объявлено о переходе на григорианское 
летоисчисление. однако в современной Корее в обиходе как бы параллельно 
используются два календаря: европейский и дальневосточный. 

год начинался в первый день первого лунного месяца. по европейскому 
календарю эта дата обычно приходится на февраль, поэтому неудивительно, 
что первый месяц на дальнем востоке считался месяцем не зимним, а 
весенним. 31

«Сольнал» или «соль» – новый год по лунному календарю один из 
любимых народных празднований в Корее, который отмечается в конце 
января-феврале в зависимости от дня новолуния. Этот праздник с древних 
30 Полевые записи автора. 1976-2005 
31 Андрей Ланьков. О спокойствии при встрече года лошади. http://vestnik.tripod.com/

articles/horse.html 
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пор воспринимался как новая точка отсчета в жизни, и поэтому в канун 
его особенно тщательно убирались в доме, отдавали долги, шили новую 
одежду, младшие приходили с поздравлениями к старшим, обменивались 
подарками. сольналь вернулся к корейцам Казахстана с обретением 
независимости и свободой совести. праздник стал общественно-значимым 
мероприятием, его проводят ассоциация корейцев Казахстана и все 
ее филиалы в регионах. праздник обычно проводят в конце недели, в 
выходные дни, поэтому он может не совпадать с календарными датами. 

в 2005 году ассоциация корейцев Казахстана впервые провела 
празднование нового года, который состоялся на неделю позже, с тем, 
чтобы все лидеры областных филиалов и других корейских общественных 
организаций смогли прибыть в алматы и отпраздновать его вместе. 
программа празднования получилась чрезвычайно насыщенной, и этот 
новый год по лунному календарю вошел в историю корейцев Казахстана. 
многие составляющие блоки праздника явились инновационными, к 
примеру, церемония вручения престижной премии и статуэтки «ариран», 
учрежденной аКК; объявления результатов конкурса на звание «лучший 
филиал аКК» и т.д. 

Хансик – день памяти предков и усопших родителей, большой 
весенний корейский праздник, отмечаемый раз в году на 105 день после 
зимнего солнцестояния (с 22 на 23 декабря), который по солнечному 
календарю приходится на 5,6 апреля или на первый или второй месяц 
лунного календаря. в этот день важное место занимает обряд поминовения 
предков, усопших родителей. он приходится на 5,6 (редко на 7) апреля по 
григорианскому календарю. обычно все ходят 5 апреля, а кто не успел по 
каким-то причинам, могут пойти 6 апреля. иногда его называют «днем 
холодной пищи», потому что в этот день не принято готовить пищу на огне. 
но корейцы со временем стали вкладывать в него другой смысл - приход 
времени весенних полевых работ. 

Чхусок – 15-й день восьмого месяца по лунному календарю. Этот день 
знаменовал окончание уборки урожая и считался праздником урожая, 
фестивалем осеннего полнолуния. в чхусок готовили особую пищу из 
плодов нового урожая, в первую очередь, для жертвоприношений. среди 
блюд надо отметить сонпхён – похожие на пельмени зеленые и белые 
рисовые хлебцы с добавлением белых пресных или красных сладких бобов, 
каштанов или ююбы. К празднику в больших количествах готовили водку 
пэкчу из риса нового урожая. она была обязательной составной частью 
жертвоприношения предкам, лучшим угощением родственникам, соседям, 
ряженым, участникам игр, прохожим. Как и без водки, в чхусок нельзя было 
обойтись без курицы. считалось полезным есть мясо куриц, вылупившихся 
весной. их специально выращивали к празднику и часто использовали в 
качестве подарков старшим. 

Корейцы снг не прекращали отмечать этот день, правда он стал 
ассоциироваться с поминанием усопших, поэтому в этот день ходили на 
кладбище помянуть предков, родителей, а вечером собирались вместе, 



Корейцы Казахстана

133

чтобы отпраздновать этот день. сейчас чхусок стал постепенно выходить за 
рамки семейных мероприятий. 

Тано – 5-й день пятого месяца по лунному календарю, который имеет 
также древнее название «сезон знойного полдня». смысл праздника «тано» 
состоял в том, что крестьяне к этому времени заканчивали свои посевные 
работы, и видели уже первые всходы риса. они собирались вместе, отдыхая 
от весенних работ, плясали, пели и устраивали народные игрища. в то же 
время тано означал подготовку к летним полевым работам, ведь впереди 
ждал важный этап, тщательный уход за всходами риса и уборка осенью 
урожая. праздник тано был забыт в советские времена, ныне в корейцы в 
Казахстане его вновь стали отмечать публично под названием «оволь тано». 
обычно в этот день проводятся концерты художественной самодеятельности, 
массовые гуляния и застолья. в домах и семьях его не празднуют. 

Официальные праздники. в республике Казахстан отмечаются 
национальные праздники, государственные праздники, профессио нальные 
и иные праздники. национальные праздники- праздники, установленные 
в республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое 
историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие 
казахстанской государственности. празднование национальных праздников 
сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и 
местных государственных органах. государственные праздники – праздники, 
посвящённые событиям, имеющим общественно-политическое значение, 
а также традиционно отмечаемые гражданами республики Казахстан. 
профессиональные и иные праздники- праздники, не наделённые статусом 
национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными 
категориями граждан. 

Корейцы Казахстана стали отмечать совместно со всеми не только 
государственные, национальные и профессиональные праздники, но и 
отмечают праздники рамазан (месяц священного поста у мусульман), 
Курбан-байрам (окончание рамазана), пасху и рождество. все эти 
праздники отмечены выходным днем. также есть много других праздников, 
фестивалей и народных гуляний. впервые со дня обретения независимости 
казахи стали отмечать древний мусульманский праздник наурыз, который 
полюбился всем и теперь его отмечает весь народ Казахстана. 

антропонимия корейцев Казахстана. межэтническое общение, смена 
языка с национального на русский, стандартизация и унификация модели 
имен в официальных документах советской эпохи, межэтнические браки и 
национально-смешанные семьи – все это оказало влияние на инновации 
в антропонимии корейцев, на ряд инноваций в фамильном фонде. во-
первых, появились двойные фамилии, например: ни-ли, орлова-Ким и 
др. во-вторых, женщины-кореянки стали принимать фамилию мужа, что 
еще в советский период мало практиковалось. в-третьих, отмечается 
эпизодическое наследование фамилии по материнской линии, тогда как в 
традиционной Корее фамилия передается только по отцовской линии.
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значительные изменения произошли с индивидуальными именами. 
с 1960-х гг. началось массовое увлечение звучными европейскими 
именами, многие из которых не были распространены среди русского 
населения: брутт, Карл, марс, октавиан, рудольф, венера, Эдита, Эмилия 
и др. вероятно, связано с такой древней корейской традицией, как 
соблюдение одинаковых слогов в именах братьев и сестер. при этом чаще 
одинаковым является первый слог, например, ман сам, ман гым, ман 
ир. придерживаясь этой традиции, советские корейцы называли своих 
детей именами, начинающимися с одной и той же буквы, и, по-видимому, 
традиционных русских имен оказалось недостаточно, поэтому корейцы 
зачастую обращались к европейским именам. Компактное проживание 
корейцев в сельской местности обусловило обучение в одной школе сотен 
детей с одинаковыми фамилиями и, в одном классе могли быть три-четыре 
Ким светланы или пак сергеев. поэтому родители выбирали «редкие», и 
как им казалось, красивые имена. 32 

надо отметить, что наречение корейцев именами, типичными для 
коренных народов средней азии и Казахстана, не получило распростра-
нения. единичные случаи наблюдаются преимущественно у детей, 
родившихся в национально-смешанных семьях. Чаще всего отец таких 
детей является представителем некорейской национальности.

новым элементом современной формулы именования коре сарам 
является отчество. в образовании отчеств участвуют русские суффиксы 
-ович, -овна, -евич, -евна. отчества у современных корейцев могут 
восходить: а) к корейскому имени отца. например, полное имя отца сон 
дя дюн, а сына – сон лаврентий дядюнович, полное имя отца те мен хи, а 
дочери – те валентина менхиевна; б) по второму (русскому) неофициальному 
имени отца. в этом случае имя отца, записанное в официальном документе, 
и отчество детей имеют различные основы; в) к официальному имени отца. 
довольно специфичной и распространенной среди корейцев является 
ситуация, когда в одной семье дети старшего возраста не имеют отчества. 

анализ материалов, собранных автором во время полевой работы в 
талдыкорганской области в 1990-х гг. позволил произвести количественное 
сопоставление между традиционными и новыми элементами современной 
антропонимии.33 из 353 корейцев, проживающих на территории 
тельманского сельсовета Каратальского района, традиционная форма 
именования отмечена у 27 человек – 7,7%, корейская фамилия + имя 
русское, или европейское + отчество у 190 человек – 50,9%. из 257 корейцев, 
проживающих в г. уштобе, корейское трехсловное имя носит 21 человек, 
9,3%; корейскую фамилию + русское или европейское имя – 97 человек, 
37,7%; фамилию, имя, отчество – 139 человек, т.е. 54,1%. у 10 человек 

32 Kim German. Traditions and Innovations in the Names of Koreans in the Central Asia. - 
Embracing the Other: The Interaction of Korean and Foreign Cultures. Proceedings of the 
1st World Congress of Korean Studies. Vol.2, 2002, p. 587

33 Полевые записи автора. 1990. Тетрадь 2, с. 7-15. Архив автора
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отчество произведено от корейского имени отца, что составляет 11% от 
общей численности лиц, имеющих отчество.

религиозные верования. воинствующий атеизм советского периода 
положил конец традиционным верованиям, религиям и ритуальным 
практикам корейцев, таким как шаманизм, буддизм, конфуцианство 
и даосизм. подданство российской империи кроме всего прочего 
предполагало принятие русского православия, единственной официально 
поддерживаемой властями конфессии. 

Корейцы сохранили до настоящих дней ритуальную оболочку в 
конфуцианской обрядности похорон и поминовения усопших. старшее 
поколение передавало молодому в основном механический опыт прове дения 
церемоний, не углубляясь в их религиозно-семантическое содержание. 

вплоть до конца прошлого века некоторые корейцы, прежде чем 
принять важное решение о перемене места жительства, поступления детей 
в институт, женитьбы и замужества обращались к услугам прорицателей 
(паксу), которые по старым книгам, содержащим секреты геомантии, либо 
на бобах давали советы. многие женщины-кореянки сами раскладывали на 
картах «хато» пасьянсы на исполнение желаний. 

активное миссионерство южнокорейских церквей привлекло часть 
корейцев в лоно христианства в основном протестантского направления, 
однако численность обращенных в религию трудно поддается учету, ибо 
какой-либо официальной статистики не ведется, а пасторы не дают таких 
сведений. попытку обосноваться в постсоветских странах осуществила 
в конце 1990-х годов муннисткая церковь, но она успеха не имела.  
в последние годы в алматы появились небольшая по численности вон-
буддийская община. в целом же религия не имеет заметного влияния на 
жизнь корейцев в Казахстане. 

Глава 4. НАЦИОНАЛЬНОЕ, ЭТНИЧЕСКОЕ  
И ДИАСПОРНОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

4.1. Соотношение трех видов самосознания

диаспоральное (диаспорное)34 самосознание зачастую смешивается с 
этническим и национальным, хотя на самом деле оно не совпадает с ними 
полностью в силу различия общественного бытия их носителей – нации, 
этноса и диаспоры. однако, такое смешение понятий происходит по той 
причине, что все три общности людей, отличающиеся по многим параметрам 
друг от друга, несут в себе одно изначальное ядро – «этничность».

в полиэтническом и мультикультурном обществе, каким является 
современный Казахстан система взаимоотношений всех трех типов 
самосознания не несет статичный характер, а будет представлять собой 
34 Определения «диаспоральное» и «диаспорное» используются в данной статье как 

синонимичные
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анимацию, в которой фигуры будут изменять не только свои очертания, но и 
границы взаимопроникновения. 

у детей, рожденных и живущих в моноэтнической среде, оба типа 
самосознания возникают почти одновременно, параллельно. например, 
в Южной Корее, которая называет себя дэхан мингук (республика 
Корея) или сокращенно – хангук35, с самого раннего возраста внушается 
триединство ханнара, хаминчжок, хангыль, то есть – одна страна, один 
народ, одна письменность. в этнически однородных государствах действует 
двухком понентная модель соотношения самосознания: национального и 
этнического. 

термины «этническая идентичность» и «этническое самосознание» 
в большинстве случаев выступают как синонимы, однако существуют 
ситуации, когда имеет смысл разграничить эти понятия. Этническая 
идентичность – это осознание личностью своей принадлежности к 
определенному этносу, переживание индивидом своего тождества с одной 
этнической общностью и обособление от других этносов. в ее структуре 
обычно выделяют два основных компонента - когнитивный (знания, 
представ ления об особенностях собственной группы и осознание себя как 
ее члена на основе определенных характеристик) и аффективный (оценка 
качеств собственной группы, отношение к членству в ней, значимость этого 
членства).

с этнической идентичностью сопряжена так называемая «этни ческая 
самоидентификация» – сознательный акт этнического самоопре деления 
человека в контексте отнесения себя к конкретной этнической общности. 
обычно человек причисляет себя к тому этносу, к которому принадлежат его 
кровные родственники и родители. Этническая идентичность образование 
динамическое, она изменяется со временем: человек может переосмыслить 
роль этнической принадлежности в своей жизни. поэтому формирование 
этнической идентичности не прекращается в подростковом возрасте, 
так как процесс их воспитания происходит под влиянием традиционных 
устоев и ценностей жизни, как правило, в рамках семьи, клана, общины. 
в формировании этнической идентичности существенным оказывается 
сознательное отнесение себя к определенному этносу, которое происходит 
раньше, чем ребенок начинает осознавать постоянство этнических 
характеристик. Этнические константы, фиксируясь в сознании индивида 
в под ростковом возрасте, завершают собой формирование этнической 
идентичности. 36

35 Официальное название Северной Кореи Чосон Инмин Минчжучжуи Конгхвагук 
(Корейская Народно-Демократическая Республика) или сокращенно Чосон.

36 Aboud, Frances E., and Shelagh A. Skerry. “Self and Ethnic Concepts in Relation to Ethnic 
Constancy.” Canadian Journal of Behavioral Science. 1983, Vol. 15, No. 1, pp. 14-26; 
Ocampo K.A., Bernal M.E., Knight G.P. Gender, race, and ethnicity: the sequencing of social 
constancies.- Ethnic identity: Formation and transmission among Hispanics and other 
minorities.Albany: State University of New York, 1993, pp.11-30.
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процессы формирования этнической идентичности и самосознания 
индивидов, рожденных от смешанных браков и выросших в условиях 
повседневного межкультурного взаимодействия, протекают со свое образной 
спецификой. многие исследователи отмечают, что смешанные браки 
способствуют упадку этничности и дети в этно гете рогенных семьях обретают 
не просто смешанную или двойствен ную идентичность, но и ситуационную 
(множественную), выступая в зависимости от социального контекста как 
представители различных этнических групп.

понятие этнического сознания объемно и многогранно и оно 
находит свое выражение в разнообразных проявлениях жизни этноса. К 
наиболее значимым и присущим для этноса признакам относят этноним 
(самоназвание), происхождение и историческое прошлое членов 
этноса, этническая территория, язык, религия, культура, экономика, 
представляющие элементы различных подсистем или сфер этнической 
культуры, а также этничность носителей в качестве антропологических и 
психологических особенностей членов этноса. 37

Этничность, как известно, является сложной структурой 
этноформирующих факторов и производных этнических признаков. 
поэтому, когда речь идет о диаспоре, интерес вызывают этнические 
признаки, то есть те специфические черты субэтноса, которые отражают 
реально существующие различия между ним и этносом-ядром и другими 
окружающими этносами. 

в качестве таких этнодифференцирующих признаков, могут выс-
тупать самые разные характеристики: обряды и обычаи, язык, моральные 
и этические нормы, историческая память, религия, миф об общих 
предках, национальный характер и т.д. в эту группу включается сейчас 
этническое самосознание, которое долгое время не рассматривалось в 
качестве признака этноса. н.н. Чебоксаров, анализируя язык, территорию, 
совокупность черт культуры, присущую определенным этносам, утверждает: 
«взаимодействие этих признаков, их суммарное влияние на образование и 
сохранение этнической общности выражаются в виде вторичного явления 
- этнического самосознания, которое, в конечном счете, оказывается 
решающим для определения принадлежности отдельных личностей или 
целых человеческих коллективов к той или иной этнической общности. 
Этническое самосознание представляет собой своего рода результат 
действия всех основных факторов, формирующих этническую общность».38 

37 Хотинец В.Ю. О содержании и соотношении понятий этническая самоиденти фи кация и 
этническое самосознание // Социологические исследования. 1999. № 9. С. 67-74.

38 Чебоксаров Н.Н. Проблемы типологии этнических общностей в трудах советских ученых. 
Советская Этнография, 1967, № 4, с. 99
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4.2. Национальное сознание и казахстанская модель идентичности 

национальное самосознание представляет собой отражение бытия 
нации, ее места и роли в жизни социума, отношения к другим национальным 
общностям. национальное сознание складывается параллельно с 
формированием национального бытия. 

значение и роль признаков в национальном самосознании диаспоры 
меняются в зависимости от особенностей историко-политической 
ситуации, от уровня консолидации, специфики этнического окружения. с 
развалом ссср и возникновением новых суверенных государств встала 
проблема смены идентичности. миллионы людей задались вопросом: 
«если я не советский человек, то кто же?». здесь надо подчеркнуть, что 
советская и нынешняя национальная идентичность качественно различны. 
социологические опросы эпохи перестройки показывают поразительное 
различие в самоопределении русских и представителей других народов 
ссср (молдаван, украинцев, эстонцев). если последние осознавали себя 
молдаванами, украинцами и т. д., то русские определяли себя - «советский 
человек». распад союза поставил на повестку дня проблему государственной 
стратегии формирования национальной идентичности. К середине 1990-х 
годов в россии появляется концепция российской политической нации - 
«россияне». 

порой кардинальные перемены в национальной принадлежности 
(гражданстве) происходят в кратчайшие сроки, как это случилось после 
развала федеративных государств в восточной европе и распада ссср. 
здесь речь идет скорее не об эволюции, а о коренной ломке привычного 
самосознания, как на индивидуальном, так и групповом уровнях.

действующая в Казахстане Конституция гарантировала и защищала 
равенство прав всех граждан независимо от расовой, этнической, 
религиозной и социальной принадлежности. но президент н.а. назарбаев 
и ведомое им правительство страны, отвечая чаяниям народа, всегда 
выступали за дальнейшее укрепление казахстанской идентичности. 

26 апреля 2016 года в астане под председательством главы государства 
состоялась знаменательная XXIV сессия ассамблеи народа Казахстана 
под девизом «независимость. согласие. нация единого будущего». она 
проводилась в год 25-летия независимости республики Казахстан и в ней 
приняли участие более 1 500 человек, представлявшие все этносы народа 
Казахстана. в их числе  члены и ветераны ассамблеи из всех регионов 
страны, председатели республиканских и региональных ЭКо, депутаты 
парламента, руководители нпо, политических партий, религиозных 
объединений, дипломатических представительств, деятели науки, 
образования, сми, культуры искусства и спорта. 

Участники XXIV сессии АНК приняли Патриотический акт «Мәңгілік 
Ел» – документальную форму общенациональной идеи, уникальную 
программу идентичности единства казахстанцев. государственный 
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документ разрабатывался в течение двух лет. за это время акт всесторонне 
обсуждался на всех уровнях – в ассамблее народа Казахстана, научных 
кругах, среди политиков, бизнесменов, деятелей культуры. Этнокультурные 
объединения, в том числе ассоциация корейцев Казахстана, все ее филиалы 
и иные корейские общественные организации приняли активное участие в 
его обсуждении и разъяснении широким народным массам. 

глава государства президент н.а. назарбаев обосновал потребность 
в общенациональной, консолидирующей народ Казахстана идее в семи 
ключевых ценностях. Это, прежде всего, независимость Казахстана 
и астана, национальное единство, мир и согласие в нашем обществе. 
светское общество и высокая духовность, экономический рост на основе 
индустриализации и инноваций, общество всеобщего труда, общность 
истории, культуры и языка, национальная безопасность и глобальное 
участие в решении общемировых и региональных проблем.

в своем выступлении на расширенном заседании совета анК с 
участием государственного секретаря рК гульшары абдыкаликовой, 
состоявшемся 25 января 2016 года в астане, депутат мажилиса, президент 
ассоциации корейцев Казахстана роман Ким подчеркнул, что результаты 
работы ассамблеи не измеряются в объемах, мерах веса или деньгах: «то, 
что мы живем в мире и согласии, наблюдаем стабильность и развитие, 
– заслуга во многом анК. если бы не было стабильности, Казахстан, 
наверное, не попал бы в 50 лучших стран мира». далее он продолжил: 
«патриотическая идея «мәңгілік ел», предусматривающая построение 
нации единого будущего, тоже важная грань деятельности ассамблеи. 
одна из пяти институциональных реформ целиком посвящена работе 
анК в деле укрепления единства и идентичности. ассоциация корейцев – 
серьезная структура, у нас есть свое радио, газета, телепередачи, действует 
единственный в мире за пределами Корейского полуострова корейский 
театр. и все это – при поддержке государства, которое предоставляет всем 
равные условия для развития», – заключил руководитель ЭКо и депутат 
парламента страны. 

4.3. Диаспорное сознание

исторический опыт показывает, что в иммигрантской общине, 
отколовшейся от этнического ядра и оказавшейся в иной стране, происходят 
эволюционные процессы ее идентичности и самосознания. Как правило, эти 
процессы растягиваются на несколько поколений, ибо они определяются 
как совокупностью внутренних факторов, так и интенсивностью внешнего 
воздействия. сохранение этнического самосознания зависит от наличия или 
отсутствия административного автономного образования, этнокультурного 
анклава, связей с исторической родиной, притока новых соотечественников-
иммигрантов; доли межэтнических браков и детей, рожденных в них; от 
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характера проводимой в стране проживания национальной и языковой 
политики и т.д. 

при переселении части этноса на новое место, не только первое 
поколение иммигрантов, но и их потомки в той или иной мере сохраняют 
прежние отличительные, т. е. этнические свойства. длительное проживание 
в иной стране трансформирует поколения иммигрантов в субэтнос – 
диаспору, отколовшуюся от основного этнического ядра, отличающуюся 
своеобразием культуры, образа жизни и языка. у представителей такого 
субэтноса (диаспоры) существует, как правило, двойное этническое 
самосознание: сознание принадлежности к этносу и сознание 
принадлежности к диаспоре. 

потомки иммигрантов, длительно проживающие за пределами 
своей исторической родины (этнического ареала), обычно подвергаются 
ассимиляции, то есть растворению в доминирующей иноэтнической среде. 
постепенное забвение родного языка, обычаев, этнической культуры 
приводит, в конце концов, к потере субэтносом чувства прежней этнической 
принадлежности. Этот процесс обычно завершается со сменой нескольких 
поколений. однако, диаспора не исчезнет до тех пор, пока ее члены 
воспринимают самих себя в антитезе «мы - они», причем под последними 
понимаются все остальные, включая этнос-ядро, от которого когда-то 
откололись их предки.39 

такой теоретический подход подходит в случае с корейской диаспорой 
Казахстана, которая имеет собственный этноним (название и самоназвание) 
– «коре сарам». с одной стороны, коре сарам имеют много общего с 
корейцами, проживающими на севере и Юге Корейского полуострова. у 
них общие генетические корни, единый расовый и антропологический тип, 
многовековая общая история, культура и язык. но с другой стороны коре 
сарам сильно отличаются от всех других корейцев. за прошедшие полтора 
столетия с момента переселения на русский дальний восток произошли 
значительные изменения в их менталитете, этнической культуре, языковой 
компетенции, социальном положении, образовании и даже во внешнем 
облике.40 

диаспоры, как и все социальные структуры подвижны, поэтому 
убедительным представляется утверждение с. арутюнова о том, что 
«диаспора - это не только и не столько состояние, диаспора - это процесс 
развития от «еще не диаспоры» через «собственно диаспору» к «уже 

39 Семенов Ю.И. Этнос, нация, диаспора. // Этнографическое обозрение, 2000, №2; Текст 
одноименной лекции на сайте электронного журнала «Скепсис». http://scepsis.ru/
library/id_75.html 

40  Ross King and German Kim. “The Northern Region of Korea as portrayed in Russian 
sources, 1860s-1913. Proceedings of the conference The Northern Region, Identity, and 
Culture in Korea. October 20 and 21, 2005, Harvard University, Center of Governmental and 
International Studies, Cambridge, MA, pp. 209-271 
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не диаспоре».41 современным диаспорам, которые преимущественно 
урбанизированы, свойственны более высокие темпы ассимиляции и 
форсированной трансформации традиционного образа жизни. в 21 веке 
переходы из одной стадии генезиса диаспоры в другую, на которые в 
прежние времена уходили века, происходят интенсивно и в ускоренном 
режиме. смена многих этнокультурных признаков, таких как традиции, 
обычаи, родной язык, религия предков будет протекать в урбанизированной 
и унифицированной среде в течение жизни двух-трех поколений. 

значение и роль признаков в этническом самосознании диаспоры 
меняются в зависимости от особенностей историко-политической ситуации, 
от уровня консолидации, специфики этнического окружения. утверждение, 
что у диаспоры с долгой историей проживания в иной стране, ставшей для 
нее родной, центр тяжести в структуре этнических признаков сместился 
в обряды, обычаи и традиции. диаспорное сознание, присущее потомкам 
иммигрантов в третьем или пятом поколении, отличается признанием и 
утверждением своего существенного отличия от своих соплеменников на 
исторической родине. К таким существенным отличиям относится в первую 
очередь язык, так как со сменой ряда поколений происходит языковая 
ассимиляция, а аккультурация доходит до такой степени, что существенным 
или кардинальным образом меняется менталитет, образ жизни, правила 
поведения и т.д. 

Глава 5. «РОДНОЙ ЯЗЫК»  
И ЭТНОЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ 

5.1. Статус и природа «родного языка» корейцев Казахстана 

родной язык корейцев Казахстана – это не современный литературный 
язык Южной или северной Кореи, а своеобразная диаспорная речь. Коре 
мар - язык корейцев самых старших возрастных групп, существовавший 
в основном в устной форме и использовавшийся в Казахстане только 
в семейно-бытовой сфере. предки переселенцев на русский дальний 
восток и, следовательно, проживающих ныне корейцев Казахстана 
происходили в основной своей массе из провинции северный хамген (сх). 
диалекты этой провинции делились на три подгруппы: Югып (шесть уездов 
- пурён, Кёнхын, онсон, Кёнвон, Косон и хверён) самой северной части 
Корейского полуострова, граничащей с россией и Китаем; саып («четыре 
уезда – Кёнсон, менчхон, Кильчу и хаксон) и мусан. с языком корейцев 
Казахстана в большей степени связана первая подгруппа диалектов сх. во 
время правления вана седжона на самых северных границах Кореи были 
заложены 6 крепостей-гарнизонов – Юкчин, которые позднее назывались 
Югып. продолжительная изоляция от развивавшихся литературных языков, 
41 Арутюнов С.А. Диаспора - это процесс // Этнографическое обозрение. - 2000. - № 2. 

-С.77.
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поглощение элементов диалектов малочисленных выходцев их южных 
провинций, затем консервация и наконец, влияние русского языка привели 
к образованию лингвистического феномена, получившего название коре 
мар. 42

в соответствии с социолингвистической терминологией, предложенной 
х. Клоссом можно говорить о коре мар как специфической форме 
«неприкрытого диалекта» (от немецкого – obdachlos, т.е. не имеющего 
крыши). в отличие от диалектов Корейского полуострова, имеющих 
«крышу», прикрытие со стороны литературного корейского языка, 
диалекты корейцев россии и Казахстана, оторванных от языкового ядра, 
лишены были такой защиты. некоторые исследователи называют коре 
мар «вариантом корейского языка, сложившегося в условиях изоляции 
на основе двух северо-восточных диалектов корейского языка».43 при 
этом речь идет о лексико-грамматических особенностях природы коре 
мар, однако его определение как «варианта корейского языка» должно 
подкрепляться социальными функциями, выполняемым им в повседневной 
жизни диаспоры. 

на формирование и развитие диаспорных языков оказывают влияние 
следующие предпосылки и обстоятельства: 

• диалект (койне) или литературный стандартный язык иммигрантов, 
как основа диаспорного языка 

• наличие контактной этно-языковой зоны на родине или иных 
территориях 

• длительная изоляция и пространственная дистанцированность от 
литературного (стандартного) языка 

• различие в функционировании диалектов на исторической родине и 
за ее пределами (Harald Kloss, “obdachlose Dialekte”) 

• параметры доминирующего иноэтнического и иноязыкового 
окружения 

• Компактный или дисперсный характер проживания в иной стране 
• национально-культурная и языковая политика страны-реципиента 
• интенсивность контактов с исторической родиной 
• наличие системы образования на этническом языке 
• активность иммигрантской (диаспорной) сетевой организации 
• стратегия диаспоры: репатриация, эмиграция, межэтническая 

интеграция, внутриэтническая консолидация 
• скорость смены изначально родного языка а на чужой язык в, 

который пройдя этапы а- аB - BA - в, становится первичным, а затем новым 
родным языком диаспоры. 

42 См.: King J.R.P. An Introduction to Soviet Korean. – Language Research. Vol.23, No.2, Seoul, 
1987, pp. 233-277; Kho Songmoo. Koreans in the Soviet Central Asia. Studia Orientalia. Vol. 
61, Helsinki, 1987, pp. 101-140. 

43 См.: Пак Н.С. Тенденции развития коре мар.- Известия НАН РК. Серия общест венных 
наук.- 1995, № 6, с. 21-29 
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проживание в различных типах иноэтнического окружения, 
закономерности языковых контактов привели к пополнению ограниченного 
лексического фонда коре мар заимствованиями из русского и других языков. 
Коре мар практически не знает письменной формы, не звучит в эфире и на 
театральной сцене, не используется в средствах массовой информации, не 
преподается в школах - он на грани вымирания. пройдет десять-пятнадцать 
лет и не останется носителей этого лингвистичекого уникума. 

Что касается функционирования диаспорных языков, то к его 
существенным отличиям от полнокровно живущего литературно-
стандартных языков можно отнести следующее: рестрикция формы и 
функций (устная форма, не используется в обучении, сми, и т.д.); узость 
внутрисемейного канала передачи диаспорного языка; слабость (отсутствие) 
влияния литературного (письменного и разговорного) материнского языка; 
архаизмы (диалектные) и заимствования из доминирующей языковой среды; 
вымирание диаспорного языка, переход на иной язык, частичная (языковая) 
ассимиляция. 

5.2. Этноязыковая характеристика 

для начала уясним, хотя бы в общих чертах, сложившуюся среди 
корейской этнической группы этноязыковую ситуацию, а именно, ее 
составляющие: языковую компетенцию, речевое поведение и языковые 
ориентации.44 языковая компетенция проявляется наглядно в степени 
владения тем или иным языком. если сравнить степень владения корейским, 
казахским и русским языками то станет очевидно, что преобладающим и 
первичным языком для абсолютного большинства корейцев Казахстана 
является русский язык. им совершенно свободно владеют 90-95% корейцев. 
практически не осталось ныне корейцев, совершенно не владеющих 
русским языком. уровень свободного владения казахским языком в силу 
различных объективных причин и обстоятельств предшествующего периода 
очень низкий. доля корейцев, признающих за собой свободное владение 
казахским языком составляет 2-3 процента от общей численности. 

современная языковая компетенция корейцев Казахстана детер-
минировалась такими факторами как: национальная и языковая политика 
советского периода, изменившийся характер расселения, интенсивная 
плотность межэтнических контактов, высокий уровень производ ственной 
занятости, образования и профессиональной квалификации.45 

изменение языковой компетенции в значительной степени зависело 
от отношения самих советских корейцев, которые не отличались активным 
стремлением к сохранению диалекта. Корейцы демонстрировали 

44 Haarman H. Aspecte der koreanisch-russischen Zweisprachigkeit. Hamburg: Helmut Buske 
Verlag, 1982.- 214 S.

45 Югай И.Г. Развитие современных этноязыковых процессов в инонациональной среде. 
АКД, М., 1982, с. 15 
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устойчивый интерес к овладению русским языком, что открывало 
возможности к получению знаний, образования; достижению успехов в 
карьерном росте, повышению социального статуса. русский язык стал 
занимать главенствующее положение уже в 1950-70 гг. использование 
корейского языка сужалось и сегодня оно ограничивается отдельными 
фразами в разговорах на русском языке старших возрастных групп. 46 

материалы переписей населения, однозначно свидетельствовали о 
снижении доли корейцев, признающих корейский язык в качестве родного: 
в 1970 г. - 64%, в 1979 г. - 56,1%, а в 1989 г. - 51,7%. следует подчеркнуть, 
что признание его родным не означало владение им и использование его в 
повседневной жизни. язык, как известно, не только универсальное средство 
коммуникации. он является символом этнического самосознания и, 
поэтому в признании корейского языка в качестве родного сыграли именно 
этнопсихологические факторы. налицо проявление стереотипа: я кореец, 
поэтому корейский - мой родной язык. социолингвистические исследования 
последних лет среди корейской диаспоры подтвердили априорный вывод 
о несоответствии объективной языковой компетенции и субъективного 
осознания языка в качестве родного.47 

уровень языковой компетенции и характер речевого поведения 
различаются по возрастным и социальным группам корейцев Казахстана. 
в возрастной группе от 1 до 25 лет практически нет владеющих родным 
диалектом. для возрастной группы от 25 до 60 лет характерно пассивное 
владение языком на уровне понимания просторечия на обиходные, 
бытовые темы. лишь самая старшая возрастная группа от 60 до 80 лет, 
выросшая в относительно этнокомпактной сельской среде и получившая 
азы письменной национальной грамоты, владеет не в определенной 
степени активными видами речевой деятельности, то есть говорением и 
письмом. для поколения рожденных и социализировавшихся в Казахстане 
корейцев родным языком стал русским, а для преобладающей части 
депортированного поколения, которых в определенном смысле можно 
отнести к билингвам, русский язык по степени владения стал первичным, а 
корейский – вторичным.

Что касается дифференциации языковой компетенции по социальной 
принадлежности, то в первичном делении людей на две группы: умственного 
и физического труда, безусловно, первая уступает второй в степени 
сохранения навыков корейского языка. Физическим трудом корейцы были 
заняты в основном в аграрном секторе, а как известно именно в селах лучше, 
чем в национально-смешанном городском «котле» сохраняется этническая 
культура и язык. среди людей интеллектуального труда знания языка 
46 Hur Seung-Chul. Language Shift and Bilingualism among Soviet Nationality Groups.- The 

Journal of Slavic Studies, 1988, Vol.3, Seoul, pp.123-139
47 Хан М.М. Язык и этническое самосознание корейцев Казахстана. – Кунсткамера. 

Этногра фические тетради. 1996, вып. 10, с. 35-60; Сон С.Ю. Социолингвистический 
анализ функционирования коре мар и русского языка в корейской диаспоре Казахстана. 
АКД, Алматы, 1999.- 31 с.
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сохранили и развили те, кто по роду своей профессиональной деятельности 
были заняты либо в корейско-язычных средствах массовой информации 
(газета, радио, телевидение), либо в Корейском театре.48 

в суверенном Казахстане уделяется самое пристальное внимание 
трехъязычию в школьном образовании. Как сказал глава государства: «я 
абсолютно убежден, детей надо учить тогда, когда они дети. трехъязычие 
- просто необходимость для наших детей. они дети всей планеты: 
государственный язык должны знать, русский язык - наш язык общения, 
английский язык - мировой язык, мировой науки, инноваций, интернета». 
по словам президента, внедрение трехъязычия в сфере школьного 
образования является подготовкой казахстанских детей к будущему. но 
языки должны усваивать не только дети, но и взрослые. «возвысить свою 
нацию, унижая другую нацию невозможно. поэтому я говорю о трехъязычии. 
Казахстан должен знать государственный казахский язык. русский язык 
- язык нашего большого соседа, один из шести языков организации 
объединенных наций. Через этот язык мы вышли на великую литературу 
и великую культуру, согласитесь. нам нельзя забывать этот язык, каждый 
язык - это богатство человека», - отметил глава государства.49

о важном значении, которое придается проблеме возрождения родного 
языка, говорят результаты соц.опросов, что большинство респондентов 
(более 80%) в качестве первоочередной задачи выделяют необходимость 
развивать систему образования на корейском языке, печатать литературу, 
транслировать радио- и телепередачи. Кроме этого, 34,9% респондентов 
среди наиболее значимых достижений для корейцев в суверенном 
Казахстане, отметили открытие отделений корейского языка в ряде 
университетов и институтов республики.50

5.3. Изучение корейского языка

перестройка и гласность явили взрыв интереса к своей истории, 
этнической культуре и национальному языку всех без исключения советских 
народов. в конце 1980-х – нач. 1990-х гг. наблюдался своеобразный бум в 
изучении родного языка. многочисленные курсы корейского языка были 
организованы корейскими культурными центрами. Корейский язык стали 
преподавать в вузах, школах и детских садах. 

в 1990 г. в Южно-Казахстанской области было создано 6 групп по 
изучению корейского языка, затем их стало 20 с охватом 220 человек, а в 
1991-92 учебном году количество групп увеличилось до 48 с охватом 653 

48 Ким Г.Н. Об истории принудительно-добровольного забвения «родного» языка постсо вет-
скими корейцами (на примере Казахстана).- Диаспора (Москва), 2003, No. 1, с. 110-146. 

49 Президент РК: Трехъязычие - необходимость для казахстанских детей. - http://www.
zakon.kz/4789694-prezident-rk-trekhjazychie.html; Президент РК призвал казахстанцев к 
толерантности и развитию трехъязычия в стране. - www.strategy2050.kz;

50 Хан М.М. Язык и этническое самосознание корейцев Казахстана. – Кунсткамера. 
Этнографические тетради. 1996, вып. 10, с. 45
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человек.51 в Кзыл-ординской области были укомплектованы 34 группы по 
изучению корейского языка в 3-х общеобразовательных школах, а также 
5 кружков в трех колхозах и на швейной фабрике. была организована 
воскресная школа корейского языка, которую позже преобразовали в 
подготовительное отделение для поступающих на открывшееся в 1991 г.  
отделение корейского языка в Кзыл-ординском педагогическом 
институте.52 в г. уштобе открылась корейская школа ( директор - Юн с.г.), 
здание, мебель и оборудование для которой выкупили южнокорейские 
бизнесмены из г. Кванджу. при школе организована детская библиотека, 
создан лингафонный кабинет, подаренный школе главой областной 
администрации.53 в целом в 1992 г. обучением корейскому языку было 
охвачено около 3 тысяч человек, в 1994 г. - более 5 тысяч. в 1995-96 учебном 
году корейский язык преподавали в 17 школах Казахстана, в которых были 
сформированы 95 групп с общей численностью в 1450 учащихся.

первоначально помощь в обеспечении желающих изучать корейский 
язык учебными пособиями поступала в Казахстан из северной и Южной 
Кореи, однако вскоре пхеньян в силу экономического кризиса прекратил 
ее. из Южной Кореи, наоборот, поступление книг, словарей, учебников, 
языковых курсов с аудиокассетами увеличивалось с каждым годом.54 

на начальном этапе, когда проявилась острая нехватка учителей 
корейского языка, министерство образования весьма своевременно 
организовало курсы по повышению квалификации учителей, преподающих 
национальные и иностранные языки. Центральным институтом 
усовершенствования учителей в 1990 и 1991 гг. были проведены 
первые семинары-курсы для учителей корейского языка. в 1993-94 гг. 
республиканская ассоциация совместно с Центральным институтом 
усовершенствования учителей организовала летнюю школу для корейских 
детей. 

важное значение имело открытие отделений корейского языка в 
ряде университетов и вузов Казахстана. в настоящее время специалистов 
со знанием корейского языка готовят на факультете востоковедения 
Каз ну им. аль-Фараби, на филологических факультетах агу им. абая, 
Кзыл-ординского, усть-Каменогорского университетов, в Казахском 
государственном университете международных отношений и мировых 
языков, университете мировой журналистики, академии Кнб, Казахской 
государственной академии управления. в ряде вузов и на отдельных 
факультетах корейский язык преподается в качестве предмета – 
иностранный язык или второй восточный язык. общая численность 
студентов корейских отделений вузов Казахстана в настоящий момент 
составляет около 300 человек.
51 Коре ильбо, 1992, 11 января 
52 Коре ильбо, 1992, 25 января 
53 Коре ильбо, 1991, 17 июля 
54 Там же, с. 79
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в ряде вузов корейский язык преподают волонтеры, приехавшие 
в Казахстан по линии KOIKA (Корейское агентство по международному 
сотрудничеству). посольство республики Кореи, алматинский Центр 
просвещения, а также другие государственные учреждения и фонды 
оказывают большую спонсорскую помощь в налаживании обучения 
корейскому языку. Корейские отделения получают оргтехнику, компьютеры, 
учебную литературу, словари и аудиовизуальные материалы.

подготовка специалистов со знанием корейского языка проходила не 
только в Казахстане, но и в республике Корея. несколько десятков молодых 
корейцев Казахстана прошли языковые курсы в республике Корея. свыше 
десятка ученых из Казахстана прошли долгосрочные языковые и научные 
стажировки в ведущих университетах Кореи. Cотни студентов корейских 
отделений казахстанских вузов сумели пройти языковые стажировки в 
побратимских университетах Кореи. в настоящий момент более тысячи 
молодых казахстанцев обучаются на правительственные стипендии Южной 
Кореи, или изучают корейский язык в университетских центрах и институтах 
корейского языка. 

Целенаправленную работу проводит ассоциация корейцев Казахстана, 
ее филиалы, молодежное движение корейцев Казахстана по отправке в 
Корею желающих изучать корейский язык. Эта долгосрочная программа 
осуществляется при поддержке Корейского Центра просвещения в  
г. алматы, Корейского Культурного Центра в г. астане, дипломатических 
миссий и представительств правительственных учреждений (КоЙКа, Котра, 
Консультативный совет по мирному и демократическому объединению 
Кореи), а также Фонда зарубежных Корейцев, Фонда Корееведения, 
академии Корееведения и т.д. 55 

Глава 6. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

в ссср корейские средства массовой информации в результате 
депортации оказались в Казахстане и освещали жизнь всех советских 
корейцев в целом. развал советского союза и образование новых 
независимых государств привели к раздроблению единой совокупности 
советских корейцев, вследствие чего появились новые корейские газеты и 
журналы в ташкенте, москве, санкт-петербурге и других городах россии. 
Кризисное состояние экономики и отказ государственных органов от 
тотального контроля обусловили переход печатной периодической печати от 
государственной формы собственности к частной. 

в Казахстане «Коре ильбо» перешла под управление ассоциации 
корейцев Казахстана, хотя пока она продолжает получать частичное 
финансирование из государственного бюджета. Этнические телевизионные 

55 См.: Отчет Правления на VI съезде Ассоциации корейцев Казахстана о проделанной 
работе за период с октября 1995 г. по октябрь 1999 г. Алматы, 16.10 1999 г.
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и радиопрограммы остаются на государственных каналах и поэтому 
получают еще финансирование через министерство. 

6.1. Газета «Коре ильбо» 

газета «Коре ильбо» является преемницей газеты советских 
корейцев «ленин кичи» и «сэнбон» и относится к одним из старейших 
органов периодической печати, издающихся за пределами Корейского 
полуострова.56 под своим нынешним названием газета стала выходить с 
1-ого января 1991 года. в переводе на русский язык ее название означает 
«Корейский ежедневник», однако периодичность выхода прежней газеты 
«ленин кичи» - пять номеров в неделю сократилась до четырех номеров в 
месяц, что по праву дает основание для смены ее названия на «Коре чубо», 
т.е. – «Корейский еженедельник». при этом один из 4-х номеров стал 
издаваться в качестве приложения на русском языке под названием «Коре». 
приложение начиналось с русскоязычной полосы в «ленин кичи», которую 
редактировал журналист с большим стажем борис александрович Ким. 
Конец 1980-начало 90-х годов ознаменовались чрезвычайным интересом 
корейцев к своей истории, культуре и языку. поэтому неслучайно в этот 
момент под крышей редакции собрались молодые творческие и научные 
кадры, такие как журналисты валентин Чен, Клара лим, алексей пан, 
татьяна Чен, Юрий Цай, лера Цой; писатели и поэты михаил пак, александр 
Кан, станислав ли; ученые герман Ким и валерий хан, фотограф виктор 
ан, художник-дизайнер святослав Ким. впервые журналистом в корейскую 
газету пришел работать представитель иной национальности, им оказалась 
диляра тасбулатова. возглавил этот коллектив борис Ким, которого 
через некоторое время сменила Клара лим, занявшая пост редактора 
русскоязычного приложения «Коре», превратившегося, по сути, в отдельную 
газету в газете.57 в силу разных причин большая часть из перечисленных 
штатных и внештатных (работавших на гонорарных условиях) русскоязычных 
сотрудников оставила работу в газете. одни занялись бизнесом, другие 
уехали из Казахстана, третьи (узбекистанцы) превратились в «иностранцев» 
и не могли официально работать в редакции газеты иной страны. 

в этот трудный период редактор газеты со ен хван, допустил 
ошибку, приняв решение уйти от государственной опеки и бюджетного 
финансирования. «Коре ильбо» получила официально такую независимость 
и газета должна была ориентироваться на самофинансирование, однако 
расчеты, если таковые были вообще, не оправдались, а сама редакция не 
обладала ни своей материальной базой, ни финансовыми средствами. 
на первых порах поддержка газеты ее учредителем - бывшим вице-
президентом васКа хо ун бе позволяла выходить газете, правда, в 

56 См.: Время газетной строкой (К 75-летию газеты «Коре ильбо»). Алматы, 1998.
57 Ян Вон Сик. Прошлое и настоящее газеты «Коре ильбо». - Время газетной строкой. – 

Алматы, 1998, с. 5-27. (на корейском и русском) 
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урезанном виде: вместо пяти номеров в неделю стало выходить три. в 
качестве приложения было решено выпускать субботний номер на русском 
языке, учитывая большой процент читателей, не владеющих языком. 58

положение газеты усложнялось, что было связано, прежде всего, 
с резким ухудшением финансового положения и уходом из редакции 
корейскоязычных журналистов. они уходили в южнокорейские 
фирмы, миссионерские церкви, другие предприятия или свободными 
переводчиками, ибо заработная плата намного превышала то, что они 
получали в редакции. тираж газеты катастрофически падал и если до 
развала советского союза он составлял 12-15 тысяч экземпляров, то 
в конце 1993 года число подписчиков сократилось до 400, а реальный 
тираж был на 100-150 экземпляров больше. Финансовый кризис коснулся 
всех государственных газет, издававшихся в советский период, интерес 
потребителей к некоторым изданиям скатился к нулю и они прекратили свое 
существование. с распадом советского союза и образованием суверенных 
государств стали теряться многие вертикальные и горизонтальные связи 
между бывшими республиками и регионами страны. резкое падение уровня 
жизни, удорожание стоимости газеты и сбои в почтовой доставке имели 
также негативные последствия. галопирующий рост типографских расходов 
в условиях гиперинфляции вел к неплатежеспособности газеты. если в 
начале 1991 года расходы на выпуск, доставку газеты составляли полтора 
миллиона рублей, то в конце того же года они выросли более чем в 10 раз и 
составили 12-15 миллионов рублей.59 

однако кроме объективных причин были допущены ошибки субъек-
тивного характера, появились недостатки в работе самой редакции. 
К примеру, действовавшая ранее подписная компания практически 
прекратилась. раньше подписка на газеты рассматривалась как 
политическое мероприятие, за ее успешное проведение отвечали 
ответственные лица на всех предприятиях и во всех учреждениях: от школ 
до колхозов. за ликвидацией этой системы не последовало каких-либо 
новых форм агитации или рекламы газеты. 

начиная с 1994 года, наметилось некоторое улучшение в деятельности 
газеты, тираж ее достиг 4,5 тысячи экземпляров. но трудности по-прежнему 
остались. особенно тяжело стало с подпиской на газету ввиду того, что 
подписная цена с каждым годом резко повышалась, и на 1 января 1998 года 
она составила 1,742 тенге. если к середине 1980 годов стоимость годовой 
подписки была менее 5% среднемесячной заработной платы, то через 10 лет 
она равнялась почти половине месячной зарплаты или пенсии. с 1998 года 
распространение газеты замкнулось в основном на территории Казахстана, 
так как нарушились прежние связи между союзными республиками, не 

58 Ян Вон Сик. О современном положении и перспективах развития корейской газеты 
«Коре ильбо». - Корейцы и Центрально-Азиатский регион, Вторая Казахстанско-
Корейская Международная конференция. Выпуск 2, 2001, с. 126

59 Там же, с. 127 
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был налажен взаиморасчет между банками стран ближнего зарубежья и 
слишком велики стали таможенные пошлины при пересылке газет.60 

со второй половины 1997 года 16-полосная газета (формат а-3) 
стала 12-полосной. до 1998 года государство все же выделяло средства 
на содержание этнических газет, в том числе и «Коре ильбо». они 
составляли около 60% суммы, необходимой для обеспечения более или 
менее нормального функционирования редакции.61 но с начала 1999 года 
министерство культуры, печати и общественного согласия республики 
Казахстан резко сократило ассигнования, доведя их до 30% от заложенного 
общего годового бюджета. по этой причине редакции газеты «Коре ильбо» 
пришлось до минимума сократить штат, уменьшить количество полос с 12 
до 8 и сократить периодичность выпуска газеты с четырех до двух номеров 
в месяц. в таком урезанном виде газета выходила в течение нескольких 
месяцев. положение с каждым месяцем усложнялись: росли долги за 
печатание газеты и по аренде помещения, а сотрудники редакции несколько 
месяцев не получали зарплату. в такой трудный момент газету поддержало 
посольство р. Корея в Казахстане, лично посол Чве сын хо, оказав редакции 
посильную материальную и моральную помощь.62 

в конце 1999 года министерство культуры, печати и общественного 
согласия республики Казахстан принимает решение приватизировать все 
этнические газеты, в том числе и «Коре ильбо», то есть полностью передать 
национальные газеты через тендер в частные руки. в это время ассоциация 
Корейцев Казахстана выразила желание приватизировать газету «Коре 
ильбо». с 1 января 2000 года газета «Коре ильбо» стала собственностью 
аКК. благодаря продолжавшемуся частичному финан сированию газеты 
из государственного бюджета и инвестициям аКК и постепенным 
улучшением экономического положения в Казах стане газета стала выходить 
относительно стабильно в привычном формате. 

самый важный критерий оценки газеты заключается в интересе ее 
читателей, поэтому было проведено пилотное анкетирование. трижды 
небольшой опросник печатался в газете, а затем студенты корейского 
отделения Казахского национального университета опрашивали корейцев 
по принципу случайной выборки, используя телефонный справочник г. 
алматы. результаты проведенного анкетирования получились следующими. 
общее количество анкет (112) условно принято за 100 процентов. данные 
будут даваться как в абсолютных, так и в относительных показателях. на 
вопрос: «выписываете ли вы газету «Коре ильбо»?» только 19 человек 

60 Коре ильбо, 17 сентября 1994. “Газете Коре Ильбо нужна помощь”; Там же. 15 октября, 
1994, Читательская конференция “Коре ильбо».

61 Коре ильбо, 6 января, 1996. «Какой быть газете» (Замечания читателей: Клара Хан 
- Алматы; Александр Пак - Экибастуз; Алия Пак - Алматы; Олег Пак - Караганда; 
Анатолий Мун - Алматы.) 

62 Коре ильбо, 25 июня, 1998. Принять прошлое, думать о будущем». (75-летие «Коре-
ильбо»). Главный редактор «Коре-ильбо»Ян Вон Сик. 
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ответили утвердительно в анкетах, а из респондентов опрошенных по 
телефону только лишь треть оказалась подписчиками. 

содержание газеты оценила высоко только одна треть приславших 
заполненные анкеты. из телефонных респондентов только 4 процента 
оценили ее высоко, большинство – 66% - удовлетворительно и почти одна 
треть – неудовлетворительно. следующий вопрос: «Какие материалы 
должны публиковаться в первую очередь в газете?» больше всего 
интересуются историей и культурой корейцев и Кореей, в меньшей степени 
корейской диаспорой, и совсем почте нет – интересными событиями в мире. 

среди пожеланий, замечаний и советов читателей, адресованных 
редакции «Коре ильбо» оказалось следующее: «улучшить полиграфию», 
«неквалифицированные журналисты», «скачка информации с других 
печатных изданий», «больше информации о корейских диаспорах в мире», 
«увеличить количество русскоязычных полос», «вышлите перекидной 
настенный календарь», «устроить рубрику по трудоустройству специалистов-
корейцев», «шире знакомить читателей с талантливыми молодыми 
корейцами, «стыдно, что в телеиграх «лидеры XXI в.» нет ни одного 
корейца», «больше материалов о здоровом образе жизни», «соответствовать 
современному уровню», «привлечь молодежь» и, наконец, «успехов и 
процветания». 63 

6.2. Корейское радиовещание в Казахстане

радиовещание на корейском языке в Казахстане советского и 
постсоветского периода играло важную роль в развитии национальной 
культуры корейской этнической группы, однако история его создания 
и деятельности не получила освещения в научной литературе, поэтому 
представляется необходимым сделать хотя бы краткий экскурс в прошлое. 

после депортации корейцев и закрытия всех корейских школ функции 
родного языка были усечены почти до бытового уровня использования. 
поэтому лучшие представители корейской интеллигенции неоднократно 
обращались к высшему партийному и государственному руководству 
в москве, алма-ате и ташкенте о создании программы корейского 
радиовещания, однако их попытки были первоначально безуспешными. 
лишь после окончания великой отечественной войны и смерти сталина 
было получено разрешение на создание корейского радио в городе Кзыл-
орде. Корейцы могли слушать передачи на родном языке ежедневно по 15 
минут. наряду с газетой «ленин кичи», радио в Кзыл-орде в течение долгого 
времени являлось центром духовной культуры. Корейское радиовещание 
получило возможность продолжать свою работу усилиями работников 
старейшей газеты на корейском языке «ленин кичи». так как в то время не 

63 Ким Г.Н. Quo vadis “Kоре ильбо”? или размышления читателя со стажем. Коре ильбо, 29 
марта, 2002 
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было корейскоязычных радиожурналистов, за работу принялись работники 
газеты и артисты театра.

основоположниками были тен Чер сон, ли гир су, Ким вон бон, 
дю дон ир и о сук хи. с 1972 по 1978 годы редакцию возглавлял 
заслуженный артист Казахской сср ли гир су, однако в 1979 году было 
принято решение о прекращении радиовещания на корейском языке. 
причины закрытия корейского радио были различными, но самой 
главной являлась потеря корейцами своего родного языка, ибо молодое 
поколение, рожденное и выросшее в Казахстане не владело им. в конце 
1970 г. численность корейского населения Кзыл-ординской области 
резко сократилась по сравнению с 1950-ми годами, не случайно редакция 
«ленин кичи» и Корейский театр были переведены в алма-ату, где число 
корейцев, напротив, выросло в несколько раз. в связи с переездом в 
столицу журналистов газеты и артистов театра в Кзыл-орде не осталось 
квалифицированных людей, способных готовить радиопередачи на 
корейском языке. не стоит упускать из виду такой важный фактор в 
принятии решения как партийно-бюрократические и директивные методы 
руководства советского периода. указание о прекращении корейского 
радиовещания, естественно, исходило из самых высших эшелонов власти 
республиканского и союзного уровня. 

в начале 1980-х годов ряд людей, неравнодушных к проблемам 
сохранения национальной культуры и языка, проявили гражданскую 
смелость и обратились с письмами о возобновлении радиовещания на 
корейском языке. одним из первых выступил журналист Цой ен гын, 
направивший такое письмо в 1982 г. в отдел пропаганды и агитации 
Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана (ЦК КпК) 
с просьбой о создании радиовещания на корейском языке. на следующий 
год ветеран революционного и национально-освободительного движения 
на дальнем востоке хван ун ден, первый председатель алматинского 
корейского национального культурного центра, профессор михаил 
васильевич хван и активист культурно-просветительского движения Ким 
гук Чен вновь обратились с повторной просьбой в партийные органы и 
лично первому секретарю ЦК КпК динмухамеду Кунаеву. 

Через год в 1984 г., на мартовском пленуме ЦК Компартии Казахстана, 
д.а. Кунаев официально объявил об открытии радиовещания на корейском 
языке. госкомитет по телевидению и радио воспринял это как указ о 
создании новой редакции и предоставил помещение, выделил финансовые 
средства, определил количество сотрудников и заработную плату и 
необходимое оборудование. 16 мая 1984 года вышла первая передача на 
литературном корейском языке продолжительностью 30 минут, которая была 
подготовлена профессиональными радиожурналистами. первую передачу 
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вела Ким ок не, работавшая затем многие годы диктором корейского 
радио.64 

в первые годы корейская радиопрограмма длилась 30 минут и 
транслировалась дважды в неделю. основными задачами корейского радио, 
как и всех советских средств массовой информации, являлись пропаганда 
преимуществ социалистического строя, советского образа жизни и передача 
населению необходимой информации. однако, специфика радиовещания на 
национальном языке, заключалась именно в освещении жизни корейской 
этнической группы в Казахстане, во всем советском союзе, прежде всего 
о трудовых достижениях в сфере сельского хозяйства, промышленности, 
культуры, образования и других сфер деятельности. редакция корейского 
радиовещания должна была информировать о событиях на Корейском 
полуострове, превозносить успехи северной Кореи и критиковать Южную 
Корею. 

Как известно, вплоть до горбачевской «перестройки, гласности и 
демократизации», наступившей во второй половине 1980-х годов, газеты, 
журналы, радио и телепередачи проходили жесткий контроль и цензуру. 
преимущество корейского радиовещания, как вспоминают сотрудники 
редакции, заключалось в «бесконтрольности» и относительно свободном 
творчестве, ибо языковой барьер лишал возможности подвергать 
тщательной цензуре содержание передач. тем не менее, вплоть до 
конца 1980-х годов, запрещалось транслировать не только современные 
популярные южнокорейские песни, но и народную музыку в южнокорейском 
исполнении. 

К моменту крушения советского союза корейское радиовещание 
подошло с теми же проблемами, что и газета «ленин кичи», но в более 
острой форме. прежде всего, это касалось узости круга слушателей. в 
отличие от газеты, издающейся на двух языках, радио транслируется 
лишь на корейском языке, к тому же эфир отличается скоротечностью и 
отсутствием зрительной опоры на текст, который в случае затруднения 
можно прочитать еще раз. языковая проблема усугубляется также тем, что 
на радио звучит современный литературный язык, существенным образом 
отличающийся от диалекта, используемого старшим поколением корейской 
диаспоры. специальная лексика, термины, сложные абстрактные понятия 
и неологизмы остаются непонятными для слушателей радиопередач, и по 
этому поводу редакция постоянно получает постоянно жалобы. 

слушатели гораздо легче понимали передачи из жизни корейской 
диаспоры, нежели о проблемах в отношениях между севером и Югом или 
необходимости укрепления социалистической законности. наибольшую 
популярность имели музыкальные передачи и концерты по заявкам. 

падение железного занавеса и прорыв в отношениях с западными 
странами, участие советского союза в великолепно организованных и 
64 Коре ильбо, 3 июля, 1994. Корейском у радио 10 лет: “Здравствуйте. Говорит Алматы.” 

Св. Лосукова
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проведенных в сеуле XXIV летних олимпийских играх открыли возможности в 
установлении первых контактов между республикой Кореей и Казахстаном. 
в 1990 году государственное телерадио Казахской сср и Корпорация 
телевидения и радиовещания республики Корея (Korea Broadcasting 
System – KBS) заключили соглашение о сотрудничестве, ставшее основой 
для развития взаимовыгодных отношений. между казахстанской и 
южнокорейской стороной происходил регулярный обмен материалами, из 
Кореи поступали программы, подготовленные специально для зарубежных 
корейских диаспор, а из Казахстана информационные материалы, 
хроника новостей, рассчитанная на иностранную аудиторию. Корпорация 
телевидения и радиовещания республики Корея неоднократно выступала 
спонсором казахстанских радио и тележурналистов, брала на себя расходы 
по организации ознакомительных поездок по Корее, организации языковых 
и профессиональных стажировок. молодые корейцы из Казахстана, 
получившие возможность ознакомиться с новейшим оборудованием, 
современными методами и средствами радио и телепередач, экскурсии 
по студиям, встречи с коллегами существенным образом повышали свою 
квалификацию. однако важнее было то, что они впервые смогли побывать 
на своей исторической родине, узнать ближе национальную культуру своего 
народа, испытать гордость за огромные достижения Кореи и приступить к 
усвоению забытого родного языка. 

в 1994 году на международном конкурсе корейскоязычных журналистов 
«сеул прайз» корейское радио в Казахстане получило высокую оценку 
работы и заведующий редакцией, Цой ен гын, был удостоен звания 
«журналист года». впервые этот международный конкурс «сеул прайз» 
был проведен Корпорацией телевидения и радиовещания Кореи в 1983 
году. его основной целью является поощрение деятельности зарубежных 
соотечественников-коллег в области сохранения языка и культуры 
исторической родины.

с 1994 года по 2000 год корейскую радиопрограмму возглавляла Ким 
ок не (тамара николаевна), имевшая более чем 30-летний стаж работы 
и все молодые сотрудники прошли свою журналистскую практику под ее 
руководством. за долголетнюю работу и особые заслуги по сохранению 
и развитию национального языка и культуры Ким ок не по указу Ким 
ен сама - президента республики Корея была представлена в 1996 г. к 
правительственной награде. Чрезвычайный и полномочный посол Южной 
Кореи в Казахстане г. ли Ён мин лично вручил медаль «мугунхва» - «за 
вклад в развитие национальной культуры».

в июле 1994 года редакция корейского радио вошла наряду с казахской, 
русской, уйгурской, немецкой, английской, татарской радиопрограммами 
в состав международного канала «евразия», вещающего не только внутри 
Казахстана, но и на территории снг и других зарубежных стран. Это стало 
знаменательным событием в деятельности корейского радиовещания, так 
как появилась возможность услышать казахстанское радио не только в 



Корейцы Казахстана

155

средней азии, россии, но и в сШа, японии, Китае, Корее. стали приходить 
из-за рубежа письма с откликами на ту или иную передачу. объём вещания 
за рубеж составлял 20 минут четыре раза в неделю. вещание по республике 
также составляло 20 минут четыре раза в неделю.

интернациональный характер вещания республиканского радио 
(передачи идут на казахском, русском, уйгурском, немецком, английском 
языках) не мог не наложить свой отпечаток на общее направление передач 
корейского вещания. готовились программы, посвященные праздникам 
того или иного народа, звучали народные песни. зарубежный слушатель 
имел возможность узнать, какие народы проживают в Казахстане, какова 
их культура. в 1999 году вещание на зарубежные страны было прекращено. 
среди многочисленных причин можно отметить, например, нарушение 
связей между бывшими советскими республиками в области коммуникаций. 
на современном этапе при редакции «достык» выходит 20 минутная 
передача на корейском языке один раз в неделю. ее готовит журналист 
ирина сен.

редакция вещания на корейском языке имеет проблемы, характерные 
для всех государственных учреждений, а именно острую нехватку 
финансирования и низкий уровень заработной платы. техническое 
оборудование, оснащение современной аппаратурой, наличие рабочего 
офиса – все это относится на сегодняшний день к нерешенным вопросам. 
постоянно в течение нескольких лет менялось время выхода передачи в 
эфир, что привело к потере многочисленной аудитории. ввиду удорожания 
почтовых и телефонных услуг утерялась прежняя связь редакции со 
слушателями, в особенности с жителями других городов и регионов.65 

в настоящее время большинство радиовещательных каналов 
выходят в прямом эфире. передачи корейского радио готовятся заранее, 
записываются интервью в студии, выбираются музыкальные заставки 
из фонотеки редакции, наговаривается дикторский текст, а затем вся 
передача монтируется. такой режим работы позволяет «почистить» 
материал, исключить ошибки и, в конечном счете, улучшить передачи. 
потери от оперативности информирования слушателей не существенны, 
так как имеется множество альтернативных и более доступных источников 
новостей.

тематика радиопередач редакции вещания на корейском языке 
достаточно разнообразна: политика, экономика, история, культура, 
наука, образование, освещение деятельности корейских общественных 
организаций, воспитание подрастающего поколения, медицина. 
политические и экономические события, происходившие в Казахстане, 
находили отражение в передачах, носящих информационный характер. 

65 Сен И. Актуальные вопросы радиовещания на корейском языке в Казахстане. Доклад, 
прочитанный на Международном научно-практическом семинаре «Актуальные 
проблемы и перспективы развития диаспорных СМИ в Центральной Азии. Таразский 
государственный университет им. Дулати. 18 февраля 2004 
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материал готовился из информации, предоставляемой оперативным 
информационным центром Казахского радио, а также источником 
информации являлась сеть интернет, газеты. Конечно, происходило 
дублирование новостей, уже переданных на русском и казахском языках, но 
слушателям интересно узнать новости на родном языке.66 редакция вещания 
на корейском языке поддерживает тесную связь с корейским драматическим 
театром музыкальной комедии. совместная работа позволяет донести 
до слушателей, проживающих в отдаленных районах, все новости из 
театральной жизни. передачи из рубрики «театральная жизнь», «встреча» 
позволяют встретиться с актерами, узнать о их жизни, послушать отрывки 
из спектаклей. интересно музыкальное оформление передач. если раньше 
чувствовался недостаток музыкальных фонограмм, то сейчас фонотека 
редакции имеет в своем фонде множество различных мелодий. с годами 
была собрана фонотека из песен, сочиненных казахстанскими авторами, 
которые также исполняются казахстанскими корейцами. в эфире постоянно 
выходят записи в исполнении сон георгия, Ким зои, Ким владимира, мун 
гон дя, а также передачи, посвященные творчеству этих артистов.67 

несмотря на то, что корейское радиовещание, по данным проведенного 
анкетирования, наименее востребована из этнических средств, роль 
его несомненно важна, так как оно выполняет свою главную цель – 
сохранение и развитие национального языка, информирование об истории 
и современной жизни корейцев в Казахстане. наличие корейской редакции, 
финансируемой из государственного бюджета, демонстрирует признание и 
уважение корейской этнической группы в казахстанском обществе. 

6.3. Телепрограмма «Корё сарам» - «Ури миндег» 

телевидение - одно из наиболее массовых средств информации и 
пропаганды, воспитания и просвещения корейской этнической группы. 
ему присущи массовость, оперативность, наглядность, документальность и 
эмоциональность воздействия. 

студия корейских программ “Корё сарам” была основана в 1990 г. и 
впервые вышла в эфир 4 февраля 1991 года. во время посещения Южной 
Кореи в 1990 году ашимбаев с.а., председатель гостелерадиокомитета 
Казахской сср, предложил создать корейскую телепрограмму в Казахстане 
совместными усилиями, причем с южнокорейской стороны предполагалась 
помощь современной аппаратурой, необходимой для съемок, монтажа 
и трансляции телевизионных программ. по возвращению в алма-ату он 
также заявил о целесообразности объединения в перспективе действующую 

66 Коре ильбо, 25 июня, 1998. Интервью с диктором корейского радио Ким Ок Не. 
67 Сен И. Актуальные вопросы радиовещания на корейском языке в Казахстане. Доклад, 

прочитанный на Международном научно-практическом семинаре «Актуальные 
проблемы и перспективы развития диаспорных СМИ в Центральной Азии. Таразский 
государственный университет им. Дулати. 18 февраля 2004 
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редакцию корейского радиовещания с корейской телепрограммой. 68 планам 
объединения двух корейскоязычных сми не суждено было реализоваться. 

первоначально была организована небольшая телепрограмма о 
корейцах, проживающих в Казахстане, с выходом в эфир 1 раз в месяц 
продолжительностью 30 минут. затем периодичность увеличилась до 
2-х раз в месяц с той же продолжительностью. постепенно усилиями 
сотрудников редакции телепрограмма, получившая название «Коре сарам» 
стала еженедельной, причем руководство казахстанского телевидения 
заявило, что если хоть раз передача будет сорвана, то она сразу будет 
закрыта.69 руководителем «Корё сарам» была назначена Элла андреевна 
Котова (Цой), опытный тележурналист, участвовавшая в становлении таких 
популярных программ как «тамаша», «звезды встречаются в алма-ате», 
«лучшая песня года», «телемарофон» «спасите арал», телемост «алма-ата-
дели», международный конкурс «азия дауысы». со временем в редакцию 
пришли работать молодые люди, причем некоторые их них получили 
профессиональное образование на факультете журналистики Казахского 
государственного университета, где был осуществлен одноразовый набор 
на специальное отделение для студентов корейской, уйгурской и немецкой 
национальностей. постепенно штат работников вырос до 10 человек и 
в числе первых были владимир павлович дин - главный специалист и 
переводчик, елена хван - редактор, татьяна нам - журналист, валентина 
пак – режиссер, Юрий пак – оператор, евгения Цхай – журналист, владимир 
Ким – оператор. позднее на смену ушедшим из редакции присоединились 
новые сотрудники, внесшие большой вклад в развитие телепрограммы 
корейской диаспоры: ведущая марина хан, оператор вячаслав Ким, 
режиссер людмила страковская и другие. 

на первом этапе редакция испытывала в работе большие сложности 
из-за отсутствия финансово-материальной базы. со временем часть 
необходимой техники подарила Южная Корея, на выделенные спонсорами 
средства приобрели дополнительно оборудование, таким образом, вся 
аппаратура принадлежала редакции «Корё сарам», а не государственному 
телевидению.70 

первая передача, вышедшая 4 февраля 1991 года, была посвящена 
празднованию корейского нового года по лунному календарю, 
состоявшемуся в ресторане алма-ата. в качестве ведущей программы 
выступила актриса корейского театра антонина пяк. 

программа “Корё сарам” выходила в течение 10 лет на русском языке 
и в своих передачах освещала важнейшие события в культурной жизни 
корейцев Казахстана, а также политические, экономические события на 
Корейском полуострове. основными жанрами телепрограммы явились: 

68 Корё ильбо, 1 февраля 1992. Голос. Интервью с руководителем корейского радио-
вещания с Цой Ен Гыном. 

69 Корё ильбо, 9 февраля. «Корё сарам – 10 лет! 
70 Коре ильбо, 3 февраля 1996. «Коре сарам» - телепрограмма для корейцев. 
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информация, киносюжеты, репортажи, интервью, беседы, выступления 
корейцев и гостей с исторической родины, а также анонсы и объявления о 
важнейших мероприятиях корейцев.

значительное место в программах занимали телевизионные фильмы, 
трансляции театральных спектаклей, концертов мастеров искусств, 
освещение съездов, пленумов корейской этногруппы, а также фестивалей 
и праздничных торжеств. использовались самые различные формы 
музыкальных передач, программные и тематические концерты, широко 
распространены творческие отчеты ученых, музыкантов, артистов и др. 

отсутствие необходимых средств и собственного автотранспорта 
сузили съемки в пределах алматы, выезды в другие регионы Казахстана 
были эпизодическими. нередко случалось, что в столице происходили 
одновременно несколько важных мероприятий, но редакция, имевшая в 
своем распоряжении лишь одну камеру и одного оператора, физически 
была не способна отснять все сюжеты одновременно. поездки в 
соседние центрально-азиатские страны или россию стали практически 
невозможными из-за дороговизны авиабилетов и других расходов. 

за прошедшие 10 лет «Корё сарам» выходила свыше 550 раз в эфир, а 
общее время вещания составило около 300 часов. с каждым годом все ярче 
проявляется общественная значимость передачи “Корё сарам”, благодаря 
спутниковой связи беспредельно расширились ее пространственные и 
территориальные возможности.71 

в 2002 г. министр информации, печати и общественного согласия 
распорядился переименовать все редакции национальных телепрограмм 
и перевести вещание на национальные языки. редакция «Корё сарам» и 
корейцы возражали против переименования ставшей уже привычной и 
узнаваемой телепередачи, однако в результате категорического указания 
она была переименована в «ури миндёг». с переводом программы на 
корейский язык оказалось еще сложнее, ибо в штате сотрудников из 
4-х человек никто не владел корейским языком, а увеличить его за счет 
переводчиков или корейскоязычных журналистов не позволяло отсутствие 
свободных штатных единиц. в итоге в качестве вспомогательной силы 
были привлечены преподаватели и студенты кафедры корееведения Казну 
им. аль-Фараби. большую помощь в подготовке материалов, переводе на 
корейский язык и ведении передачи оказали бекмагамбетов болат и нам 
наталья. 

в настоящее время передача ведется на корейском и русском 
языках и выходит раз в неделю продолжительностью 30 минут, однако 
крайне неудачное время трансляции лишает возможности увидеть ее 
потенциальным зрителям. судя по предварительным данным анкетирования, 

71 Котова Э.А. Телепередача «Ури Миндег» (Коре сарам) и корейская диаспора Казахстана. 
Доклад, прочитанный на Международном научно-практическом семинаре «Актуальные 
проблемы и перспективы развития диаспорных СМИ в Центральной Азии. Таразский 
государственный университет им. Дулати. 18 февраля 2004 
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наиболее активно программа «ури миндег» просматривается людьми 
старших возрастных групп, пенсионерами, которые в утреннее время 
остаются дома и могут смотреть телевизор. К тому же именно это старшее 
поколение корейцев проявляет наибольший интерес к национальной 
телепрограмме и довольно высоко оценивает ее. большинство 
респондентов среднего и молодого поколения ответили, что вообще не 
смотрят «ури миндег», так как она выходит, когда они находятся на работе. 
те, кто ее смотрит изредка, оценивают телепередачу в большинстве на 
«удовлетворительно». не устраивает таких зрителей отсутствие интересных 
тем, материалов об актуальных проблемах корейской диаспоры, слабый 
уровень журналистики и качество дизайна. 

ряд телеканалов в Казахстане стал показывать южнокорейские 
сериалы, ставшие уже такими популярными в Китае, японии, странах Юго-
восточной азии, что стали говорить об очередном феномене под названием 
«халлью» или «Корейская волна». хотя она не захватила как в других 
регионах земли рынки массовой культуры, но докатилась до казахстанских 
«берегов». таким образом, корейская тематика намного расширила свое 
эфирное время в Казахстане за счет теледрам. остается только пожелать, 
чтобы перевод делали не с английского языка, а с корейского на русский 
(казахский). Целесообразным также было бы не озвучивать перевод, 
а давать его в субтитрах, что дало бы возможность слышать звучащую 
корейскую речь и развивать ее понимание. 

возможно телепередача «ури миндег» должна играть самую важную 
роль в знакомстве зрителей иной национальности с историей и культурой 
Кореи, самобытными обычаями и традициями, успехами, достижениями и 
проблемами корейской диаспоры, видными представителями корейского 
народа. соотношение языков в программе, на мой взгляд, должно быть 
таким же, как и в газете: одна треть на корейском и две трети на русском. 
учитывая незнание корейской этнической группой национального языка 
и необходимость расширения зрительской аудитории среди людей 
некорейской национальности, это соотношение может составлять один к 
четырем, затем по мере изучения и усвоения корейского языка следует 
увеличить его долю. 

Глава 7. КОРЕЙСКИЙ ТЕАТР,  
ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА 

многие годы республиканский государственный корейский театр 
музыкальной комедии, который обычно именуют коротко Корейским 
театром, служил центром притяжения всей культурной жизни советских 
корейцев. он занимал особое место и продолжает играть незаменимую роль, 
так как его искусство объединяет в себе элементы литературы, музыки, 
хореографии, живописи и т.д. в нем и вокруг него сконцентрированы 
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лучшие творческие силы литературы, музыки, изобразительного искусства. 
вопреки всем испытаниям депортации с дальнего востока в Казахстан 
театр выжил, сохранил и преумножил сценическое искусство советских 
корейцев. театр чутко реагировал на все перемены в стране и в вопросах 
поисков новых художественных форм, перемен в репертуаре и кадровом 
составе, обращения к дополнительным и альтернативным источникам 
финансирования, развития сотрудничества с ведомствами культуры и 
искусства исторической родины. Корейский театр, связанный одной судьбой 
со своими зрителями прошел долгий путь от любительских театральных 
кружков и студий во владивостоке, объединявших пару десятков 
энтузиастов до одного из ведущих национальных театров Казахстана. 

7.1. Новые вызовы и перспективы 

распад советского союза, крушение системы централизованного 
планирования и финансирования, острые кризисные явления начального 
этапа независимости стали причиной резкого сокращения расходов на 
культуру, образование, науку и т.д. Корейский театр, как и многие другие 
учреждения культуры должны были найти выход из положения. проблема 
Корейского театра усугублялась тем, что прекратились гастрольные 
поездки, приносившие основной кассовой сбор. в тот период корейская 
общественность в лице ассоциации корейцев Казахстана (аКК) не оставила 
свой театр без внимания. по согласованию с посольством республики Корея 
театр нашел временное пристанище в Корейском Центре просвещения, под 
одной крышей с аКК.72 

несмотря на временные трудности, театр продолжал творить, на его 
сцене были поставлены спектакли «тартюф» мольера, «память» лаврентия 
сона и станислава ли, «Кто, если не ты?» южнокорейского автора и де хена, 
«хозяйка гостиницы» гольдони, «дом бернарда альбы» г. лорка и другие. 
было подготовлено немало интересных концертных программ эстрадной 
труппой театра, концертов ведущих солистов, фольклорного ансамбля 
«самульнори».73 Как всегда зрители тепло встречали своих любимых 
драматических артистов мун а., пак с., Цой т., солистов ансамбля Ким 
владимира, Ким зои, сон георгия, Ким риммы и её танцевальную труппу. 
благодаря меценатам театру удалось совершить несколько гастрольных 
поездок по Казахстану, узбекистану и россии.74

после приобретения Казахстаном независимости и установления 
дипломатических отношений с республикой Корея у Корейского театра 

72 Коре ильбо, 1995, № 19, 7 мая “ Сирыль хваль хваль пурэра» (прим. К.Г. - Песня 
советских корейцев «Сей, сей семена веселей!») Корейский театр Республики 
Казахстан сыграл уникальную роль в духовной консолидации советских корейцев. 

73 Самульнори́   (кор. 사물놀이) – корейское представление в традиционном стиле, игра на 
национальных ударных инструментах.

74 Коре ильбо, Корейскому театру 60! Одна сцена и одна судьба. 1992, 5 сентября
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открылись новые возможности, о чем красноречиво свидетельствует 
хронология основных событий и мероприятий: 

• 1991 г. – республиканский корейский театр стал побратимом 
государственного национального театра сеула.

• 1992 г. – на всемирном фестивале национального театрального 
искусства в сеуле театр удостоился первой премии за спектакль по пьесе 
хан дина «не стоит раскачивать дерево».

• 1992 г. – C 30 июля по 30 ноября на стажировку в государственный 
театр республики Корея было направлено 5 артистов

• 1992 г. – в ноябре 11 артистов Корейского театра приняли участие в 
международном фестивале «год танца в сеуле». 

• 1993 г. – Корейский театра удостоен престижной премии телерадио-
корпорации KBS 

• 1997 г. – художественный руководитель Корейского театра, 
народный артист Казахстана в.е. Ким был награжден орденом республики 
Корея 

• 1998 г. – гастроли драматической труппы (26 человек) в 
международном фестивале «сеул-98». 

• 2001 г. – группа «самульнори» участвовала в международных 
фестивалях искусств г. сеул и традиционных музыки в г. есан. 

• 2002. на международном театральном фестивале в городе Конгжу 
(республика Корея) лауреатом стал спектакль по пьесе Цой ен гына «не 
умирайте молодыми».

• 2003. Этнографический ансамбль «самульнори» корейского театра 
получил гран-при на фестивале в сеуле.

• 2005. артист и режиссёр государственного национального театра 
Кореи ли ен хо дважды приезжал в алматы для участия в спектакле 
«сказание о янбане» в качестве актера и для постановки спектакля « 
Чунхянчен» в качестве режиссёра.

• 2006 г. – руководитель отдела дворцовых танцев при исследо-
вательском институте церемониальных танцев г. ильчон, тин су енг 
поставила исполнение классических танцев балетом Корейского театра. 

• 2009 г. – Четыре казахстанских театра: Казахский государст-
венный академический театр драмы имени м.о. ауэзова, государ ственный 
академический русский театр драмы имени м.Ю. лермонтова, Казахский 
государственный академический театр для детей и юношества имени 
г. мусрепова и государственный республиканский корейский театр 
музыкальной комедии с успехом выступили перед зрителями города сеул.

• 2010 г. – сеульские театры «сан», «мулькел», «Чоин» выступили на 
сценах казахстанских театров.

• 2014 г. – театрализованные концертные выступления Корейского 
театра на заключительных мероприятиях, посвященных 150-летию 
переселения корейцев в россию в сеуле и г. ансане.75 
75 По публикациям газеты «Коре ильбо», 1991-2014 гг. 
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по заключенным Корейским театром договорам, а также программам 
Фонда зарубежных корейцев стала возможной ежегодная языковая 
стажировка молодых артистов в сеуле, позволяющая им ближе узнать 
историю, культуру Кореи и народные традиции, обучаться современному 
национальному драматическому, хореографическому и музыкальному 
искусству. 76

в 1998 году решением акимата города алматы корейскому театру 
передано здание кинотеатра «жалын». Финансовая поддержка государства, 
ассоциации корейцев Казахстана, спонсоров и исторической родины – 
республики Корея дали возможность перестроить здание, оснастить его 
креслами для зрителей, звуковым и световым оборудованием, создать сцену 
для театральных постановок и концертных программ. 77

на новой сцене успешно прошли спектакли по пьесе генриетты Кан 
«не цветет вишня осенью», «женитьба деревенского дурачка» лаврентия 
сона, «не умирайте молодыми» Цой ен гына.78

в сентябре 2002 года Корейскому театру республики Казахстан 
исполнилось 70 лет.79 1 октября юбилейного года состоялось знаковое 
событие – глава государства - президент Казахстана нурсултан 
назарбаев посетил корейский театр в связи с его 70-летним юбилеем.80 
сопровождавший главу государству Ю.а. Цхай, президент ассоциации 
корейцев Казахстана сообщил журналистам о сотрудничестве общественной 
организации и государственного Корейского театра по сохранению и 
развитию национальной культуры и искусства. 

18 сентября 2002 года на сцене Казахского государственного 
академического театра оперы и балета им. абая в честь празднования 
70-летнего юбилея прошли спектакль и гала-концерт. в юбилейный год 
состоялись премьеры трех спектаклей «принц трех царств», «все сначала» 
и «Карагоз».

2003 год был годом дружбы и сотрудничества между Казахстаном и 
россии в рамках которого артисты Корейского театра показали спектакли 
и выступили с концертными программами в столице россии, а также в 
сибирских городах: Красноярске, новосибирске и томске. 

в 2004 году в истории Корейского театра состоялись три 
знаменательных события. во-первых, 7 апреля прошел вечер памяти 
народной артистки Казахстана ли хам дек, любимицы корейской публики, 
ветерана корейского театрального искусства, учителем с большой 
буквы всех последующих поколений актеров. во-вторых, 19 сентября 
76 Коре ильбо, 17 мая, №19, Последняя попытка корейского театра» (премьера нового 

спектакля). Ольга Ким 
77 Коре ильбо, 27 авг. №29 с.7 «Новый адрес Мельпомены»Е. Югай; Коре ильбо, 2001, 7 

дек. №49. Корейский театр – проводник культуры коре сарам
78 Коре ильбо, 13 сент., №37, Звезда по имени «X-pression»
79 Коре ильбо, 2002, 1 марта №9, «Вечный поиск», 70 лет корейскому театру; Коре ильбо, 

2002, 20 сент. №38, «С юбилеем, театр!»
80 Коре ильбо, 4 окт. №40. «Президент страны посетил Корейский театр»
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президент республики Корея но му хен, во время встречи с корейской 
общественностью в рамках своего государственного визита в Казахстан 
высоко оценил роль и деятельность национального театра. в-третьих, 
9 ноября театр посетил мэр г. сеула ли мен бак с супругой, который 
впоследствии стал следующим главой государства. мэр корейской столицы 
преподнес Корейскому театру подарок – большой комфортабельный автобус, 
который был необходим как коллективу театра, так и его зрителям. 81

на этом визиты высоких южнокорейских гостей в Корейский театр не 
прекратились. Каждый из государственных и политических деятелей Южной 
Кореи, приезжавший с официальным визитом в Казахстан, считал своим 
долгом встретиться с корейской общественностью, посетить Корейский 
дом – штаб-квартиру ассоциации корейцев Казахстана и Корейский 
театр – центр национальной культуры и искусства, хранилище корейских 
народных традиций, обычаев, песен и танцев. среди южнокорейских гостей, 
побывавших в театре можно отметить председателя конституционного 
суда Юн енг хона, первую женщину-кореянку премьер-министра – хан мен 
сук, министров и депутатов парламента, губернаторов провинций и мэров 
городов. 

после длительного перерыва, в 2006 г. театр выехал на гастроли по 
городам россии, включая москву, со спектаклем «ариран» Цой ен гына и 
театрализованным представлением «Казахстан – мой край родной» и имел 
огромный успех у зрителей. спектакль «дом бернарды альба» участвовал 
в международных фестивалях театрального искусства в германии и Южной 
Корее. на следующий 2007 год состоялись гастроли по городам российского 
дальнего востока с заключительным выступлением во владивостоке - 
проект корейского театра «поезд памяти», посвященный 75-летию театра. 82

в 2007 году корейцы Казахстана широко отметили 70-летие проживания 
на казахской земле и 75-летие корейского театра. в честь юбилея вышла 
книга «история корейского театра». в юбилейный год театр пополнился 
пятым поколением актеров - молодыми выпускниками ташкентского 
театрального института. Это - Цой анастасия, Цай Юрий и нам игорь. еще 
троих выпускников этого института, театр, несмотря на финансовые трудности 
нашел возможность принять.

в рамках своего 80-летия государственный республиканский 
корейский театр музыкальной комедии организовал «дни корейского 
театра» и подарил зрителям свои лучшие постановки и концертные номера. 
апогеем торжеств стало праздничное театрализованное представление 
«нам – 80», поставленное на сцене театра 28 сентября 2012 года. в свой 
юбилейный год в ходе праздничных мероприятий «дни корейского театра» 
при нём был открыт музей Корейского театра.83

81 Коре ильбо, 2004, 19 ноября 
82 Коре ильбо, 2000, 7 янв. №1, Театра высокие подмостки, Ли Хам Дек
83 Коре Ильбо, 2012, 13 ноября. Храм корейской Мельпомены на земле Жеруйык
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в юбилейный год Корейский театр, как отмечалось в прессе, 
переживает эпоху ренессанса – в труппу приходят молодые актеры, с каждым 
днем у творческого коллектива появляется все больше поклонников, 
особенно ценят национальное искусство в регионах, артисты завоевывают 
престижные награды на международных конкурсах и фестивалях. 

сейчас на сцене Корейского театра выступает уже четвертое поколение 
актеров. например, семья заслуженной артистки рК розы лим. ее супруг 
петр Юн был известным композитором, сын георгий талантлив и как 
музыкант, и как драматический актер – он играет главную роль в спектакле 
«сказание о девушке Чун хян». из знаменитого третьего поколения 
актеров на сегодняшний день остались только трое, и все они заслуженные 
артисты рК. Это александр мун, майя пак и роза лим. раньше артистов 
для Корейского театра готовили в ташкенте, а теперь молодые актеры 
– выпускники национальной академии искусств имени жургенова и 
Казахской консерватории имени Курмангазы. 

наиболее успешными постановками являются: драма «и это все о 
женщине» по пьесе гарсиа лорка, «дом бернарды альбы», лирическая 
музыкальная драма «ариран» Цой ен гына, музыкальная драма «сказание 
о девушке Чун хян» ли ен хо, драма «память» лаврентия сона и станислава 
ли, драма «наследники» дулата исабекова, музыкальная комедия 
«деревенская кадриль» по пьесе владимира гуркина, «прибайкальская 
кадриль», мюзикл «сказание о сим Чен» Цой ен гына и антонины 
малюченко.84

на театральной сцене успешно работали: драматическая труппа, 
солисты вокалисты, фольклорно-этнографическая группа «самульнори», 
танцевальная группа, квартет «премиум». ведущие артисты театра: 
заслуженные артисты рК - александр мун, роза лим, майя пак, зоя Ким, 
вениамин ли; кавалер ордена «достык» II степени мәдениет қайраткері 
галина Ким; мәдениет қайраткері - антонина пяк, Эдуард пак, роман Цой, 
анастасия Цой и др.

в 2014 году отмечалось 150-летие переселения корейцев в россию. 
в наиболее значимых проектах и мероприятиях ассоциация корейцев 
Казахстана приняла активное участие. общероссийское объединение 
корейцев пригласило в россию на гастроли государственный 
республиканский корейский театр музыкальной комедии, который в течение 
года провел долгосрочное турне по сибири, приуралью и Южной россии. 

в рамках юбилейного турне в июле 2014 г. театр выступил на сценах 
Челябинска, томска и новосибирска, и повсеместно был встречен очень 
тепло, причем не только корейцами, а всеми зрителями, пришедшими на 
представление. затем выступления прошли в трех городах – екатеринбурге, 
Челябинске и перми. весь маршрут из алматы артисты проехали на 
автобусе. вместе со своим коллективом тысячи километров преодолела и 
84 Корейский театр музыкальной комедии. Официальный сайт Корейского театра. www. 

korteatr. kz
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директор Корейского театра любовь ни. по ее признанию, она намеренно 
решила «не отрываться от коллектива», чтобы лично испытать все 
перипетии жизни на колесах.

– отправляясь в данный регион, мы, прежде всего, ставили себе цель 
познакомить его жителей с казахстанской, корейской культурой, нашим 
творчеством, – говорит любовь ни. – ведь в приуралье практически никогда 
не видели профессионального корейского искусства. мы посетили три 
города по приглашению общероссийского объединения корейцев.85

в октябре артисты государственного республиканского корейского 
театра побывали в волгограде, ростове-на-дону, воронеже. гастрольное 
турне прошло в рамках мероприятий, посвященных 150-летию проживания 
корейцев в россии и снг. труппа представила российским зрителям 
театрализованное представление «связанные одной судьбой» режиссеров-
постановщиков елены Ким и надежды Ким. в спектакле приняли участие 
актеры драматической и балетной труппы, солисты-вокалисты, а также 
музыканты фольклорно-этнографической группы «самульнори». 86

в завершении Корейский театр показал театрализованное 
представление и концертную программу на заключительных мероприятиях в 
российской столице – москве. 

Финальную часть праздничных мероприятий, приуроченных к 
150-летию проживания корейцев в россии и снг, приняла республика 
Корея. в честь знаменательного события с 10 по 13 октября там проходил 
большой международный форум. Это стало своего рода итогом череды 
всех торжеств, проводимых в разных странах и посвященных коре сарам. 
по приглашению специально созданного в Южной Корее Комитета на 
историческую родину приехали ученые, журналисты, общественные деятели 
из стран снг. а культуру с успехом представили артисты государственного 
республиканского корейского театра музыкальной комедии из Казахстана.

своего рода «изюминкой» форума стало выступление 9 октября 
государственного республиканского корейского театра музыкальной 
комедии  во дворце народного творчества в сеуле. представление не 
просто впечатлило зрителей, но и наглядно продемонстрировало, как 
бережно хранят коре сарам свое культурное наследие. затем последовало 
одно успешное выступление в сеуле и под «занавес» актеры Корейского 
театра выступили в г. ансане на открытой площадке перед тысячами 
южнокорейских зрителей, которые с восторгом встретили мастеров вокала и 
хореографии из Казахстана. 87

85 Коре ильбо, 2014, 21 июля. Мы свое призванье не забудем (Корейский театр вернулся с 
гастролей по Приуралью) 

86 Гастроли Корейского театра Казахстана прошли по городам России. Официальный 
сайт Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации. http://kazembassy.ru. 
10.10.2014

87 Связанные одной судьбой (В Корее прошел Форум в честь 150-летия коресарам). - www.
koreilbo.com, 31 октября 2014 г. 
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20 ноября при полном аншлаге открылся 83-й сезон Корейского 
театра, и зрители с бурными овациями лицезрели музыкальную комедию 
«самая большая выгода», поставленную еленой Ким по мотивам казахских 
народных сказок. музыкальный спектакль сопровождался синхронным 
переводом на русский язык. 

2015 год, который прошел под знаком 20-летия ассамблеи народа 
Казахстана и 25-летия ассоциации корейцев Казахстана, национальный 
Корейский театр встретил с бодрым зарядом оптимизма, полным багажом 
исторических традиций и обширным планом своей деятельности. в его 
структуру входят драматическая труппа, балетная группа, вокалисты, 
группа «самульнори» и квартет «премиум». руководит театром почти 20 
лет бессменно директор любовь августовна ни и ее команда «главспецов»: 
режиссер-постановщик роман Цой, главный балетмейстер театра лариса 
Ким, главный дирижер и композитор георгий Юн, главный художник Юлия 
Чернова, заведующий литературной частью Цой ен гын, заведующая 
труппой зоя Ким, руководитель фольклорно-этнографической группы 
«самульнори». 

драматическая труппа Корейского театра состоит сегодня как из 
опытных мастеров, так и молодых актеров, многие из которых играют роли 
в спектаклях и выступают в концертных программах, что соответствует 
формату театра. на афишах и программах театра зритель увидит такие имена 
как: марина жумашева, галина Ким, елена Ким, виталий ли, евгений ли, 
наталья ли, роза лим, алишер махпиров, александр мун, виталий нам, 
майя пак , Эдуард пак , антонина пяк, галина хан, ольга Цой, роман Цой, 
антонина Шегай, игорь Шин, борис Югай и георгий Юн. 

7.2. Концертная деятельность театра

специфика корейской эстрады состоит в том, что она является 
составной частью корейского театра. с первых лет существования театр 
уделял большое внимание созданию концертных программ. для гастролей, 
как правило, готовились два новых спектакля и концертная программа. 

в действующем составе вокалистов театра такие известные зрителям 
певцы-эстрадники как: алена Ким, зоя Ким, сергей Ким, виталий ли, майя 
ли, олег Юн, а также исполнители романсов и оперных партий: вениамин 
ли и илона тен. 

в балетной труппе танцуют корейские, казахские и танцы народов мира 
гульмира бакытханова, нина дю, лаура ержигитова, мария Ким, надежда 
Ким, анастасия огай, анастасия Цой, анна Цой, наталья Цой и Юлия Цой. 

последние десятилетия концертные программы, театральные 
постановки и праздничные мероприятия не мыслятся без выступления 
ансамблей корейских народных инструментов «самульнори».88 зарождение 
самульнори в Казахстане связано с двумя инициаторами. летом 1993 г. 
88 Коре ильбо, 16 августа, №32, Самульнори - сплав чувств и эмоций . Елена Югай
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в алматы приехал хан мён хи – известный южнокорейский культуровед, 
профессор института искусств республики Корея. его учеником стал хан 
владимир – ключевая фигура в зарождении самульнори в Казахстане.89

за прошедшее время сменилось несколько названий и составов группы 
самульнори. в настоящее время в группу «самульнори» Корейского театра 
входят: руководитель – георгий Юн, музыканты-исполнители сергей Ким, 
виталий ли, евгений ли, олег Юн. 

Квартет премиум образовался в Корейском театре несколько лет 
тому назад, но у него уже богатая история выступлений, наград, побед на 
конкурсах. на международном радиофестивале «дала дауысы» квартет 
«премиум» государственного республиканского корейского театра 
музыкальной комедии был признан лучшим эстрадным коллективом. 
Фестиваль собрал 160 участников из пяти стран ближнего и дальнего 
зарубежья.  солисты-вокалисты Корейского театра: сергей Ким, виталий 
ли, евгений ли и олег Юн представили на суд меломанов песни «жан 
досым» и «наз коныр». последняя композиция в исполнении «премиума» 
настолько полюбилась самим организаторам фестиваля, что именно ее они 
попросили исполнить на гала-концерте.90

в течение всей своей истории национальный Корейский театр был 
всегда связан одной судьбой со своим народом. он служил духовным, 
культурным и нравственным центром корейской диаспоры, в нем и вокруг 
него концентрировались лучшие творческие силы, представляющие 
основные жанры национального искусства, а также литературы. диапазон 
театра как национального многообразен: от драматических спектаклей до 
народных театрализованных представлений, таких как «Чхусок», «оволь 
тано», концертов, современных эстрадных шоу. на сцене Корейского 
театра проходили конкурсы и фестивали самодеятельного искусства, 
в том числе международного уровня. театр проводит также культурно-
благотворительные мероприятия для ветеранов войны и труда. 

за вклад в развитие театрального искусства Корейский театр удостоен 
высоких государственных наград, множества почетных грамот и дипломов, в 
том числе международных.

пяти артистам театра было присвоено высокое звание народного 
артиста, девяти - заслуженного деятеля искусств, одному – заслуженного 
деятеля республики Казахстан и семнадцати – заслуженного артиста.
государственная поддержка театра дала корейской этнической группе 
уникальную возможность иметь очаг культуры, который не только сохраняет, 
но и развивает культуру корейцев, проживающих в многонациональной 
республике. 

благодаря Корейскому театру жители самых отдаленных сельских 
уголков познакомились с творчеством классиков мировой, классической 
русской, советской, национальной казахской и корейской драматургии. 
89 Александр Пак. История «Almaty Samulnory». http://vk.com/topic-4448960_8183030
90 Коре ильбо. 2 января 2013. «Премиуму» - премию!
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театр успешно сотрудничал с казахскими писателями, режиссерами и 
актерами. с установлением дипломатических отношений развивалось 
сотрудничество с южнокорейскими театрами и представителями творческих 
кругов исторической родины. 

за плечами Корейского театра остался долгий пройденный путь и 
солидный багаж, который сформировался не одним поколением тех, без 
кого немыслимо сценическое искусство. 

главными задачами современного этапа развития театр видит, во-
первых, в пополнении репертуара национальными произведениями. 
во-вторых, в повышении планки и возможности стать представителем 
не только национальной культуры, но и представителем Казахстана на 
международном уровне. в-третьих, в подготовке и презентации новых 
концертных театрализованных программ, спектаклей, с помощью которых 
он продолжит рассказывать зрителям о древней корейской культуре. 

7.3. Литература корейцев 

за 80 лет проживания в Казахстане корейским литераторам удалось 
опубликовать всего 18 книг на национальном языке. за последнее 
десятилетие в корейской литературе Центральной азии произошла полная 
смена поколения писателей, писавших свои произведения на корейском 
языке. в 1992 г. михаил пак в своей вступительной статье, предваряющей 
публикацию в журнале «простор» произведений корейский авторов, 
отметил: «…пишущих на корейском – всего несколько человек преклонного 
возраста, остальные - русскоязычные, 30-40-летние и идущая следом новая 
генерация… наверно, не столь важно, на каком языке говорит художник. 
если им овладевает потребность выразить нечто, – он берется за перо и 
говорит тем языком, который знает»91 

новым веянием настоящего периода стало издание произведений 
корейских авторов Центральной азии за рубежом и, в первую очередь, на 
исторической родине. уже на рубеже веков исследователи из западной 
германии, Финляндии, соединенных Штатов америки и Южной Кореи 
включили в свои книги избранную лирику советских корейских поэтов.92 
в 1990-е годы в сеуле вышли на корейском языке книги анатолия Кима, 
михаила пака, станислава ли и др. 

литература может быть надежным источником для изучения проблемы 
национальной идентичности, поскольку обладает особой, художест венной 
достоверностью и своей особой объективностью. такая объективность 
связана, во-первых, с тем, что любое литературное произведение является 
продуктом работы авторского сознания. многие из писателей пережили 
91 Пак М. Вступительное слово к номеру// Простор. 1992. №7-8, с. 54
92 김연수.《소련 속의 한국문제》서울:일념, 1986; Он же. 소련식으로 우는 한국아이》서울:主

流社, 1986; Он же. 치르치크의 아리랑:在蘇韓人詩集》서울:인문당, 1988; Он же.《재소한인 
작품집: 쟈밀라 너는 나의 생명》서울:인문당, 1989; 신연자.《소련의 고려사람들》서울:
동아일보사, 1988.
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личностный кризис идентичности, который стал частью их творческого 
сознания и нашел отражение в созданных ими романах, новеллах, стихах. во-
вторых, многие писатели совершенно сознательно отражают эту проблему 
в своих произведениях и предлагают различные модели межкультурной 
коммуникации. характер таких моделей, как правило, обусловлен идеями 
и представлениями той национальности или этнической группы, к которой 
принадлежит автор, его философской или мировоззренческой позицией. 

есть и третье обстоятельство, позволяющее считать литературу 
достаточно надежным источником информации по вопросам национальной 
и этнокультурной идентичности. оно заключается в том, что национальная 
ментальность выражается через систему художественных средств, 
используемых автором. будучи рассмотрена и проанализирована как 
целостность, такая система, безусловно, дает объективную информацию 
о действительности. однако для выявления этой объективности 
необходимо владеть современными методами литературоведческого и 
культурологического анализа, которые позволяют исследователю прочитать 
и «расшифровать» «спрятанные» в произведении культурные коды.93

в течение полутора веков, корейцы, оказавшиеся за пределами своей 
этнической родины, испытывали сначала на русском дальнем востоке, 
затем после депортации, и, наконец, после развала советского союза, 
чувство потерянного дома. трижды они оставляли свои дома в Корее, в 
приморье и советской средней азии и Казахстане, причем, в последний раз 
они физически остались на прежнем месте, а дом, под названием советский 
союз не просто рухнул, а ушел как поезд в прошлое. поэтому перед коре 
сарам со сменой каждого поколения вставал один и тот же вопрос: где 
наш дом? Кто мы такие? яркий пример поисков своего дома и желания его 
обретения мы видим в том, что корейцы Казахстана назвали штаб-квартиру 
своей ассоциации – «Корейский дом». 

дом, как известно, символизирует место, где человек чувствует себя в 
безопасности. с древнейших времен дом мыслится как центр мира, связь с 
духами предков, как символ семьи, рода и родины. поэтому концепт дома-
родины заполняет литературное творчество корейских авторов Казахстана. 

герой рассказа анатолия Кима «плач по матери в сеуле» - «кореец- по 
происхождению, русский по своей культуре», вспоминая посещение могилы 
матери в снежном краю далекой россии, пытается найти ответ на мучающий 
его вопрос: «...почему она там, а я здесь, на корейской земле, еще живой 
и полный сил, так одинок среди сонма живых душ моего народа?» образ 
героя автобиографичен. Это он сам - анатолий Ким ощущает себя в Корее 
иностранцем, не понимающим по-корейски, вынужденным общаться через 
переводчика и признаться: «мне стыдно, что я приехал на родину предков, 
не зная родного языка. но я приехал сюда, как приезжают на могилу 
матери». внутренний монолог героя полон горечи и недоумения: «в чем 
93 Попова М.К. Проблема национальной идентичности и литература//Вестник ВГУ. Серия 

1, Гуманитарные науки. 2001. № 2, с. 45-46.
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смысл того, что мы, корейцы, живем так далеко на чужбине и там умираем? 
Какое высшее предназначение мы выполняем при этом, безутешно страдая, 
никогда не утоляя своей духовной жажды? и знает ли она, древняя родина, 
об этой жажде и страданиях, как мать знала обо всех наших душевных 
смятениях и устремлениях?»94 

Картинки-воспоминания из детства писателя, прошедшего близ 
уштобе: пыльно-желтая степь, голубой свет небес, желтые холмы, зеленые 
перья лука, бескрайние степи, неспешные орлиные спирали над горами. 
«душу человека, - уверен писатель, - формируют ландшафты той страны, 
которую впервые увидел он в самом раннем детстве. в дальнейшем она не 
может измениться. душа может только расшириться и дополниться другими 
картинами мира. я навсегда останусь огнепоклонником солнца, яростно 
пылающего над раскаленной бескрайней степью. никогда не перестанет 
шуметь и мельтешить в моей душе многоязыкий пестрый базар народов. я 
стану человеком множественного, полиментального склада характера»95 

размышления о родине проходят лейтмотивом через рассказ «Как 
называется тот край...» хан дина. старая кореянка живет одна в алма-
ате, так как дочь переехала с мужем в маленький прибалтийский городок, 
а сын получил назначение и уехал в Караганду. перед своей смертью она 
говорит приехавшей дочери: «...родиной называется то место, где человек 
рождается, а как называется место, где он умирает? есть ли такое слово? 
не может быть, чтобы у этого места не было своего названия. оно должно 
быть. и должно звучать не менее дорого и ласково, чем слово «родина». 
Чтобы при упоминании этого слова защемило в груди…». а дочь после этих 
слов задумалась над тем, что «раньше люди жили, старели и умирали там, 
где родились. так было всегда. родина означало не только место рождения, 
но и место смерти. и не надо было нашим предкам [корейцам] придумывать 
другие слова, а теперь... 

ни один кореец или кореянка, родившиеся до 1937 года на дальнем 
востоке, не умрут на своей родине»96 

аркадий лим, герой повести михаила пака «пристань ангелов», 
просыпается в ночи с единственной мыслью: «...Кто я? европеец, русский 
с лицом корейца, не могущий черкнуть на бумаге даже собственное имя 
на корейском, знающий с грехом пополам лишь разговорный, дремучий, 
унаследованный в детстве от ауканских стариков, на котором в Корее вовсе 
не разговаривают? я не нахожу ответа» 97

Четверо друзей – герои романа алматинского писателя владимира Кима 
«тайны Черного дракона», встретившиеся через много лет, рассказывают 
друг другу о своем жизненном пути. один из них - виссарион, задает вопрос: 
94 Ким А. Плач по матери в Сеуле // Нива. 1997. №4. С.95.
95 Ким А. Мое прошлое // Ким А. Остров Ионы. Метароман. Повести. М.: Центр поли граф. 

2002, с. 326
96 Хан Дин. Как называется то место// Хан Дин. Живой Будда. Алматы: Жазушы, 2001, с. 

204
97 Пак М. Пристань ангелов. Алматы: Жазушы, 1998, с. 263. 
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«а где мой дом? привыкал-привыкал, да так и остался у разбитого корыта». 
другой - по имени роман восклицает с горечью: «и мы рассеяны по всей 
стране, да что там говорить, - по всему миру. Конечно, каждый человек 
должен жить в своей стране, тогда и не к кому будет предъявлять претензии. 
не зря сейчас советские немцы уезжают в гдр, евреи, хоть и с трудом, но 
едут в свой израиль. а мы? в Южную Корею к капиталистам мы и сами не 
поедем, а в северную сунулись - партия послала, а нас оттуда по-быстрому и 
вытурили...». третьего - Феликса тена мучает тот же самый вопрос: «а есть 
ли у меня дом? нет нигде дома. хотел вот построить, а фундамент оказался 
зыбким. на песке».98

таким образом, можно заключить, что идентичность советских и 
постсоветских корейских авторов следует искать в их выборе среди 
широкого круга идентичностей сугубо индивидуального «я». с другой 
стороны, утрата четкого чувства групповой (национальной и этнической) 
идентичности приводит к ее фрагментации. поэтому прав британский 
культуролог стюарт холл, утверждающий, что нужно говорить не об 
идентичности как о чем-то законченном, а об идентификации, рассматривая 
ее как постоянный процесс.99 в своих произведениях советские корейские 
писатели и поэты, с одной стороны подчеркивали свое личностное 
начало, а с другой, - отображали коллективный этнический опыт. герои и 
действующие лица диаспорной литературы объединяют в себе групповое 
и индивидуальное сознание и стремятся осмыслить все пласты своей 
фрагментарной и гибридной идентичности. 

одной из важнейших жанровых форм диаспорной литературы 
является автобиография, которая часто представляет собой «критико-
художественный гибрид литературоведческого эссе, публицистики 
и исповеди», и при этом исповедальный элемент часто превалирует, 
поскольку «одной из не всегда явных задач автобиографии «маргинала» 
является попытка заявить о себе... выработать, «наговорить», раскрыть 
свою идентичность». 100

Глава 8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

после развала ссср в отличие от других этнических групп, часть 
которых мигрировали из Казахстана, корейцы предпочли остаться и 
интегрироваться в новые условия суверенной республики, вставшей на путь 
демократизации социально-политической системы, перехода на рыночную 
экономику и многовекторные внешние связи.

доля корейцев, депортированных в 1937 году из дальнего востока 
в Казсср, составляет ныне около 2-3 процентов, то есть для абсолютного 
98 Ли С. Гряда. Алматы: Интербук-Казахстан. 1995, с. 33. 
99 Hall, S. The question of cultural identity’ in Stuart Hall et al. (eds) Modernity and its futures, 

Cambridge: Polity Press, 1993, pp. 274-325. 
100 Тлостанова М.В. Проблема мультикультурализма и литература США конца XX века. – М.: 

ИМЛИ РАН, “Наследие”, 2000, с. 208-209.
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большинства корейцев Казахстан - родина, в которой они родились, 
выросли, получили образование и где они стали неотъемлемой частью 
народа полиэтнической республики. теперь у корейцев Казахстана есть 
свой «Корейлер уйi» - Корейский дом, построенный на собранные народные 
и спонсорские средства. в нем находятся офис ассоциации корейцев 
Казахстана, редакция национальной газеты «Коре ильбо», библиотека, 
хореографический класс, офисы молодежного движения корейцев 
Казахстана, научно-технического общества (нто) «Кахак», конференц-зал, 
библиотека и т.д. 

8.1. Создание корейских этнокультурных объединений 

бурное «перестроечное» время вызвало к жизни всплеск 
этнического самосознания и первые инициативные группы по созданию 
корейских культурных центров в бывшем советском союзе возникли 
почти одновременно в ташкенте, алма-ате, москве и других городах, 
где проживали значительные по численности и значимые по своему 
интеллектуальному потенциалу корейские диаспоры. среди столичных 
центров официальную регистрацию первым прошел корейский культурный 
центр г. алма-аты, созданный на учредительном собрании, прошедшем 
18 июня 1989 г. в здании республиканского корейского театра. проект 
программы и устава были опубликованы заранее в газете «ленин кичи».101 
в последующие месяцы в Казахстане были созданы корейские культурные 
центры в г. уштобе, актюбинской, жамбылской, уральской, Карагандинской, 
Кызыл-ординской, Кокчетавской областях, а также в других городах и 
районах республики. задачи координации деятельности и консолидации 
усилий корейских культурных центров выдвинули на повестку дня вопрос 
о создании организации, объединяющей всех корейцев в масштабе всей 
страны. в этой связи осенью 1989 г. в алматы был создан оргкомитет по 
подготовке и проведению учредительного съезда корейцев Казахстана. 
оргкомитетом под председательством профессора г.б. хана была проделана 
большая работа. в областях корейские культурные центры провели собрания 
и выбрали своих делегатов на первый съезд корейцев.

17 марта 1990 г. прошел учредительный съезд корейцев Казахстана, на 
котором была создана республиканская ассоциация корейских культурных 
центров Казахстана (раККЦК). он на альтернативной основе избрал 
президента раККЦК – профессора г.б. хана. ассоциация была официально 
зарегистрирована 15 мая 1990 года. 102

19 марта 1990 г. в москве, в октябрьском зале дома союзов состоялся 
учредительный съезд советских корейцев, создавший всесоюзную 
ассоциацию советских корейцев (васК). с развалом ссср на 2-ом съезде 
васК, состоявшемся 29 февраля 1992 г. в алма-ате было решено принять 
в соответствии с новыми общественно-политическими реалиями новое 
101 Ленин кичи, 14 июня 1989.
102 Кан Г.В. История корейцев Казахстана. Алматы, 1995, с. 186
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название - международная конфедерацию корейских ассоциаций (мККа),103 
которая в скором времени, так и не проявив себя на практике, ушла в 
небытие. 

темпы создания корейских организаций в различных регионах ссср 
протекали неодинаково. порой, от создания инициативных групп до 
официальной регистрации проходило более чем два года, как это было в 
узбекистане. подобная затяжка была связана со следующими причинами. 
во-первых, местные регистрирующие органы часто не решались брать 
на себя инициативу в вопросе регистрации общественных объединений 
и ждали указаний сверху.104 во-вторых, зачастую у местного аппарата 
было «свое» понимание по «корейскому вопросу» и он в большей степени 
руководствовался этим пониманием, нежели буквой закона, что было вообще 
характерным для советской аппаратной практики. принятие корейскими 
инициативными группами навязываемого понимания вопроса становилось 
своеобразным условием разрешения на проведение учредительной 
конференции и регистрации. в-третьих, вмешательство властей в 
регистрацию корейских культурных центров было во многом обусловлено 
противостоянием корейских инициативных групп и сопутствующими ему 
жалобами и протестами в местные руководящие органы. и наконец, многое 
объясняется тем, что в самом начале зарождения корейских общественных 
организаций людям, особенно на местах, не хватало опыта и знаний.105 

при своем создании все корейские организации в качестве своих 
основных и первоочередных задач продекларировали возрождение 
национальной культуры, языка, традиций и обычаев. подобная узко-
ориентированная на культуру программа деятельности корейских 
ассоциаций была отнюдь не случайной, что нашло отражение даже в 
названии наиболее массовых корейских организаций – культурных 
центров. можно выделить следующие факторы, обусловившие декларацию 
возрождения языка, обычаев и традиций в качестве основных целей и задач 
корейских обществ, центров и ассоциаций. 

во-первых, тема «возрождения» была знаковой в период перестройки. 
все новации и реформы шли под лозунгами «возрождения» утерянного. 
все говорили о возрождении ленинской концепции социализма, о 
возрождении деревни, о возрождении национальных культур, обрядов и 
обычаев, о возрождении традиционных промыслов, о возрождении ясной 
поляны и арала и т. д. и здесь цели и задачи корейских обществ совпадали 
с общепринятой риторикой и направлен ностью постановки насущных 
проблем.

во-вторых, регистрация этнических объединений носила не 
заявительный, а разрешительный характер. и если бы уставные документы 
103 Ким Ен Ун. Из жизни международной конфедерации корейских ассоциаций. - 

Актуальные проблемы российского востоковедения. М., 1994, с. 154
104 См. статью проф. С. М. Хана в газете «Правда» от 16 ноября 1989 г.
105 Ким Г.Н., Хан В.С. Десять лет спустя. (Размышления о пройденном пути в корейском 

движении) // Ассоциация корейцев Казахстана. Алматы: АКК, 2000, с. 192
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содержали бы иные цели, как например возрождение утерянных автономий, 
создание новых национально-административных единиц и т.д., можно 
однозначно сказать, что подобные уставы не были бы зарегистрированы. 

в-третьих, тема возрождения культуры, языка, обычаев и традиций 
этнических меньшинств была менее опасной не только для властных 
структур, но и для самих корейцев. 

в-четвертых, поскольку корейцы ссср являлись не нацией в строгом 
смысле слова, которой присущи определенная атрибутика и институты, 
а этнической группой, они идентифицировали себя, прежде всего, по 
национальной культуре: языку, обрядам, обычаям, традициям, кухне, 
песням, танцам. Этническое самосознание коре сарам сводилось именно к 
этим составляющим. по другим параметрам они не отличали себя от других 
граждан ссср. естественно, что в условиях появившихся возможностей 
этнической самореализации, самосознание корейцев было обращено 
в первую очередь к национальной культуре, к тому, что в самосознании 
корейцев их отличало от других. другие отличия в тот период самосознание 
корейцев не фиксировало. 106

лидерство в корейских культурных центрах и ассоциациях начального 
периода одержали представители научно-номенклатурной интеллигенции, 
и, прежде всего, ученые-обществоведы. общество ведами были 
представлены первые лица корейских ассоциаций россии, узбекистана и 
их заместители. в Казахстане президентом республиканской ассоциации 
корейских культурных центров Казахстана стал профессор-философ хан 
гурий борисович, работавший в высшей партийной школе. особенность 
этой прослойки заключалась в том, что ее составляли представители 
идеологических дисциплин (философия, научный коммунизм, история Кпсс 
и т.д.), тесно связанные с партийной номенклатурой. причина того, почему 
профессоры-обществоведы почти повсеместно возглавили корейские 
организации, видится в следующем.

во-первых, связи с партийными и государственными органами 
давали возможность быстрейшего решения организационных вопросов 
по созданию корейских центров. во-вторых, эти же связи давали 
возможность лоббировать те или интересы корейских центров. в-третьих, 
в силу опыта работы в партийных органах эта прослойка была более 
основательной в создании уставных документов, концепции культурных 
центров, налаживании организационной работы. в-четвертых, будучи 
органичными элементами партийно-государственной системы, профессоры-
обществоведы в качестве руководителей таких деликатных образований как 
национальные центры как нельзя лучше устраивали органы власти.

по мнению г.б. хана, можно выделить в корейском национальном 
движении Казахстана два этапа. на первом этапе (конец 80-х – середина 
90 гг.) шел процесс формирования корейских национальных культурных 
106 См.: Ким Г.Н., Хан В.С. Десять лет спустя. (Размышления о пройденном пути в корейском 

движении) // Ассоциация корейцев Казахстана. Алматы: АКК, 2000, с. 191
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центров. характерной особенностью его явилось то, что внутри движения 
было несколько корейских организаций и объединений. для подавляющего 
большинства из них главными направлениями деятельности было 
содействие пробуждению национального самосознания, изучению родного 
языка и своей истории, возрождению национальной культуры, традиций и 
обычаев.107 

перед национальным движением корейской этнической группы 
Казахстана встали более сложные задачи: прежде всего, достижение 
истинной консолидации, единения и солидарности; объединение всех 
корейских культурных центров в единую организацию; создание прочной 
экономической базы движения; смена поколений в руководстве движения 
на всех уровнях; привлечение новых, свежих молодых и энергичных сил; 
укрепление и развитие международных связей и т.д. 108

перемены начались с обновления руководства корейских ассоциаций. 
причем речь идет не просто о новых людях. К руководству пришли 
представители иного поколения и иной сферы деятельности, а именно – 
бизнеса. в декабре 1995 г. президентом ассоциации корейцев Казахстана 
становится Ю.а. Цхай, заслуженный тренер ссср по боксу, бизнесмен. смена 
профессоров бизнесменами - закономерное явление. оно было вызвано 
рядом причин. во-первых, возраст профессорского руководства сказывался 
на результативности деятельности ассоциаций. во-вторых, отсутствие 
практической жилки и бизнес-проектов плачевно сказались на состоянии 
материально-технической базы корейских культурных центров. в-третьих, в 
силу профессионального и возрастного консерватизма прежнее руководство 
уже не в состоянии было изменить привычный стиль мышления и работы.

при новом руководстве начинает происходить постепенная смена 
ценностных ориентиров корейских ассоциаций, главным вектором 
которых становится курс на консолидацию. в авангарде этого очень 
важного для судеб корейской диаспоры процесса встала ассоциация 
корейцев Казахстана. особенно важными для корейского движения были 
интегративные процессы в Казахстане в силу численности казахстанской 
диаспоры и её роли в развитии корейской культуры и корейского движения 
в целом. 

в июне 1996 года на пленуме аКК был обсужден новый закон 
республики Казахстан «об общественных объединениях», по которому 
ассоциация должна была иметь не менее чем в половине областей 
республики свои филиалы, для того чтобы считаться республиканской. 
в последующее время была проделана большая, кропотливая работа по 
консолидации корейских региональных центров. в результате у ассоциации 
сегодня 12 филиалов. с остальными 8 центрами она работала на партнерских 
началах, но и некоторые из них уже приняли решение о перерегистрации в 
филиалы.
107 Хан Г.Б. Прошлое и настоящее корейцев Казахстана. Алматы, 1997, с. 143. 
108 Там же, с. 144
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на рубеже веков корейской общественностью Казахстана на местах и 
руководством организации в центре проводилась большая и разнообразная 
работа. Крупномасштабно прошли мероприятия, посвященные 60-летию 
проживания корейцев в республике. состоялся внеочередной V съезд 
ассоциации в октябре 1998 года, а также проведена культурно-политическая 
акция «назарбаев – наш президент!». в числе успехов нельзя не упомянуть 
достижения в Каратальском районе: назначение Ким р.у. акимом района, и 
начало реализации аграрного бизнес-проекта. 

достигнуты значительные результаты в выполнении главных задач, 
поставленных на 3-ом съезде ассоциации корейцев Казахстана. во-первых, 
в рамках укрепления межэтнического согласия в основном достигнуты 
консолидации и единение всех различных сил корейской этнической 
группы; сблизилась и укрепилась связь центра с регионами, налажен 
союз между бизнесменами, научной и культурной интеллигенцией. во-
вторых, задача возрождения национальной культуры и языка исполнялась 
в качестве приоритетной всеми корейскими организациями на местах и 
в центре. в-третьих, за истекшие четыре года произошло дальнейшее 
совершенствование работы районных, городских, областных центров 
и филиалов по развитию национального движения и пробуждению 
национального самосознания. в-четвертых, аКК содействовала повышению 
трудовой и политической активности корейской этнической группы. 
несмотря на все трудности переходного периода и обострение кризисной 
экономической ситуации, корейцы Казахстана не потерялись в стихии 
наступающего рыночного хозяйства и возникших в этой связи изменениях в 
политической, социальной и культурной жизни.109 

8.2. Ассоциация корейцев – составная часть  
Ассамблеи народа Казахстана

16 октября 2001 г. состоялся 8-ой съезд аКК в котором приняли участие 
102 делегата со всех регионов Казахстан, наиболее крупные делегации 
представляли г. алматы – 19 чел., алматинского областного центра – 16 чел., 
таразского филиала – 7 чел., Карагандинского филиала – 12 чел., Южно-
Казахстанского – 8 человек. 

смена стратегического направления деятельности аКК направленного 
на всемерную интеграцию корейцев Казахстана как органической части 
единого казахстанского народа на базе гражданской общности совпала 
со сменой лидера организации. вместо Ю.а. Цхая, ставшего сенатором 
парламента страны, аКК возглавил р.у. Ким, который в течение ряда лет 
являлся ее вице-президентом и непосредственно руководил многогранной и 
повседневной деятельностью организации. 

механизм реализации данного направления виделся в максимальном и 
эффективном использовании возможностей такого важного общественного 
109 Ассоциация корейцев Казахстана. Алматы: Дайк-Пресс, 2000, с. 133-134. 



Корейцы Казахстана

177

института как ассамблея народа Казахстана. аКК сегодня по праву 
считается одним из самых активных структурных подразделений ассамблеи 
народа Казахстана. в конце 2009 года представительский офис аКК был 
открыт в астане и она также активно способствовала передислокации 
других республиканских этно-культурных центров (рЭКЦ) во дворец мира и 
согласия, выполняя, таким образом, поручение главы государства. 

аКК приняла самое непосредственное участие в организации Фонда 
анК и стояла у истоков ее создания, став одним из его учредителей. в свою 
очередь Фонд стал учредителем нового журнала анК «менiн елiм», первые 
номера которого уже вышли в свет. 

в 2009 г. ааК впервые при содействии секретариата анК провела 
большую работу по реализации социально-значимых проектов, которые 
финансируются государственными программами через систему лотов. 

по инициативе президента аКК р.у. Кима и поддержке секретариата 
анК на базе 3-х национальных редакций была создана единая 
телепрограмма анК «менің Қазақстаным», отличающаяся тематической 
обширностью, глубокой содержательностью и высоким зрительским 
рейтингом. в 2008 г. эта программа, которой руководит Э.а. Цой - ветеран 
казахстанского телевидения, была награждена премией «выбор года» за 
лучший телевизионный проект, посвященный межэтническому согласию. 

за последние два года каждый номер корейской газеты «Коре ильбо» 
начинается с материалов о деятельности ассамблеи народа Казахстана 
и освещает не узкоэтнические вопросы, а общие темы, касающиеся 
всего народа страны. в ней стало больше публиковаться материалов о 
государственной политике в области межэтнических отношений, о других 
этносах, проживающих в Казахстане. газета стала постоянным участником 
евразийского форума.110

2010 год, проходивший под знаком 20-летия аКК, оказался очень 
насыщенным и знаменательным для Казахстана. в этот год исполнилось 
20 лет со дня принятия декларации о государственном суверенитете и 
учреждении поста президента, председательство Казахстана в обсе, 15 лет 
конституции и 15 лет со дня образования ассамблеи народа Казахстана, год 
Казахстана в Корее. все это, безусловно, накладывало свой отпечаток на 
проведение всех мероприятий.

за 20 лет своей деятельности аКК сплотила вокруг себя корейские 
общественные организации, консолидировала корейцев Казахстана, 
установила тесное взаимодействие с центральными и местными 
органами власти, общественными организациями, ассамблеей народа, 
этнокультурными объединениями и сми. и на своем примере, на примере 
корейской этнической группы демонстрирует широкой общественности 
казахстанскую модель межэтнического согласия, ее возможности и 
потенциал. 

110 Отчетный доклад Президента РОО АКК Ким Р.У. на съезде. Текущий архив АКК 
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с обретением ассамблеей народа Казахстана конституционного статуса 
аКК активно включилась в общественно-политическую деятельность. ее 
результатом стало представление ассамблеи в парламенте рК и маслихатах 
всей уровней. 

впервые в 2010 году, при содействии секретариата анК и поддержке 
министерства культуры проведена работа по реализации социально-
значимых проектов, через участие в государственных тендерах, где 
ассоциация принимала непосредственное участие и выиграла три лота на 
сумму 12,3 млн. тенге. однако участие всех филиалов аКК в государственных 
тендерах по реализации социально-значимых проектов пока еще не решено, 
не у всех это получается, некоторые просто не готовы к этому. активно 
в этих проектах работают филиалы в павлодаре, талдыкоргане, таразе, 
выигравшие на областном уровне ряд лотов. 

ассоциация корейцев Казахстана провела организационную 
подготовительную работу по заседанию Круглого стола «изучение опыта 
интеграции и развития языковой политики» (на примере опыта работы роо 
«ассоциация корейцев Казахстана»). мероприятие состоялось 14 июля 
2010 г. в конференц-зале Киси при президенте рК и проводилось оно под 
эгидой и при поддержке научно-Экспертного совета при ассамблее народа 
Казахстана в рамках реализации лота «научно-экспертное сопровождение 
деятельности ассамблеи народа Казахстана» министерства культуры 
республики Казахстан. всего на заседании Круглого стола, состоявшего 
из двух сессий, выступили 30 участников из 5 государств (Казахстан, 
Корея, россия, узбекистан, великобритания). в нем приняли участие 15 
руководителей республиканских ЭКо, 9 членов нЭс анК, ученые шести 
направлений науки (истории, филологии, политологии, социологии, 
педагогики, философии). в рамках работы Кс была развернута большая 
выставка учебной, методической литературы, словарей, электронных 
средств и программ по изучению казахского и корейского языков. в 
ходе дискуссий и выступлений были обозначены ключевые проблемы и 
выработаны рекомендации по их решению. 

ассоциации корейцев Казахстана и молодежное движение Казахстана, 
понимая необходимость постоянной работы по укреплению национального 
единства и межэтнической консолидации, приступили к реализации 
проектов и практическим делам по усвоению молодежью государственного 
языка. инициированная аКК программа «интеграция молодого поколения 
корейцев в общественно-политическую и социально-культурную жизнь 
Казахстана» посредством усвоения государственного языка, стартовала 
проведением в г. алматы 9-15 июля 2010 г. первого международного 
казахстанско-корейского молодежного форума по изучению языков. Форум 
состоялся при поддержке Фонда ассамблеи народа Казахстана, Комитета 
по развитию языков министерства культуры и информации рК, Комитета 
по делам молодежи мон рК, а также посольства республики Корея в 
республике Казахстан и Фонда содействия зарубежным корейцам (OKF). 
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в форуме приняли участие представители таких организаций как: 
акимат г. алматы, министерство культуры республики Казахстан, депутаты 
сената и мажилиса парламента рК, городское управление по развитию 
языков г. алматы, ассамблея народа Казахстана, фонд анК, представители 
посольства республики Корея в республике Казахстан, ученые и 
профессоры из республики Казахстан, республики Корея, российской 
Федерации, сШа и т.д.

основные участники Форума – корейские студенты хангук университета 
иностранных языков (сеул), изучающие казахский язык и активисты 
молодежного движения корейцев Казахстана в течение одной недели в 
формате летнего лагеря были заняты лекциями-беседами, посвященными 
изучению государственного языка, знакомились с традиционной культурой 
казахов, обменивались опытом изучения государственного языка, усвоили 
пятидневную обучающую программу. в заключении Форума состоялась 
конференция, посвященная вопросам осознания необходимости 
практического владения государст венным языком, повышения мотивации 
и заинтересованности в изучении казахского языка, истории и культуры 
Казахстана, апробации «практических моделей» инновационных методик 
изучения казахского языка, анализу инициативных проектов ЭКо по 
практическому изучению языков (на примере аКК). на конференции 
был презентован новый интернет-портал, разработанный молодежным 
движением корейцев Казахстана по реализации инновационных форм 
изучения государственного языка среди молодежи. 

было принято также обращение мдК к участникам Казахстанско-
корейского форума по изучению казахского языка, в котором говорится: 

мы патриоты своей страны, выступая за укрепление и единство 
народа Казахстана, призываем всех казахстанцев к активному участию 
в формировании единого и сплоченного общества, основанного на 
взаимопонимании и взаимоуважении между этносами.

знание языков – это огромный потенциал, который мы будем 
использовать в формировании нового казахстанского самосознания. мы 
обращаемся к молодежным объединениям, другим неправительственным 
организациям, научной и творческой интеллигенции принять активное 
участие в реализации задач, поставленных главной государства на 15 
сессии ассамблеи народа Казахстана.

мы призываем всех, кому небезразлично духовное и нравственное 
становление нашей молодежи, развитие государственного языка и 
укрепление казахстанской нации.

несмотря на то, что нашей исторической родиной является Корея, 
свою дальнейшую жизнь мы связываем с республикой Казахстан и как 
для любого казахстанца знание казахского языка является неотъемлемой 
частью казахстанского патриотизма.111

111 Текущий архив АКК. 
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XI-ый съезд аКК, состоявшийся 16-17 октября 2010 г., стал своего 
рода рубежом в развитии этнокультурного объединения. он проходил под 
знаком подготовки к 20-летию независимости республики Казахстан. 
глава государства н.а. назарбаев обратился с ежегодным посланием 
«новое десятилетие, новые возможности Казахстана», в котором была дана 
программа развития страны до 2020 года. ее идеологической платформой 
стала доктрина национального единства Казахстана, в подготовке и 
принятии которой аКК принимала активное участие. 

таким образом можно заключить, что казахстанская модель межэт-
нических, межконфессиональных, межъязыковых отношений и проводимая 
государственная политика создают все условия для полномасштабной 
интеграции корейцев в общественно-политическую и социально-культурную 
жизнь страны как неотъемлемой составной части народа Казахстана. 

8.3. Этническая сеть 

за годы независимости Казахстана в республике возникла целая сеть 
этнических корейских ассоциаций, объединений, центров. по республике 
официально зарегистрировано 35 корейских общественных организаций 
и 22 их филиала. ряд из них остались просто на бумаге, другие активно 
действовали в соответствии с поставленными задачами. появились 
также неформальные группы, объединяющие, как правило, узкий круг 
единомышленников, которым не нужна была официальная регистрация. 
Часть из так называемых корейских общественных организаций не прошли 
перерегистрацию и прекратили свою деятельность или же остались в 
нелегитимном положении. 

Алматинский корейский культурный центр был образован в сложный 
период: некогда мощное государство под названием советский союз 
распалось, Казахстан делал только первые шаги на пути к суверенитету. 
именно тогда у корейцев появилась возможность воплотить давнюю мечту и 
создать общественное объединение.

21 июня 1989 года тогдашним алма-атинским горсоветом народных 
депутатов был зарегистрирован Корейский культурный центр города 
алма-аты, в дальнейшем переименованный в «алматинский корейский 
национальный центр» (далее аКнЦ). почти за год до этого инициативная 
группа под руководством хегая а.Ю. разрабатывала основные цели и задачи 
общественного объединения, не имевшего аналогов. в её состав входили 
активисты корейского движения – пак ир, Чен в.с., Цой я.п., Ким а.г., хан 
и.п., хван м.у.,Ким Ф.н., Ким Ю.а., хан г.б., Ким ок не, Цой ен гын, Ким 
вл.е., огай в.л., со ен хван, ян вон сик.

согласно принятому уставу, аКнЦ является общественной 
организацией, деятельность которой строится на принципах доброволь-
ности и самоуправления, укрепления дружбы народов и межнацио нального 
согласия, соблюдения законов республики Казахстан.
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основные задачи: организация и координация деятельности корейцев 
г.алматы по возрождению языка и самобытной национальной культуры; 
вовлечение их в активную работу по укреплению межэтнического согласия, 
развитию национальной культуры и народных традиций; содействие в 
реализации комплексных программ социально – правовой защиты жертв 
политических репрессий; представление интересов и защита законных 
прав членов аКнЦ и других граждан корейской национальности; содействие 
научно – педагогической и предпринимательской деятельности.

высший орган аКнЦ – общее собрание. Количество членов правления 
– 42 человека. зам. председателя – 2 человека. ревизионная комиссия 
– 3 человека. в состав аКнЦ входит 21 подразделение. в разные годы во 
главе аКнЦ стояли люди, которых объединяло огромное желание привлечь 
как можно больше энтузиастов, постоянно двигать организацию вперед, с 
каждым шагом поднимая центр на новую ступень: Ким а.г., Чен в.с., хван 
м.в., пак в.м., ли и.п., Шин б.с. – каждый из лидеров внес свой вклад в 
деятельность национального центра.

роль культурных центров в вопросах обеспечения межэтнического 
и межконфессионального согласия, толерантности в казахстанском 
обществе отражается в ее практической деятельности и ответственности. 
на протяжении двух десятилетий Корейский национальный центр г. алматы 
вносит свой вклад в процесс укрепления дружбы и сохранения стабильности 
в нашей стране.

аКнЦ принимает активное участие во всех мероприятиях и проектах 
ассамблеи народа Казахстана, манК г. алматы: праздник языков народов 
Казахстана, круглые столы, день города, празднование наурыза, день 
единства народа Казахстана, спартакиады. знаменательным событием для 
активистов аКнЦ стала встреча с президентом н.а. назарбаевым в день 
10 – летия Конституции рК. многие члены аКнЦ награждены грамотами и 
благодарственными письмами анК, манК г. алматы. Четверо активистов 
центра являются членами ассамблеи народа Казахстана. председатель 
аКнЦ Шин б.с. является депутатом маслихата г. алматы уже трех созывов.

Корейский национальный центр южной столицы – один из активных 
участников республиканского корейского движения. проведение 
совместных мероприятий с ассоциацией корейцев Казахстана ( далее 
аКК) способствует сближению с активистами корейского общественного 
движения, проживающих во всех уголках нашей страны. пример этому – 
проект «путь диаспоры» в рамках празднования 70 – летия проживания 
корейцев в Казахстане, а также подготовка мероприятий, посвященных 
«году регионов».

Корейцы г. алматы – это основные подписчики газеты «Корё ильбо». 
все события в жизни аКнЦ находят отражение в материалах радио и 
тележурналистов трК «Казахстан». активисты аКнЦ – это зрители и критики 
постановок коллектива государственного Корейского театра музыкальной 
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комедии. Корейский театр принимает самое непосредственное, активное 
участие в проведении мероприятий аКнЦ.

одна из основных задач аКнЦ, которая ставилась со времен его 
образования, это сохранение и изучение родного языка. аКнЦ курировал 2 
детсада и школы №№1, 16, 37, 65, где есть классы по изучению корейского 
языка.

деятельность школы «мугунхва» посвящена изучению языка, 
сохранению национальной истории и культуры, традиций и обычаев. 
общество «донгнип» работает в плане возрождения героической истории 
борьбы за независимость Кореи. Комитет социально – правовой защиты 
«тесен» вносил большой вклад в работу по реабилитации жертв депортации, 
а также принимал активное участие в учреждении городского культурного 
центра.

важное для членов аКнЦ – это совместная работа и досуг. народный 
хор ветеранов «родина» и хор «бидан гиль», общества пожилых людей 
«Корё ноин», «ноиндан» и клуб «Чинсон» не оставляют без внимания 
представителей старшего поколения и привлекают их в деятельность 
городского национального центра.

в настоящее время в аКнЦ любой желающий может найти для себя круг 
общения – женский клуб «диндалле», «Шахматный клуб», «Клуб гурманов 
корейской кухни», клуб «саимдан», «общество медицинских работников», 
«офицерский клуб» и т.д.

алматинский центр особое внимание уделяет работе с молодежью. 
в 1992 году было организовано молодежное движение под руководством 
е. Ким. сейчас в центре работает энергичная и целеустремленная молодая 
смена. творческие замыслы молодые воплощают в работе ансамблей 
«инсам», «намсон».

с 1990 года стало доброй традицией проведение новогодних 
праздников по лунному календарю и дня корейской культуры. активным 
пропагандистом национальной культуры является ансамбль «бидульги» 
под руководством народной артистки Ким р.и., который при поддержке 
спонсора ли о.м. неоднократно представлял Казахстан на сценах сШа, 
республики Корея и Кндр. в 2005 году по представлению аКнЦ солистке 
государственного Корейского театра музыкальной комедии засл. арт. мун 
гон дя было присвоено звание «заслуженный деятель рК», в 2007 году хору 
ветеранов «родина» – звание народного хора.

при поддержке аКнЦ выпущены – книга «истоки наши», посвященная 
обычаям и традициям корейского народа, и каталог художественной 
выставки «Корё сарам». 

с первых дней своей деятельности аКнЦ развивал связи с Корейским 
полуостровом. в настоящее время поддерживаются контакты с посольствами 
республики Корея и Кндр, алматинским Корейским Центром просвещения 
и ассоциацией южнокорейских граждан в Казахстане.
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благодаря Корейскому агентству по международному сотрудничеству 
(KOICA), аКнЦ стал обладателем редкой выставки корейских народных 
инструментов. присланные той же организацией волонтеры обучали 
соотечественников игре на каягыме и пхири, традиционным народным 
танцам. в 2007 году национальный центр посетил вице – премьер Кореи 
господин Ким син иль, который вручил школе «мугунхва» подарок – 
компьютеры. в мае 2009 года делегация актива аКнЦ принимала участие 
во встрече с президентом республики Корея ли мен баком во время его 
государственного визита в Казахстан. 

аКнЦ сложился как самостоятельная и многогранная организация, 
которая в своей работе следует девизу «Как можно больше полезного 
людям». 

Республиканский Молодежный Центр АКК. в конце 1990-х годов 
руководство аКК обратило серьезное внимание на подготовку достойной 
смены будущих лидеров корейской этнической группы. в результате 
большой подготовительной работы 27 июня 1998 г. на I республиканском 
форуме корейской молодежи был создан молодежный Центр ассоциации 
корейцев Казахстана, лидером которого стал валерий тин. было создано 
положение мЦ аКК и избран исполнительный комитет. деятельность мЦ 
была направлена на сплочение корейской молодежи, организацию досуга.

28 апреля 2001 г. был проведен II республиканский форум корейской 
молодежи, который стал началом организации структурных подразделений 
мЦ аКК. лидером движения стала марина хан. в течение четырех месяцев 
разворачивалась работа по формированию региональных мЦ аКК, и к 
сентябрю 2001 г. активно заработали молодежные организации в гг. астана, 
Караганда, Костанай, усть-Каменогорск.

с 29 по 31 июля 2001 г. молодежный центр аКК провел слет 
председателей региональных молодежных центров в г. Капчагае. также 
на слете был проведен тренинг по формированию поведения лидера, на 
который были приглашены и приняли участие члены Центра общественного 
развития «аккорд». 

на внеочередном VII съезде корейцев Казахстана изменилась форма 
управления мЦ. сменился лидер движения - им стал сергей огай. 26 апреля 
2002 г. состоялся III республиканский Форум корейской молодёжи в 
г. алматы. 

17 мая 2003 г. состоялся 1-ый международный Форум лидеров 
корейской молодежи в Казахстане, в нем приняли участие представители 12 
стран. основная цель форума – создание системы сотрудничества корейских 
молодежных организаций стран снг и других зарубежных стран. в мае 2004 
г. прошел V республиканский Форум корейской молодежи, где был избран 
новый председатель мдК Ким вячеслав. первый лидер мдК – сергей огай 
сыграл решающую роль в становлении организации, затем его дело успешно 
продолжил вячеслав Ким и передал бразды руководства своему преемнику 
денису Киму. 
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ныне молодежное движение возглавляет игорь Ким. Через школу 
мдК, горнило общественно-значимых программ, проектов и мероприятий 
прошли сотни активистов. работа мдК охватила за всю ее историю тысячи 
молодых людей по всей стране, причем не только корейцев по этническому 
происхождению, ибо молодежная организация открыта для всех, кто имеет 
активную жизненную позицию. Корейская молодежная организация и ее 
филиалы в областях участвовали во всех общественно- значимых проектах 
и программах. не раз она выступала инициатором новых форм и методов по 
патриотическому воспитанию молодежи, изучению государственного языка, 
укреплению взаимопонимания, толерантности, мира и согласия. 

Корейское научно-техническое общество «Кахак» было создано в 
1991 году. в своем составе имеет более 500 членов, в том числе более 50 
докторов наук и около 300 кандидатов наук. 

во всех странах, где есть крупные корейские диаспоры (сШа, япония, 
Китай, Канада, Франция, германия, англия, австралия, австрия, россия, 
узбекистан, Казахстан, Киргизия) созданы корейские научно-технические 
общества. Эти общества по инициативе Корейской федерации научно-
технических работников (KOFST) объединены во всемирную федерацию 
научно-технических работников корейцев со штаб-квартирой в г. сеуле. по 
снг все научно-технические общества были объединены в одну ассоциацию 
научно-технических обществ со штаб-квартирой в г. москве.

в 2002 г. по инициативе нто «Кахак» ассоциация научно-технических 
обществ корейцев разделена на две ассоциации - европейского и 
центрально-азиатского направления, причем анто Ца базируется в 
алматы. на нто «Кахак», кроме работы по активизации корейских ученых 
республики, возложена и задача по координации научно-технических 
обществ по Центральной азии. 

основными задачами нто «Кахак» являются: объединение ученых в 
области науки, техники и практики в реализации новой модели научно-
технического развития республики Казахстан; содействие развитию 
творческой активности его членов, особенно молодых ученых, и реализация 
новых передовых технологий и разработок; установление и развитие 
научно-технических связей между его членами, а также с аналогичными 
обществами в стране и за рубежом; проведение международных и 
республиканских конференций, симпозиумов, семинаров по приоритетным 
направлениям научно-технической политики в республике и в мировом 
сообществе, по расширению международной кооперации и интеграции в 
области науки и новых технологий и др.

работа по обществу проводится в рамках секции по научным 
направлениям и возглавляется президиумом общества. президент – 
заслуженный деятель науки и техники республики Казахстан, доктор 
технических наук, профессор пак иван тимофеевич. почетный президент 
– академик нан рК, лауреат государственной премии ссср ни леонид 
павлович.112 
112 Корейцы Казахстана в науке, технике и культуре. Алматы: НТО «Кахак», 2002, с. 11-16



Корейцы Казахстана

185

Общественное объединение «Потомки борцов за независимость 
Кореи «Докнип». общество функционирует в алматы с 1998 года и его 
членами являются потомки ли дон хи, Цой петра семеновича (Чхве 
джэхён), хон бом до, мин гын хо, Цой Керипа ( Чхве бон соль) и ге бон у. 
Кроме этих признанных в Корее национальных героев в Казахстане живут 
прямые потомки и родные таких известных корейских патриотов, сыгравших 
важную роль в истории корейцев в том числе: Ким-станкевич александра 
петровна, Ким михаил михайлович, нам манчхун, хван хаир, хван ун-ден, 
Цой Шенхак (Цой павел петрович, «скандалевский») и Чхве Корё (Цой 
николай максимович). деятельность общества «докнип» направлена на 
возрождение знаний по истории своего народа, и в частности, о патриотах, 
жизнь и деятельность которых может быть примером для последующих 
поколений.

К потомкам национальных героев Кореи, проживающим ныне в 
Казахстане относятся: Цой елизавета петровна - Цой петра семеновича; 
ли людмила давыдовна - внучка ли дон хи; мин антон Констатинович 
(похоронен в алматы), Ким александра Константиновна и Югай серена 
Констатиновна - внуки и внучки мин гын хо; ге хак рим, харитон борисович 
- сын ге бон у; Цой ирхун - сын Цой Керипа, а также хван май унденович и 
хван Карл унденович - сыновья хван ундена.113 

Комитет социально-правовой защиты «Тесен». для обеспечения 
социально-правовой защиты и реабилитации депортированных корейцев 
18 августа 1990 г. при алматинском корейском национальном центре 
был сформирован Координационный Центр. с принятием 1 апреля 
1993 г. верховным советом российской Федерации постановления  
«о реабилитации российских корейцев» и 14 апреля 1993 г. верховным 
советом республики Казахстан закона рК «о реабилитации жертв массовых 
политических репрессий» при аКнЦ был создан Фонд социально-правовой 
защиты «тесен». президентом фонда был избран аркадий Юрьевич хегай 
и вице-президентом – геральд владимирович Цой. Фонд «тесен» провел 
большую разъяснительную работу по реабилитации корейцев старшего 
поколения, депортированных в Казахстан. его деятельность выходила за 
рамки правовой комиссии аКнЦ, поэтому фонд был перерегистрирован 
как региональный комитет социально-правовой защиты «тесен», предсе-
дателем которого является видный юрист и правозащитник геральд Цой.114 

«Коре ноин». образован 23 апреля 1995 г. для содействия аКнЦ 
в организации культурно-просветительской и оздоровительной работы 
среди пенсионеров и пожилых людей. первым председателем являлся 
моисей борисович Ким. активисты «Коре ноин» проводили различные 
мероприятия, посвященные корейским праздникам, таким как сэльналь, 
хансик, чхусок, день освобождения Кореи и местом проведения являлось 
кафе «минари». в 2004 году сменился председатель и теперь организацию 

113 Интервью с Ге Н.Д., 17 декабря 2004
114 Интервью с Цой Г.В. 14 ноября 2004
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возглавляет афанасий григорьевич Ким. советы старейшин, зачастую 
имевшие такое же название – «Коре ноин», или «ноин хве» были созданы 
на начальном этапе при всех областных ассоциациях и культурных центрах, 
однако в настоящий момент их роль стала снижаться, ибо в регионах, также 
как и в центре, основное внимание стало уделяться развитию молодежного 
движения в корейской диаспоре.115 

«Ноин дан». учредительное собрание «ноин дан» состоялось 
16 октября 2003 г. в офисе аКнЦ. в нем приняли участие около 100 
человек пожилого возраста в основном из числа интеллигенции и 
бывших инженерно-технических работников и по социальному составу 
общество отличается от «Коре ноин». первым председателем был избран 
тен владимир иванович, которого в феврале 2004 сменил пак алексей 
тимофеевич. Число членов общество составляет около 90 человек, которые 
платят регулярные взносы, а также периодически вносят на совместно 
проводимые мероприятия. Члены общества официально зарегистрированы 
и часть имеет членские билеты. большую спонсорскую помощь организации 
в течение многих лет оказывает бронислав сергеевич Шин руководитель 
крупного строительного предприятия, преуспевающий бизнесмен и депутат 
алматинского городского маслихата.116 

Секция корейских писателей. секция корейских поэтов и прозаиков 
при союзе писателей Казахстана, была создана в 1962 г. и состояла из 8 
членов. в советский период членами корейской секции союза писателей 
Казахстана были авторы, сочинявшие свои произведения на корейском 
языке в том числе: ен сен нен, тхай дян Чун, Ким дюн, Ким Кван хен 
(мусан), Кан тай су хан дин, мен дон ук, ян вон сик и другие. 

К моменту обретения Казахстаном независимости сменилось поколение 
литераторов и на смену пришли авторы, пишущие на русском языке, к числу 
которых относятся сон лаврентий, михаил пак, виктор Ким-ли, а руководит 
ею ян вон сик, который продолжает писать стихи на корейском языке, 
занимается литературной переводческой деятельностью. К сожалению, 
деятельность секции не отличается какой-либо активностью, что вызвано 
отсутствием государственного финансирования, утерей контрольно-
руководящей роли союза писателей и немногочисленностью корейцев-
литераторов. появившиеся в последнее десятилетие книги опубликованы в 
основном за счет спонсорских средств. 

Ассоциация Корееведов Казахстана. ассоциация корееведов была 
создана 15 мая 1996 г. при институте востоковедения министерства 
образования и науки республики Казахстан. президент – Ким г.н., 
доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой корееведения 
Казну им. аль-Фараби. она объединяла ученых, исследующих прошлое 
и настоящее корейцев Казахстана, а также историю, экономику, этногра-
фию, литературу, религии Кореи и корейский язык. ассоциация издала 9 
115 Интервью с Ким М.Б., 18 декабря 2003 
116 Интервью с Пак А.Т. 31 января 2005 
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номеров журнала «известия корееведения Казахстана» и ряд других трудов, 
провела ряд научных семинаров, международную научную конферен-
цию, постоянно расширяла книгофонд, развивала контакты с зарубеж-
ными корееведческими центрами. ее действительными членами являлись 
ученые-корееведы узбекистана, Кыргызстана, республики Корея, Канады, 
сШа, японии, занимающиеся исследованиями, связан ными с корейцами 
Казахстана. в связи с переходом на новую форму финансиро вания 
академических институтов, а именно – государственные заказы на испол-
нение определенных тем отдел корееведения в институте востоко ведения 
был закрыт, а ассоциация корееведов прекратила свое существование. 

Ассоциация преподавателей корейского языка. общественное 
объединение было создано при алматинском корейском Центре в конце 
2003 г. по профессиональной принадлежности и объединяет преподавателей 
корейского языка в университетах и школах Казахстана, численность 
которых составляет несколько десятков. основными задачами ассоциации 
являются вопросы улучшения качества преподавания корейского языка, 
проведение семинаров и других научных, учебных и общественно значимых 
мероприятий. за прошедшие два года были проведены два семинара 
в подготовке и проведении которых инициатива принадлежала Центру 
просвещения в лице его директора син сан до, заместителя директора 
пак мире и южнокорейским преподавателям – волонтерам КоIКа. ввиду 
увеличения численности студентов, учащихся и заинтересованных лиц в 
изучении корейского языка ассоциация призвана сыграть важную роль 
в деле развития прогрессивной методики преподавания языка, создания 
учебников, пособий, словарей и пропаганде корейской национальной 
культуры. президент ассоциации – пак нелли, доктор филологических 
наук, зав. каф. ориенталистики Казахского государственного университета 
мировых языков. 

Гильдия творческих работников «Вондо». событием в культурной 
жизни корейской этнической группы стала презентация 6 августа 
1999 г. гильдии творческих работников при аКнЦ. задача этой 
инициативной группы заключалась в объединении усилий писателей, 
артистов, музыкантов, художников и др. во вновь созданной гильдии 
предусматривалась работа по трем секциям: журналистики (станислав ли, 
Юрий Цай); изобразительного искусства (виктор мун, виктор ан); музыки 
и режиссуры (яков хан, лаврентий сон). почетным председателем избран 
известный писатель анатолий Ким (москва, россия). особая активность этой 
группы творческих работников пришлась на 2001 г. – год 10-летнего юбилея 
аКК. лаврентий сон и станислав ли написали пьесы для Корейского театра, 
сценарий праздничного вечера и концерта в честь 10-летия аКК также был 
подготовлен при участии гильдии. однако вскоре ввиду разногласий между 
ее членами она прекратила свое существование. 

Общественный фонд «Мадениет-21». общественный фонд 
«мадениет-21», что означает на казахском языке «Культура 21» был 
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зарегистрирован в 2002 году и его учредителями являются Ким афанасий 
григорьевич, Ким роман ухенович и ни любовь августовна. любовь 
ни занимает должность директора Корейского театра и она же стала 
президентом фонда, основная задача которого заключается в аккумуляции 
спонсорских средств и использовании в целях развития культуры. Фонд 
оказывает также содействие средствам массовой информации корейской 
этнической группы, материальную помощь нуждающимся актерам театра. 
по инициативе фонда в Корейском театре впервые было подготовлено 
театрализованное представление, посвященное оволь тано. Фонд планирует 
подготовить и издать фундаментальную книгу, посвященную 75-летию 
Корейского театра. К меценатам Фонда следует отнести Ким афанасия 
григорьевича, Ким виктора георгиевича, огай станислава гидоновича, Цой 
Константина софроновича и других.117 

Общественный Фонд имени Хон Бом До. Фонд был создан в г. Кзыл-
орде, где проживал и похоронен хон бом до - легендарный корейский 
партизан и борец за национальное освобождение Кореи от японского 
колониального режима. бессменным президентом фонда является Ким лев 
николаевич, стараниями которого построен мемориальный комплекс герою 
Кореи. основная задача фонда – сохранение памяти о хон бон до и его 
мемориального комплекса, хотя его активисты прини мают участие во многих 
других мероприятиях корейцев Кзыл-орды. 

«Огни Рампы». веяния нового времени явили к жизни появление 
корейских национальных обществ, зарегистрированных как товарищество 
с ограниченной ответственностью с уставом, позволяющим заниматься 
многими видами деятельности, в том числе и предпринимательством. 
тоо «огни рампы» было учреждено Цой татьяной сергеевной – актрисой 
Корейского театра и бизнес-вумен. за короткий срок «огни рампы» сумели 
показать свою жизнеспособность и в активе имеют два спектакля: 

Успешные гастроли в Корее. в настоящий момент готовятся новые 
театральные постановки. актеры, режиссеры и композиторы работают по 
трудовому соглашению, а залы для постановок арендуются. огни рампы 
явились основными спонсорами сборника литературных произведений 
корейских авторов «невидимый остров». организована впервые выставка 
произведений корейцев-художников из узбекистана ланы лим и бориса 
лим. в планах строительство своего собственного театра, в котором будет 
арт-кафе и музейная экспозиция о театральном искусстве корейской 
диаспоры.118 

Хоры и танцевальные ансамбли. в период так называемого «взрыва 
этнического ренессанса» - мощного роста интереса к своей истории, 
этнической культуре и национальному языку конца 1980-х – начала 1990-
х годов, в алмате и практически во всех областях появились корейские 
коллективы художественной самодеятельности. лучшие из них были 
117 Интервью с Любовь Ни. 1 февраля 2005. 
118 Интервью с Татьяной Цой. 31 января 2005 
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представлены на ежегодном республиканском фестивале корейского 
искусства. большая часть непрофессиональных хоровых и танцевальных 
групп через некоторое время распалась, однако некоторые из них имеют уже 
более чем 20-летнюю историю. народный хор «родина» образовался в марте 
1992 г. по инициативе галины харитоновны хан. музыкальный руководитель 
– владимир ильич Шин. танцевальный ансамбль «бидульги» был основан 
в 1990 г. при Казахконцерте. основатель и руководитель ансамбля – 
народная артистка республики Казахстан римма ивановна Ким. ансамбль 
побывал с гастролями в сШа, северной и Южной Корее, обладатель гран-
при фестиваля ассамблеи народов Казахстана, неоднократный победить 
фестивалей искусств корейской диаспоры Казахстана. 

таким образом, массовое корейское национальное движение стало 
возможным в результате новых подходов в национально-культурной 
политике периода, вошедшего в историю под лозунгом «перестройка, 
гласность и демократизация». однако на начальном этапе оно было 
серьёзно ограничено регламентом и контролем партийно-государственных 
органов. для начального этапа движения было особо характерно наличие 
множества корейских организаций, имевших, как правило, идентичные 
программные цели и задачи. основные программные цели и задачи 
корейских организаций носили культурную направленность: возрождение 
национальной культуры, родного языка, обычаев и традиций. у истоков 
формирования и первоначального развития корейского движения стояли 
в основном представители научной интеллигенции, сыгравшие важную 
и положительную роль в организации корейских культурных центров, 
определении форм, методов и содержания деятельности, налаживании 
связей с государственными и общественными учреждениями республики 
Корея и Кндр. необходимость перемен на современном этапе корейского 
движения продиктована как всей совокупностью политических и социально-
экономических процессов в стране, так и внутренней логикой развития 
самого этого движения. перемены нашли свое проявление в смене лидеров 
корейского национального движения, в определении новых приоритетов 
деятельности, в расчете на собственные силы и средства, в укреплении 
организационной структуры. 

8.4. Участие в народной дипломатии 

Казахстан признан в мире связующим мостом между цивилизациями, 
религиями, культурами, между западом и востоком. он сближает государства 
и народы, строя стабильный и прочный мир на основе укрепления согласия 
и единства. в настоящий момент роль стран, не относящихся к державам, 
возрастает прямо пропорционально увеличению soft power - мягкой силы. 
Цивилизованные международные отношения строятся не с позиции грубой 
жесткой силы, не путем канонерских пушек, а духовными, мирными, 
ненасильственными, публичными средствами. 
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современная роль Казахстана как хаба международного сотруд-
ничества, основана на наследии исторического прошлого. Это данность и 
объективная реальность, ибо еще с древних времен через великую степь, 
раскинувшуюся на просторах евразии, проходили караванные пути, здесь 
переплетались судьбы разных народов, смешивались культуры и религии. 
позже потоки переселений, депортаций, миграций, индустриализация и 
освоение целинных земель советского периода превратили Казахстан в 
одно из самых полиэтнических государств мира. 

роль Казахстана в качестве хаба многостороннего сотрудничества 
обеспечивается его мировой внешней политикой, отказом от ядерного 
арсенала, геополитическим положением в евразии, стабильным развитием 
экономики, современным состоянием материальной и коммуникационной 
инфраструктуры, укреплением универсальных демократических норм, 
наличием интеллектуальных ресурсов. 

исходя из этих предпосылок возможна миссия корейцев Казахстана 
на международном уровне, которая вписывается в концепцию публичной 
(народной) дипломатии (public diplomacy),119 набирающей все большую 
значимость в международных отношениях. другую концептуальную 
основу составляет идея возрастающей роли «мягкой силы» (soft power),120 
альтернативной официальной политике, реализуемой посредством «твердой 
силы» (hard power). наконец, еще одним методологическим инструментов 
для исследования этой миссии может стать гипотеза об эффективности 
диаспорального инструмента в сотрудничестве страны происхождения (kin 
state) и страной проживания (host state).121 

тема этнических корейцев всегда затрагивалась во время казах-
станско-южнокорейских саммитов. при этом официальные лица Южной 
Кореи не раз высказывали благодарность президенту н.а. назарбаеву за 
заботу и чуткое отношение к казахстанским корейцам. в своем выступлении 
на ассамблее народа Казахстана президент страны сказал об этом 
следующее: «недавно я встречался с премьер-министром Южной Кореи. 
и во время встречи она поблагодарила меня за поддержку корейцев в 
Казахстане. я ответил, что не нужно благодарить, потому что это не ваши 
корейцы, а наши кровные граждане». он также отметил: «мы высоко 
ценим талант, трудолюбие и аккуратность наших сограждан корейского 
происхождения. в межгосударственных отношениях Кореи и Казахстана они 

119 См.: Mark McDowell. Public Diplomacy at the Crossroads: Definitions and Challenges in an “Open 
Source” Era. The Fletcher Forum of World Affairs. VOL. 32:3 Special Edition 2008, pp. 7-15. 

120 См.: Nye Joseph S. Jr. Soft Power: The Means To Success In World Politics. PublicAffairs, 
2004. 208 pp.; Jan Melissen. “New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations,” 
Published 2005 by Palgrave Macmillan, 221 p. ;

121 См.: Shain Y., Barth A. Diasporas and International Relations Theory. International Organi-
zation. 2003. No. 57 (3). рр. 449–479. 
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играют надежную роль своеобразного моста, укрепляющего нашу дружбу и 
доверие друг к другу, способствуют расширению деловых связей».122 

в свою очередь, бывший посол Кореи в Казахстане тхе сок вон сказал: 
«мы стараемся поддерживать с корейской диаспорой Казахстана хорошие 
отношения. у корейцев здесь особый характер, хотя они этнически близки 
нам, однако являются гражданами Казахстана. мы думаем, корейская 
диаспора служит надежным мостом между Казахстаном и Кореей для 
дальнейшего развития дружественных связей»123 

с момента установления дипломатических отношений между двумя 
странами корейцы Казахстана стали принимать активное участие в 
развитии двусторонних связей в разных сферах жизни: экономике, культуре, 
образовании, науке и т. д. 

в начале 1990-х годов, когда экономика суверенного Казахстана 
остро испытывала потребность во внешних финансовых средствах, Южная 
Корея занимала одну из первых строк среди зарубежных стран-инвесторов. 
ведущие корейские концерны («чхеболи») – «самсунг», LG, «дэу», 
«хюндай», а также компании малого и среднего бизнеса — внедрились 
в разные сферы казахстанской экономики. Южнокорейские бизнесмены 
признают, что им было легче, чем другим, адаптироваться в Казахстане, 
ибо, во-первых, действовал эффект позитивного имиджа местных корейцев 
(трудолюбие, исполнительность, образовательный уровень и т. д.); во-вторых, 
корейцы Казахстана являлись как бы связующим звеном в установлении 
взаимоотношений, а порой выступали в роли гарантов успешной сделки. 
бизнесмены из числа казахстанских корейцев не только сами создавали 
совместные предприятия с соотечественниками, но и выполняли посредни-
ческую роль между ними и местными предпринимателями. многие 
южнокорейские бизнесмены развернули свою деятельность именно 
благодаря первоначальной поддержке со стороны корейской диаспоры. 

двусторонние отношения между республикой Казахстан и республикой 
Корея вступают в новый этап - этап стратегического партнерства, 
предусматривающего укрепление и наращивание сотрудничества во всех 
сферах жизни и межгосударственных связей.124 

в этой связи корейская диаспора Казахстана может и должна сыграть 
роль медиатора между двумя государствами, ибо этнические корейцы 
срослись с казахами и другими народами Казахстана тысячами нитей 
и по-братски воспринимают друг друга. в то же время южнокорейские 
бизнесмены, желающие закрепиться на казахстанском рынке, должны 
воспринимать корейцев не просто как диаспорный инструмент для 
достижения своих целей, а как равноправных партнеров, родственных по 
происхождению, но иных в силу многих обстоятельств и причин. 

122 Выступление председателя АНК Н.А. Назарбаева. 24 октября 2006 года, Астана. – www.
akorda.kz.

123 Экспресс К. 22 сентября, 2005.
124 Казахстанская правда. 13 мая 2009; Коре ильбо, 19 мая 2009.
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в диалоге между Казахстаном и Кореей важное место занимает 
ассоциация корейцев Казахстана – общественная организация, консоли-
дирующая корейскую диаспору. аКК сделала многое для сохранения и 
развития этнической культуры, ее национальных очагов, средств массовой 
информации, а также тесного сотрудничества с посольством республики 
Корея (астана), генеральным консульством (алматы), Центром просвещения, 
представительствами KOICA, KOTRA, ассоциацией южнокорейских 
граждан.125 плодотворное сотрудничество наладилось в последние годы в 
казахстанской секции Комитета по мирному и демократическому объеди-
нению Кореи, членами которой являются представители этнических 
корейцев и граждан Южной Кореи, проживающих в Казахстане. 

Корейцы Казахстана, как и весь корейский народ, надеются и верят, 
что отношения между двумя корейскими государствами пройдут период 
нормализации и со временем произойдет объединение исторической 
родины. ассоциация корейцев Казахстана стала предпринимать шаги 
по установлению связей с северной Кореей, что нашло поддержку 
правительства республики Казахстан и официальных кругов Кндр. есть 
возможность использования Казахстана как нейтральной площадки для 
укрепления межкорейского диалога. ведь это было не только символично, 
когда на сцене Корейского театра в алматы выступали артисты из Южной и 
северной Кореи, но и явилось пусть всего лишь одним, но реальным шагом к 
сближению и объединению Кореи. Казахстан, как безъядерное государство 
с многовекторной внешнеполитической доктриной и без гегемонистских 
амбиций, как страна, в которой проживает значимая корейская диаспора, 
может стать медиатором в межкорейском диалоге. 

безусловно, казахстанские корейцы будут и впредь прилагать все 
усилия, чтобы выполнять не только роль «живого моста» взаимопонимания, 
дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Кореей, но и выступать 
самим в качестве активных действующих лиц в гуманитарных, 
межкультурных обменах и деловых связях между двумя странами. 

Казахстанско-корейские отношения за прошедшие 25 лет прошли 
несколько этапов развития и переходят в новое качество – стратегическое 
партнерство. Каналы и механизмы сотрудничества между Казахстаном 
и Кореей должны существенным образом расшириться и в этом должна 
сыграть свою роль не только традиционная дипломатия, но и дипломатия 
публичная. публичная дипломатия – это долговременный инструмент, 
и она будет эффективной, если станет последовательно пояснять, в чем 
совпадение и разногласия между тем, что делает корейское правительство 
и чего хочет общественность страны от внешней политики государства. 
в итоге задача заключается в том, чтобы публичная дипломатия была 
вовлечена в policy-making.

125 Ассоциации корейцев Казахстана - 10 лет. - Алматы: Дайк-Пресс, 2000, с. 183-209.
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Вместо заключения 

Крушение советского союза имело для корейцев, как и для всех 
других советских народов непредсказуемые последствия. прошло четверть 
века и это лишь мизерный отрезок истории человечества, однако за это 
время сменилось целое тысячелетие, наступил 21 век и мир вступил в 
эпоху, которая предъявляет новые вызовы, требующие верного выбора 
стратегии замыслов и действий. попытка дать ответы на эти вопросы 
носит междисциплинарный характер, ибо стратегический выбор корейской 
диаспорой своей будущности касается таких аспектов, как миграции и место 
жительства; трудовой и профессиональной деятельности; институализации 
диаспорных общин; определения национальной и этнодиаспорной 
идентичности; связей с исторической родиной и т.д. 

следует отметить, что все исследования по корейцам Казахстана 
касались прошлого, начиная с переселения на русский дальний восток и 
заканчивая первыми годами постсоветского периода. значительно меньше 
внимания уделено актуальным вопросам корейских диаспор в Центральной 
азии и россии.126 и практически нет научного анализа перспектив 
жизнедеятельности коре сарам, прогнозирования или моделирования 
возможных сценариев развития в постсоветском пространстве. между тем 
одна из важнейших функций научных исследований как раз и заключается в 
разработке стратегии планирования и реализации выработанных программ. 

необходимо шире и глубже раскрыть картину участия корейцев 
Казахстана в реализации всех принятых государственных программ, 
инициатив главы государства, направленных на дальнейшее укрепление 
в стране атмосферы взаимопонимания, взаимоуважения и взаимной 
поддержки в общем деле экономического и социально-культурного 
прогресса Казахстана, который устремлен в топ-тридцатку стран мира. 

Корейцы Казахстана с оптимизмом смотрят в свое будущее, они 
сознательно и активно участвуют во всех консолидационных процессах 
на пути формирования уникальной казахстанской идентичности, 
основанной на общей истории, общего настоящего и общего будущего. 
в преддверии 80-летия проживания на древней земле казахов, корейцы 
вновь подтверждают свою глубокую благодарность своим братьям-казахам, 
приютившим все невинно депортированные народы. 

один из первых памятников, символизирующих благодарность 
гостеприимному казахскому народу, был установлен весной 2012 года 

126 Oka Natsuko, (2001). The Korean Diaspora in nationalizing Kazakhstan: Strategies for 
survival as an ethnic minority. In G. N. Kim & R. King (Eds.), The Koryo Saram: Koreans in 
the former USSR. Korean and Korean American Studies Bulletin [Special Issue], 23, 105-
106; Diener А. (2004) Homeland Conceptions and Ethnic Integration among Kazakhstan’s 
Germans and Koreans. Alexander C. Diener Lewiston, NY: Edwin Mellen Press; Бугай Н.Ф. 
Корейцы стран СНГ: Общественно-“географический» синтез (начало XXI века). Москва, 
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у подножия горы бастобе. сюда поздней осенью 1937 привезли 
депортированных корейцев, которые оставшись под отрытым небом, рыли 
землянки, чтобы перезимовать в них суровую зиму. от болезней, голода и 
холода погибло много людей и на склоне холма расположено корейское 
кладбище. лишь помощь и гостеприимство местного казахского населения 
спасло оставшихся людей от гибели. здесь в 1997 году в 60-ую годовщину 
депортации были установлены два памятных камня – черного и белого 
цвета, на которых выбиты слова памяти. 

здесь у подножья горы бастобе 29 мая 2012 года состоялся митинг 
памяти и заложен первый камень монумента благодарности казахскому 
народу «Қазақ халқына мың алғыс». организаторами обширных акций в 
рамках проекта «память во имя будущего», посвященных 80-летию памяти 
жертв массового голода и 75-летию депортации народов в Казахстан, 
выступили: ассамблея народа Казахстана, акимат алматинской области, 
ассоциации корейцев Казахстана и другие этнокультурные объединения. на 
церемонии открытия памятного камня благодарности казахскому народу от 
депортированных этносов в уштобе (Каратальский район) присутствовало 
более 200 человек, в том числе заместитель председателя, заведующий 
секретариатом анК ералы тугжанов, Чрезвычайный и полномочный 
посол республики Корея в Казахстане г-н пэк Чухен, депутат мажилиса 
парламента рК, президент ассоциаций корейцев Казахстана роман Ким. 

в честь 75-летия проживания корейцев в Казахстане 12 октября 2012 
года в уральске открыт монумент «благодарности казахскому народу». 
памятник воздвигнут по инициативе западно-Казахстанского филиала 
аКК при поддержке ассамблеи народа области и местной исполнительной 
власти. монумент расположен на аллее перед центральным парком 
областного центра. по случаю открытия монумента в областном центре 
состоялось торжественное собрание и концерт силами этно-культурных 
центров. специально на данное мероприятие в уральск прибыл депутат 
мажилиса парламента рК, председатель ассоциации корейцев Казахстана 
роман Ким. в мероприятии приняли участие аким области нурлан ногаев, 
представители исполнительной власти, члены ассамблеи области, 
представители этнокультурных объединений, жители города.  

в центре уральской композиции - руки, держащие сердце и надпись 
«благодарность казахскому народу» на казахском, русском и корейском 
языках. Это искреннее чувство благодарности несет в себе память о родных 
и близких, оставшихся в прошлом. Чувство глубокой признательности 
неразрывно связано с уверенностью за новое поколение корейцев, 
рожденных в Казахстане уже в третьем, четвертом и пятом поколении, 
признающим его своей родиной. многие корейские семьи за прошедшие 80 
лет совместной жизни породнились с казахскими семьями, поэтому их уже 
связывают кровные узы на века. 
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