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 Kiedy blisko pi´ç lat temu witek Hebanowski, niegdyÊ działacz 
amnesty international, a obecnie szef Fundacji inna przestrzeƒ, 
przyszedł do nas i powiedział „prawdopodobnie co setny warszawiak jest 
wietnamczykiem i co wy na to?” – nie zdawaliÊmy sobie sprawy jak
potoczà si´ losy Êwie˝o zało˝onej Fundacji arteria i jak silne wi´zy 
połàczà nas z najwi´kszà warszawskà mniejszoÊcià imigranckà. witek 
Hebanowski był inspiratorem tych działaƒ i chcielibyÊmy mu za to 
podzi´kowaç. Fundacja Sztuki arteria w ciàgu czterech lat istnienia 
zrealizowała kilka spektakli teatralnych, wiele tzw. „akcji” w przestrzeni 
miejskiej, dwa filmy dokumentalne, a tak˝e projekty mi´dzynarodowej 
wymiany artystów i działania lokalne – ostatnio zwiàzane ze społecznoÊ-
cià Grochowa. Jednak projekty zwiàzane z mniejszoÊcià wietnamskà 
niezmiennie stanowià jedne z najwa˝niejszych działaƒ Fundacji arteria. 
 odkrywaliÊmy ró˝ne oblicza tej mniejszoÊci, staraliÊmy si´ 
poznaç jej zwyczaje, a spostrze˝eniami dzieliç z mieszkaƒcami warszawy 
– tak powstawały kolejne projekty: wystawa fotografii i film dokumen-
talny „warszawiacy”, koncert i impreza plenerowa „wiet-Nam-Gra” czy 
wreszcie nagrodzona wdechà 2006 „podró˝ do azji” – spacer akustycz-
ny po Stadionie X-lecia i Festiwal Filmów wietnamskich „Kino w pi´ciu 
Smakach” – jedyna tego typu impreza w tej cz´Êci Europy. właÊnie w ra-
mach pracy nad festiwalem przygotowaliÊmy cykl edukacyjny, a niniejsza 
publikacja jest próbà zebrania wiedzy przekazanej podczas warsztatów 
odbywajàcych si´ w ramach tego cyklu. JesteÊmy niezmiernie radzi,
˝e mo˝emy oddaç do ràk czytelników prac´ ludzi zwiàzanych z arterià,
a tak˝e działajàcych od wielu lat na własnà r´k´ na rzecz edukacji mi´dzy-
kulturowej. 
 mniejszoÊç wietnamska nale˝y, choç zabrzmi to paradoksalnie, 
do najwi´kszych mniejszoÊci imigranckich w polsce. wyszliÊmy z zało-
˝enia, ˝e nie mo˝na odnosiç si´ z oboj´tnoÊcià do grupy ludzi, którzy 
poÊwi´cili cz´sto bardzo wiele, by znaleêç si´ w dalekim kraju nad wisłà. 
Uwa˝amy, ˝e mniejszoÊci wzbogacajà społeczeƒstwo, a polska nale˝ała 

jeszcze nie tak dawno temu do krajów wieloetnicznych. DziÊ jednak jest 
jednym 
 najbardziej jednolitych narodowoÊciowo paƒstw w Europie. Dlatego te˝ 
dla nas, współczesnych polaków, pewnym novum jest obcowanie z sàsia-
dami mówiàcymi obcym, niezrozumiałym j´zykiem i reprezentujàcymi 
odmiennà kultur´. warto skorzystaç ze zrzàdzenia losu, które sprawiło,
˝e wietnamczycy pojawili si´ wÊród nas i wzbogaciç nasze horyzonty, 
choçby poszerzajàc wiedz´ na temat ich obyczajowoÊci, historii
i wierzeƒ. aby poznaç dalekà cywilizacj´, jak si´ okazuje, nie trzeba 
wybieraç si´ na zamorskie wczasy - wystarczy przyjrzeç si´ uwa˝niej 
własnemu otoczeniu. wymaga to od nas minimum wysiłku, a jak wiado-
mo, inwestycja w edukacj´ to jedyna inwestycja, która zawsze si´ zwraca. 
˚yczymy paƒstwu inspirujàcej lektury! 

JAkUb kRólIkoWSkI 
Dyrektor Rady Programowej 

S∏owo wst´pne
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      majàc na uwadze potrzeby nauczycieli
oraz społeczne potrzeby tworzenia działaƒ
na rzecz imigrantów w polsce stworzyliÊmy 
wspólnie z wietnamczykami publikacj´ majàcà 
przybli˝yç t´ imigranckà społecznoÊç polakom. 
celem publikacji nie jest odpowiedê na posta-
wione wczeÊniej pytanie: Ilu jest w Polsce Wiet-
namczyków?, a próba odpowiedzi na społeczne 
i kulturowe potrzeby b´dàce konsekwencjà 
obecnoÊci wietnamczyków w polsce.

      Niniejsza publikacja poÊwi´cona jest 
kulturze wietnamskiej oraz ró˝nicom kul-
turowym mi´dzy polakami a wietnamczykami. 
Jej celem jest dostarczenie wiedzy osobom 
pracujàcym z dzieçmi i młodzie˝à wietnamskà 
w polskiej szkole oraz wyjaÊnienie wàtpliwoÊci 
i nieporozumieƒ kulturowych pojawiajàcych 
si´ na styku polskiej i wietnamskiej kultury. 
publikacja zawiera trzy rozdziały poÊwi´cone 
kolejno systemowi edukacji w wietnamie, 
kulturze wietnamskiej oraz próbie wyjaÊnienia 
wàtpliwoÊci nauczycieli pracujàcych z wietnam-
czykami. wszystkie rozdziały zostały napisane 
przez osoby współpracujàce z wietnam-
czykami bàdê pracujàce na rzecz ich integracji 
ze społeczeƒstwem polskim: wietnamistk´, 
psychologów mi´dzykulturowych oraz działaczy 

Wprowadzenie do publikacji

 cel i podział publikacji    ilu jest w polsce wietnamczyków? To pytanie zadaje sobie ka˝dy, kto współpracuje ze społecz-
noÊciami imigranckimi w polsce bàdê zainteresowany jest kwestiami integracji cudzoziemców 
ze społeczeƒstwem polskim. wietnamczycy stanowià najwi´kszà grup´ imigranckà we współczesnej 
rp, nie klasyfikowanà wedle obowiàzujàcego prawa jako mniejszoÊç etniczna czy narodowa.
według danych Urz´du ds. cudzoziemców, zaledwie kilka osób pochodzàcych z wietnamu otrzymały 
w polsce status uchodêcy1.

 
     Niezale˝nie jednak od statusu prawnego wietnamczyków i powodów, dla których przyje˝d˝ajà 
do polski, zwraca uwag´ obecnoÊç dzieci i młodzie˝y wietnamskiej w polskich szkołach. paƒstwo 
polskie wybierajàc po 1989 roku drog´ demokratycznego rozwoju, zobowiàzało si´ do przestrze-
gania m.in. Konwencji o ochronie praw Dziecka, której to postanowienia wymagajà zapewniania 
edukacji dzieciom obcokrajowców. polska, kraj o wielokulturowej przeszłoÊci, obecnie zaÊ o doÊç 
homogenicznym charakterze, musi stawiaç czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobà obecnoÊç dzieci
i młodzie˝y obcokrajowców w polskim systemie edukacji. Jednà z grup najbardziej zaanga˝owanych 
w radzenie sobie z obecnoÊcià wietnamczyków w polskiej szkole sà nauczyciele. Jak wykazała 
analiza potrzeb przeprowadzona wÊród nauczycieli w ramach panelu edukacyjnego fundacji arteria 
(informacje na ten temat w dalszej cz´Êci publikacji), wielu z nich pozornie nie widzi problemów 
w obecnoÊci dzieci wietnamskich w szkole, poniewa˝ w wi´kszoÊci dzieci te – jeÊli ju˝ nauczà si´ 
j´zyka polskiego w szkole, albo jeÊli j´zyk ten znajà przychodzàc do szkoły – nie stwarzajà proble-
mów wychowawczych i nie skar˝à si´ na trudnoÊci. wielu z nauczycieli przyznało jednak, ˝e czujà 
potrzeb´ zrozumienia odmiennoÊci kulturowej dzieci pochodzàcych z wietnamu, choçby po to,
aby wspomóc ich adaptacj´ poÊród polskich rówieÊników. 
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1   Na podstawie danych statystycznych Urz´du do Spraw cudzoziemców: Dane liczbowe dotyczàce zło˝onych w latach 1992-2000 
wniosków oraz wydanych w tym okresie decyzji w sprawie o nadanie statusu uchodêcy w rp. por: www.udsc.gov.pl (1.12.2008)



społeczno-kulturowych, zarówno polaków jak
i wietnamczyków.

      rozdział pierwszy: „Nauka, kształcenie 
– modele edukacyjne w wietnamie” opisuje 
dawne i współczesne systemy nauki i edukacji
w wietnamie. rozdział ten podzielony jest
na trzy cz´Êci; w pierwszej cz´Êci czytelnik 
znajdzie informacje na temat wpływu konfucjaƒ-
skiego systemu społeczno-politycznego na model 
edukacji w wietnamie; w drugiej cz´Êci opisane
sà reformy edukacyjne wprowadzane przez admi-
nistracj´ francuskà; trzecia czeÊç rozdziału 
prezentuje modele edukacji powstałe po roku 
1945, a˝ do czasów współczesnych. w rozdziale 
tym dodatkowo znajdujà si´ informacje doty-
czàce postrzegania wartoÊci samej edukacji
oraz pozycji i roli nauczyciela.

      ró˝nice w edukacji i nauczaniu wynikajà nie 
tylko z uwarunkowaƒ historycznych, o których 
traktuje rozdział pierwszy, ale tak˝e – jeÊli nie 
przede wszystkim, z kultury. Dlatego te˝ rozdział 
drugi w całoÊci poÊwi´cony został ró˝nicom 
kulturowym mi´dzy wietnamem a polskà. „Uwa-
runkowania kulturowe wietnamczyków” opisujà 
kultur´ tego kraju w wymiarach kulturowych,
z uwzgl´dnieniem najwa˝niejszych wartoÊci dla 
wietnamczyków. autorka skupiła si´ na analizie 
tych wartoÊci poprzez porównanie ich z wartoÊ-
ciami obowiàzujàcymi w kulturze polskiej.

      Kultury polska i wietnamska majà wiele cech 
wspólnych, ale w niektórych sferach w znaczà-
cym stopniu ró˝nià si´ od siebie. przy kontakcie 

polaków z wietnamczykami dochodzi cz´sto
do nieporozumieƒ na tle kulturowym. analiza 
potrzeb edukacyjnych przeprowadzona wÊród 
nauczycieli w ramach panelu edukacyjnego fun-
dacji arteria pokazała, ˝e konflikty takie zdarzajà 
si´ równie˝ w kontaktach pomi´dzy nauczyciela-
mi polskimi a ich wietnamskimi uczniami bàdê 
mi´dzy nauczycielami a rodzicami wietnamskimi. 
Kilka z tych nieporozumieƒ zostało opisanych
w rozdziale trzecim: „potrzeby nauczycieli pracu-
jàcych z wietnamczykami w polskiej szkole
– próba odpowiedzi”. Nieporozumienia i wàtpli-
woÊci zostały zapisane w formie pytaƒ do przed-
stawicieli społecznoÊci wietnamskiej w celu za-
prezentowania ich punktu widzenia. 

 próbà odpowiedzi na potrzeby nauczy-
cieli było równie˝ zorganizowanie panelu eduka-
cyjnego. w ramach 2. Festiwalu Filmów wietnam-
skich „Kino w pi´ciu Smakach” Fundacja Sztuki 
arteria zorganizowała panel edukacyjny, podczas 
którego przeprowadzono konferencj´ oraz cykl 
szkoleƒ, poÊwi´conych pracy edukacyjnej z dzieç-
mi i młodzie˝à wietnamskà w polskich szkołach.

      podczas konferencji i warsztatów doszło 
do spotkania nauczycieli, którzy w swojej pracy 
szkolnej spotykajà si´ z dzieçmi wietnamskimi 
oraz osób nieb´dàcych nauczycielami (trenerzy, 
dziennikarze, pracownicy organizacji pozarzà-
dowych, studenci), zainteresowanych poszerze-

niem swoich kompetencji w zakresie edukacji 
wielokulturowej oraz pracy edukacyjnej z dzieçmi 
i młodzie˝à pochodzàcymi z ró˝nych kultur, 
zwłaszcza wietnamskiej.

      Uczestnicy warsztatów zdobyli wiedz´
na temat kultury i obyczajowoÊci społecznoÊci 
wietnamskiej oraz rozwin´li umiej´tnoÊci 
niezb´dne do pracy z klasà, do której ucz´szczajà 
dzieci wietnamskie. w programie warsztatów 
znalazły si´ panele dotyczàce kultury i historii 
wietnamu, społecznoÊci wietnamskiej w polsce
i systemu edukacji w wietnamie. ponadto, warszta-
ty poÊwi´cone były nabywaniu i kształtowaniu 
kompetencji mi´dzykulturowych, niezb´dnych
dla nauczyciela i edukatora pracujàcego z kla- 
sà wielokulturowà (w tym komunikacji mi´dzy- 
kulturowej, rozwiàzywaniu konfliktów mi´dzykul-
turowych oraz integracji dzieci z ró˝nych 
kultur). obecni na szkoleniach przedstawiciele 
społecznoÊci wietnamskiej odpowiadali na pyta-
nia uczestników dotyczàce ich ˝ycia w polsce.  

      zarówno konferencja jak i warsztaty stały si´ 
miejscem wymiany wiedzy i doÊwiadczeƒ zwià-
zanych z edukacjà dzieci wietnamskich w polsce. 
wielu obecnych przyznało, ˝e uczniowie wiet-
namscy pozornie nie stanowià du˝ego problemu 
w szkole, poniewa˝ nie sprawiajà problemów 

 Panel edukacyjny

edukacja dzieci wietnamskich
w polskiej szkole
- czy faktycznie bezproblemowa?
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wychowawczych, uzyskujà dobre wyniki
w nauce i nie skar˝à si´ na trudnoÊci. Niektórzy 
spoÊród obecnych przyznali, ˝e dostrzega si´ 
du˝e problemy ze strony akceptacji przez dzieci 
polskie kolegów wietnamskich, o odmiennym 
wyglàdzie fizycznym czy odmiennych zachowa-
niach kulturowych. Dlatego te˝ wiele miejsca 
na warsztatach poÊwi´cone zostało problemom 
adaptacji kulturowej wietnamskich dzieci
w kulturze polskiej. Sesje poÊwi´cone kulturze 
wietnamskiej pozwoliły przekonaç si´, ˝e wiet-
namczycy – równie˝ ci ˝yjàcy w polsce, nale˝à 
do kultur, w których normà jest nieporuszanie 
tematów trudnych czy wstydliwych. obecna
na warsztacie wietnamka zach´cała nauczycieli 
do budowania gł´bszych relacji opartych
na zaufaniu z dzieçmi i młodzie˝à wietnamskà, 
co mo˝e pozwoliç adaptowaç si´ tym uczniom
z polskim społeczeƒstwem.  

      panel edukacyjny był okazjà do spotkania 
si´ osób, którym sprawy integracji mniejszoÊci 
imigranckich nie sà oboj´tne. Uczestnikami 
panelu byli głównie polacy – przedstawiciele 
wi´kszoÊci społeczeƒstwa, zatem grupa, która 
ma ogromny wpływ decyzyjny. od tej grupy 
zale˝y bowiem kształt procesów prawnych, 
społecznych, edukacyjnych, do których musi 
dostosowaç si´ mniejszoÊç imigrancka. wielo-
wiekowa tradycja imigracji polaków do innych 
krajów mo˝e byç êródłem inspiracji do tworzenia 

społeczeƒstwa nastawionego na współprac´
z imigrantami, na kształtowanie społeczeƒstwa 
wielokulturowego, w którym konflikty kulturowe 
mo˝na rozwiàzywaç konstruktywnie. Jedynie 
Êwiadome i odpowiedzialne społeczeƒstwo jest 
w stanie koegzystowaç ze społecznoÊciami 
imigranckimi. w koƒcu wybór strategii integracji 
imigranta jest wypadkowà dwóch czynników: 
zale˝y bowiem nie tylko od jego decyzji, ale 
tak˝e od nastawienia społeczeƒstwa go przyjmu-
jàcego. 

kINgA bIAłek
Koordynatorka Panelu Edukacyjnego

kinga@arteria.art.pl

Wprowadzenie do publikacji
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     waga wykształcenia, respekt dla nauczycieli 
i szacunek dla ludzi wykształconych majà
w wietnamie wielowiekowà tradycj´ si´gajàcà
do czasów introdukcji konfucjanizmu tj. do około
Xi w. p.n.e.

      zgodnie z doktrynà konfucjaƒskà, nauka 
wynosiła człowieka z jego niskiego statusu 
społecznego xiao ren na wy˝yny szlachetnego,
wykształconego m´˝a jun zi. warstwa ludzi 
wykształconych cieszyła si´ wyjàtkowym 
presti˝em, stanowiła elità intelektualnà kraju 
oraz liczàcà si´ siłà w ˝yciu politycznymi
i kulturalnym. Jednak aby staç si´ człowiekiem 
wykształconym nale˝ało opanowaç wiedz´
z zakresu ksiàg konfucjaƒskich. Dzieła konfuc-
jaƒskie uwa˝ano za sum´ màdroÊci nagroma-
dzonej w ciàgu wieków. Ten, kto potrafił czytaç
i pisaç, potrafił badaç je, poznawaç zawartà
w nich treÊç, rozumieç ich sens – obcowaç
z jedynà mo˝liwà, pozostajàcà poza dyskusjà 
màdroÊcià – màdroÊcià przodków, zasługiwał 
na gł´boki szacunek i czeÊç. Na jeszcze wy˝szy 
piedestał społeczny wynoszono tych, którzy 
przyst´powali do egzaminów i otrzymywali 

stopieƒ urz´dniczy w administracji paƒstwowej.

      pierwsze szkoły, w których wykładany był 
kanon konfucjaƒski, zakładano w wietnamie ju˝ 
w i w n.e. zadaniem ich było przygotowanie 
kadry urz´dników dla potrzeb rozrastajàcej si´ 
administracji. Nieodzownym elementem karie-
ry urz´dniczej były egzaminy. Stanowiły one 
podstaw´ rekrutacji urz´dników w cesarstwie 
chiƒskim, a tak˝e w wietnamie, który w owym 
czasie włàczony był w obszar cesarstwa jako 
jedna z jego prowincji. wietnamczycy byli jednak 
dopuszczani do egzaminów z pewnymi ograni-
czeniami. ograniczana była liczba kandydatów,
a tak˝e stanowiska jakie mogli piastowaç. 
pozwalano im zajmowaç ni˝sze stanowiska 
urz´dnicze i to tylko na terenie własnej prowin-
cji, co uzasadniano miernym poziomem znajo-
moÊci ksiàg konfucjaƒskich. Jednak wielu 
wietnamczyków nie poprzestawało na szkołach 
prowincjonalnych i udawało si´ do chin, by 
tam uzupełniaç wiedz´. Tak rodził si´ etos ludzi 
wykształconych – erudytów wietnamskich, którzy 
w znajomoÊci kanonu konfucjaƒskiego rywalizo-
wali z chiƒskimi lettres i zabiegali o równe prawa 
przy naznaczaniu na urz´dy, o dopuszczanie
do piastowania stanowisk, nie tylko na peryfe-
riach imperium, ale i na dworze cesarskim.
w kronikach chiƒskich zapisane sà memoriały 

wietnamskich uczonych kierowane do cesarza,
w których urz´dnicy uskar˝ajà si´ na nierówne 
traktowanie przy obsadzaniu stanowisk: „obec-
nie, ci, którzy sà naznaczani na urz´dy, wszyscy 
wywodzà si´ z dworu (cesarskiego). Jeszcze nie 
było tak, by wyró˝niono ludzi z oddali.”
(Hou Han Shu – kronika póêniejszej dynastii Han)

      z przekazów historycznych wiadomo, ˝e licz-
ba wietnamczyków pretendujàcych do obj´cia 
wysokich stanowisk urz´dniczych powi´kszała si´ 
doÊç szybko, jednak realnie, do czasów restaura-
cji niezale˝nej paƒstwowoÊci, tj. do połowy X w., 
trudno mówiç o istnieniu wietnamskich uczo-
nych konfucjanistów jako warstwy społecznej.

      w 1070 r. z inicjatywy cesarza Ly Thanh 
Tonga w stolicy kraju Thang Long (dzisiejsze 
Hanoi), zbudowano Âwiàtyni´ Literatury Van mieu 
– Êwiàtyni´ kultu Konfucjusza, gdzie w 1076 r. 
otworzono  pierwszy wietnamski uniwersytet 
Quoc Tu Giam. Tutaj organizowano egzaminy 
uniwersyteckie, do których przyst´powali wszyscy 
adepci egzaminów szczebla prowincjonalnego.
w zasadzie nie było limitu wieku, jednak wi´k-
szoÊç zdajàcych to m´˝czyêni pomi´dzy 25-tym
a 40-tym rokiem ˝ycia. System egzaminów wzo-
rowany był na modelu chiƒskim. Konkursy były 
otwarte dla wszystkich m´˝czyzn, niezale˝nie
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od ich sytuacji majàtkowej i statusu społecznego. 
Egzamin poprzedzony był wieloletnimi przy-
gotowaniami pod okiem nauczyciela – pozycja 
nauczyciela była niezwykle wysoka. chłopcy 
zaczynali nauk´ zazwyczaj w wieku 6 lat. program 
szkolny – do 15-go roku ˝ycia, bez wzgl´du
na to, czy realizowany przez prywatnego nauczy-
ciela czy w szkole, zakładał znajomoÊç klasycznych 
tekstów konfucjaƒskich, z których najwa˝niejszym 
była Ksi´ga cnoty (Nabo˝noÊci) Synowskiej. 
w wieku 15 lat uczniowie zdawali egzamin 
dajàcy im stopieƒ thi sinh i prawo do ubiegania 
si´ o przyj´cie na uniwersytet. program nauki 
obejmował dalsze konfucjaƒskie ksi´gi kanoniczne 
oraz filozofi´, histori´ oraz poezj´ chiƒskà i wiet-
namskà. Na egzaminach wymagano bowiem, nie 
tylko znajomoÊci ksiàg konfucjaƒskich, ale tak˝e 
wiedzy z zakresu taoizmu i buddyzmu.

      Jedynie nieliczni mogli, po eliminacjach, 
przystàpiç do egzaminu głównego thi hoi,
a nast´pnie – po uzyskaniu pozytywnych rezul-
tatów i otrzymaniu tytułu cu nhan – egzaminu
cesarskiego thi dinh. po pozytywnym przejÊciu 
tego etapu otrzymywali tytuł doktora ii-go 
stopnia pho bang, a nast´pnie i-go stopnia 
tien su. ci, którzy uzyskali stopieƒ tien su mieli 
prawo uczestniczyç w ceremoniach dworskich
i przyj´ciach cesarskich; dla nich przeznaczo-
ne były najwy˝sze stanowiska w administracji 
paƒstwowej, najwi´kszy szacunek i presti˝. 

      Na terenie Van mieu znajdujà si´ kamienne 
stele stawiane systematycznie od 1484 r.
do 1780 r., na których wyryte sà nazwiska 1036 
tien su z 82 konkursów egzaminacyjnych.
ostatni egzamin oparty na znajomoÊci kanonu 
konfucjaƒskiego zorganizowano w 1914 r.
od 1915 r. zacz´ły obowiàzywaç nowe zasady
w dziedzinie oÊwiaty i nauczania. zrezygnowano 
z tradycyjnych form egzaminów i wyłaniania 
urz´dników paƒstwowych w oparciu o wyniki tych 
egzaminów. reforma oÊwiaty zaproponowana 
przez francuskiego Gubernatora Generalnego
alberta Sarrauta i kontynuowana przez paula Beau 
miała wyłoniç nowà kadr´ urz´dniczà z wietnam-
skich, ale o francuskiej orientacji, elit. Dà˝ono 
zatem, do zastàpienia j´zyka i kultury chiƒskiej 
j´zykiem i kulturà francuskà. wprowadzono
3-stopniowy system oÊwiaty:

      Nie zdołano jednak ujednoliciç do koƒca
systemu oÊwiaty. Funkcjonowały równolegle:
szkoły wietnamskie, francusko-wietnamskie
i francuskie. w elementarnych szkołach wietnam-

skich nauka trwała 3 lata, a j´zykiem wykładowym 
był j´zyk wietnamski. Szkoły francusko-wietnamskie
obejmowały 3 etapy nauki:

      Szkoły francuskie przeznaczone były w zasa-
dzie dla dzieci francuskich, ale mogły si´ w nich  
uczyç, na warunkach odpłatnoÊci, tak˝e dzieci 
wietnamskie.

      we wszystkich szkołach uczono j´zyka i pisma 
chiƒskiego, historii, literatury, nauk przyrodni-
czych, higieny i podstaw wiedzy obywatelskiej. 
Kolejne etapy nauki koƒczyły si´ egzaminem z j´-
zyka – odpowiednio chiƒskiego, wietnamskiego, 
francuskiego, matematyki, oraz wiedzy obywatel-
skiej.

      poza wymienionymi, istniały tak˝e szkoły 
katolickie w Hue, Hajfongu, Nam Dinh, Qui Nhon, 
phat Diem (w 1941 r. funkcjonowało 16 takich 
szkół,  w których uczyło si´ około 6000 uczniów).

     w 1917 r. placówki szkolne podzielone 
zostały na:

•  szkoły elementarne pozostajàce 
pod kontrolà gmin

•  szkoły podstawowe – powiatowe
•  szkoły Êrednie pozostajàce 

pod kontrolà prowincji

• 3-letnia szkoła elementarna
• 4-letnia szkoła podstawowa (płatna)
• 3-letnia szkoła Êrednia (płatna)

model edukacji w Wietnamie
za czasów francuskiej
administracji kolonialnej

•  szkoły podstawowe (te dzieliły si´ na: 
przygotowawcze, elementarne i wy˝sze)

• szkoły Êrednie ni˝szego stopnia
• szkoły Êrednie wy˝szego stopnia
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Rozdział I
      zakazano nauki j´zyka i pisma chiƒskiego. 
rodzice, którzy chcieli by ich dzieci uczyły si´ 
chiƒskiego, musieli sami zebraç grup´ ch´tnych
i uzyskaç pozwolenie odpowiednich władz.

      wprowadzony przez francuskà administracj´ 
kolonialnà model edukacyjny był przyjmowany
z wyraênà niech´cià. postrzegano go jako działa-
nie dyskryminujàce tradycyjne wzorce kształcenia 
(np. poprzez szkoły koedukacyjne). w zwiàzku
z tym, od koƒca 1926 r. władze kolonialne wyda-
ły pozwolenie na otwieranie szkół elementarnych 
– publicznych, bli˝szych tradycji wietnamskiej 
(podział na klasy m´skie i ˝eƒskie), w których 
władze gminne miały prawo do doboru nauczy-
cieli.

      Generalnà cechà programów szkolnych były 
bardzo ograniczone informacje odnoszàce si´
do kultury narodowej, tradycji i j´zyka. Dlate-
go te˝, poza oficjalnie istniejàcym systemem 
edukacji, rozwinàł si´ w wietnamie model tzw. 
oÊwiaty ludowej tj. quasi szkół wiejskich, w któ-
rych nauczyciel – zazwyczaj lokalny autorytet, 
przekazywał wiedz´ o obyczajach i tradycji.

      od koƒca XiX w. rozwijano tak˝e szkolnictwo 
zawodowe.  w szkołach zawodowych w Hanoi, 
Hue, Sajgonie, uczono przedmiotów artystycz-
nych i rzemieÊlniczych, takich jak: rysunek, 
rzeêba, tkactwo, malarstwo, garncarstwo, ale 
równie˝ przygotowywano do zawodów technicz-

nych, takich jak: Êlusarz, kierowca, elektryk, 
murarz.

      w 1918 r. otwarto Francusko-wietnamski 
Uniwersytet w Hanoi. Studia były płatne, trwały 
3 lata (na wydziale medycznym trwały 5 lat), 
a system nauki oparty był na wzorcach fran-
cuskich. wydziałami cieszàcymi si´ najwi´kszà 
popularnoÊcià były: wydział prawa, rolnictwa, 
medyczny (lekarski) i farmaceutyczny. Kolej-
no powstawały inne uczelnie wy˝sze: wy˝sza 
Szkoła pedagogiczna, wy˝sza Szkoła Społeczna, 
wy˝sza Szkoła Sztuk pi´knych, wy˝sza Szkoła 
rolnicza i Handlowa, a w 1942 r. instytut prawa
i Nauk Społecznych - placówka naukowo-
-badawcza (prowadzeniem badaƒ zajmowały si´ 
tak˝e instytuty: rolnictwa, geologii, geodezji, 
meteorologii i oceanografii). poÊrednim szczeb-
lem edukacyjnym były kolegia: nauczycielskie, 
weterynaryjne, leÊne, handlowe i słu˝by cywilnej. 
od poczàtku XX w. wielu studentów wietnamskich 
uzupełniało edukacj´ w uczelniach metropolii.

      Ten, nazywany cz´sto „kolonialnym”, model 
edukacji, miał prowadziç do ukształtowania 
klasy profrancuskiej inteligencji wietnamskiej. 
wykorzystywał wartoÊç jakà dla wietnamczyków 
stanowiła nauka do realizacji celów francuskiej 
polityki kolonialnej w indochinach.

      

 Ju˝ 8 wrzeÊnia 1945 r. tj. zaledwie kilka 
dni po proklamowaniu Demokratycznej republiki 
wietnamu (Drw), utworzono ministerstwo oÊ-
wiaty Binh Dan Hoc Vu, którego jednym z zadaƒ 
była weryfikacja istniejàcego modelu edukacji. 
prezydent republiki Ho chi minh, wystàpił
do narodu z apelem o walk´ z analfabetyzmem 
i dokształcanie: „mieç wykształconego m´˝a to 
(znaczy) byç szcz´Êliwà. poÊlubiç analfabet´ to 
najgorsze (co mo˝e ci´ spotkaç).”

 Jednak pierwsza reforma oÊwiaty weszła 
w ˝ycie dopiero w roku szkolnym 1950/1951. 
wprowadzony model 9-letniej szkoły powszechnej 
obejmował trzy stopnie:

 wprowadzono tak˝e system edukacji
dla dorosłych. obejmował on 4-miesi´czny kurs
przygotowawczy, uzupełniajàcy szkoł´ elemen-
tarnà; 8-miesi´czny kurs szkoły podstawowej
i 1,5-roczny kurs szkoły Êredniej. po ukoƒczeniu 
szkoły podstawowej mo˝na było podjàç nauk´
w szkole zawodowej: 2-letniej zasadniczej

System edukacji
po II Wojnie Âwiatowej 

• szkoł´ elementarnà – 4-letnià
• szkoł´ podstawowà – 3-letnià
• szkoł´ Êrednià – 2-letnià
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lub 4-letnim technikum.

      po zakoƒczeniu i wojny indochiƒskiej tj.
po 1954 r., paƒstwo wietnamskie przystàpiło
do integracji systemów edukacyjnych – obowià-
zujàcego na terytorium Drw z funkcjonujàcymi 
na terenach, które pozostawały pod kontrolà fran-
cuskà. w 1956 r. przeprowadzono kompleksowà 
reform´ oÊwiaty obejmujàca wszystkie szczeble 
nauczania ze szkolnictwem wy˝szym włàcznie. 
zrezygnowano ze szkół prywatnych. Do szkół 
paƒstwowych miały ucz´szczaç dzieci po 7 roku 
˝ycia. okres nauki trwał 10 lat, co odpowiadało:

 Do programów nauczania wprowadzono 
nowe przedmioty: wychowanie estetyczne i oby-
watelskie. odwoływano si´ do tradycji nauki,
do wzorcowych wietnamskich postaci historycz-
nych – intelektualistów konfucjaƒskich, ale rów-
nie˝ do ideologii marksistowsko-leninowskiej
i walki klasowej. podkreÊlano koniecznoÊç łàcze-
nia nauki z pracà i konieczny zwiàzek edukacji 
z dobrem paƒstwa. zach´cano do podejmowania 
studiów na wy˝szych uczelniach.

      czasy od połowy lat 50-tych do 70-tych
XX w. to niezwykle wa˝ny okres dla kształtowania 
si´ polityki edukacyjnej wietnamu. od 1955 r. 
Uniwersytet Francusko-wietnamski przekształcono 
w uniwersytet paƒstwowy. rozpocz´ła działalnoÊç 

wy˝sza Szkoła pedagogiczna, wy˝sza Szkoła medy-
cyny i Farmacji, instytut Ekonomii i Finansów
oraz politechnika. J´zykiem wykładowym był 
wyłàcznie j´zyk wietnamski.

      od 1960 r. kształcenie na poziomie szkoły 
elementarnej stało si´ obowiàzkowe. w procesie 
upowszechniania oÊwiaty zwrócono uwag´
na młodzie˝ z terenów wiejskich oraz szczególnie 
uzdolnionà. od wrzeÊnia 1965 r., na mocy uchwały 
rady paƒstwa przystàpiono do tworzenia klas 
o profilu matematyczno-fizycznym na poziomie 
szkoły Êredniej, a od 1968 r. rozpocz´to wpro-
wadzanie do szkół Êrednich – ogólnokształcàcych 
i technicznych obowiàzkowà nauk´ 2 j´zyków 
obcych. Tworzono klasy z rozszerzonym progra-
mem nauki j´zyków obcych. Szczególnà wag´ 
przykładano do nauki j´zyka chiƒskiego i rosyj-
skiego, a z j´zyków zachodnich – francuskiego
i angielskiego.  

      Na przełomie 1969 i 70 r. w Drw istniało 
36 uczelni wy˝szych, w których studiowało 75 
tys. studentów. wielu studentów wietnamskich 
studiowało tak˝e w oÊrodkach zagranicznych 
– przede wszystkim w paƒstwach obozu socjali-
stycznego, w tym w polsce.

      po zakoƒczeniu wojny amerykaƒskiej (1975 r.)
i proklamowaniu Socjalistycznej republiki wiet-
namu (Srw – 1976 r.) przed paƒstwem wietnam-
skim stanàł problem zintegrowania modelu edu-
kacji południa kraju z modelem obowiàzujàcym 
w Drw. wszystkie publiczne i prywatne szkoły 
zostały przej´te przez paƒstwo wietnamskie.

Był to pierwszy krok w kierunku integracji,
a zarazem ujednolicania systemu szkolnego.

      w 1979 r. ogłoszony został program reform 
szkolnictwa, ale przede wszystkim nauczania.
Edukacja miała byç bardziej dostosowana do eko-
nomicznych i społecznych potrzeb kraju. akcen-
towano połàczenie teorii z praktykà.

      program reform został wprowadzony w ˝ycie 
na poczàtku roku szkolnego 1981-82. Do 1985 r. 
szkoły z północy i południa  zostały zintegrowane 
w jeden system. Nauczanie przedmiotów ogólnych 
przedłu˝ono do 12 lat. wprowadzono obowiàzek 
9-letniego kształcenia na poziomie szkoły podsta-
wowej i gimnazjum. Nast´pne 3 lata odpowiadajà
poziomowi szkoły Êredniej. absolwenci szkoły 
Êredniej mogà uzupełniaç edukacj´ na kursach
i w szkołach zawodowych. młodych absolwentów 
szkół Êrednich zach´ca si´ do kontynuowania 
nauki na uczelniach wy˝szych, odwołujàc si´
do modelu, wartoÊci i konsekwencji edukacji 
tradycyjnej – konfucjaƒskiej drogi przez egzaminy 
paƒstwowe na uczelni, do kariery w administracji 
paƒstwowej lub przedsi´biorstwach paƒstwowych
i prywatnych, szacunku i uznania w oczach rodzi-
ny, znajomych, przyjaciół.

      poza szkołami paƒstwowymi, od lat 90-tych, 
powstajà szkoły półprywatne i prywatne podsta-
wowe, ale przede wszystkim Êrednie, a tak˝e 
prywatne uczelnie wy˝sze. zmieniły si´ równie˝ 
zasady finansowania szkół paƒstwowych. według 
danych pochodzàcych z raportu Banku Âwiatowego, 
w 1995 r. ponad połowa wydatków na szkoły 

• 4-letniej szkole elementarnej
• 3-letniej szkole podstawowej
• 3-letniej szkole Êredniej
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paƒstwowe pochodziła od rodziców uczniów.
Bez wàtpienia, sytuacja w szkolnictwie wiet-
namskim uległa w ostatnich latach znacznej 
poprawie, tak w sferze iloÊci, jak i potencjalnych 
mo˝liwoÊci wyboru placówek edukacyjnych.
problemem wcià˝ aktualnym pozostaje poziom 
merytoryczny i ideologizacja programów naucza-
nia. wykształcenie przestało ju˝ byç tylko 
wartoÊcià samà w sobie.
młodzi wietnamczycy coraz wyraêniej widzà
zale˝noÊç mi´dzy wykształceniem, a mo˝liwoÊ-
ciami zdobycia dobrej pracy – poprawy statusu 
ekonomicznego i podniesienia presti˝u w Êrodo-
wisku.

 Etos ludzi wykształconych, nauczycieli,
mistrzów istniał przez wieki i jest nadal bardzo 
silny w społeczeƒstwie wietnamskim. Jednak
w minionych wiekach pozycja społeczna wyni-
kajàca z wykształcenia i status majàtkowy nie 
musiały iÊç w parze. Dzisiaj taka sytuacja ma 
miejsce coraz cz´Êciej. 
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 Nie sposób mówiç o wietnamczykach 
nie wspominajàc o ich kulturze. przez słowo 
„kultura” rozumiemy tu przekonania, wartoÊci, 
nastawienie do Êwiata i ludzi, a tak˝e konkretne 
zachowanie mieszkaƒców wietnamu. Nie ozna-
cza to jednak, ˝e przyjmujemy, i˝ wszyscy 
post´pujà i myÊlà w taki sam sposób. Ka˝da 
osoba mo˝e mniej lub bardziej odbiegaç
od tego, co jest przyj´te za wspólne, jednak
na skal´ całego kraju poszczególne normy 
tworzà pewnà całoÊç, pewien wzór, który ró˝ni 
si´ od wzorów panujàcych w innych krajach.

 Tak jest w przypadku kultury polskiej
i wietnamskiej. Ka˝da z nich jest jedyna
w swoim rodzaju. porównujàc je mo˝na dostrzec 
podobieƒstwa, ale mo˝na te˝ odnaleêç wiele 
ró˝nic. w tym rozdziale skupimy si´ na opisie 
kultury wietnamskiej w odniesieniu do jednych 
z najwa˝niejszych wartoÊci wietnamskich tj. 
rodziny, nauki i szacunku dla nauczycieli
oraz w odniesieniu do typowego dla wietnam-
czyków sposobu komunikacji z innymi.

     Korzenie kultury wietnamskiej si´gajà bar-
dzo daleko, bo ju˝ do około iii w. przed naszà 
erà. wietnam przez wieki pozostawał pod wpły-
wem konfucjanizmu pochodzàcego z chin 
i dwóch religii: buddyzmu i taoizmu, które 

połàczone dodatkowo z lokalnymi wierzeniami 
animistycznymi utworzyły religi´ w du˝ym 
stopniu podzielanà przez wszystkich wietnam-
czyków. i choç z czasem to neokonfucjanizm 
zaczàł dominowaç, wszystkie te wpływy znalazły 
odzwierciedlenie w sposobie myÊlenia
i post´powania wietnamczyków i stały si´ bazà, 
bez odwołania do której nie mo˝na mówiç
o kulturze wietnamu. z upływem czasu filozofie 
i ideologie tego kraju podlegały zmianom, ale 
wartoÊci kształtowane od poczàtków istnienia 
paƒstwa wietnamskiego pozostały w wi´kszym 
lub mniejszym stopniu niezmienne.  

 Geert Hofstede (2007), holenderski
specjalista w dziedzinie komunikacji mi´dzy-
kulturowej opracował model wyjaÊniajàcy 
ró˝nice kulturowe, na który składa si´ pi´ç 
wymiarów kulturowych. Jednym z nich jest 
„dystans władzy” czyli stopieƒ w jakim ludzie 
akceptujà hierarchi´ w społeczeƒstwie. Kraje 
konfucjaƒskiego dziedzictwa kulturowego (KDK), 
do których nale˝y wietnam, osiàgajà w tym 
wymiarze wysokie noty.

 zgodnie z naukami Konfucjusza stabil-
noÊç społeczna jest oparta na nierównych sto-
sunkach mi´dzyludzkich i w szkole obrazuje jà 
relacja nauczyciel-uczeƒ. w krajach KDK nauczy-
ciel oprócz bycia nauczycielem jest równie˝ 
autorytetem moralnym. Uczniowie wstajà, kiedy 
nauczyciel wchodzi do klasy i mogà rozmawiaç 
tylko wtedy, gdy nauczyciel im na to zezwala. 
Bardzo rzadko uczeƒ pozwala sobie na pole-
mik´ z nauczycielem. Ka˝dy przejaw wyra˝ania 
własnych przemyÊleƒ mo˝e byç potencjalnym 
przyczynkiem do podwa˝enia wiedzy nauczy-
ciela, a to nie jest do przyj´cia. Nauczyciel jest 
darzony szacunkiem i powa˝aniem niezale˝nie 
od tego jak dawno uczeƒ ukoƒczył szkoł´. warto 
podkreÊliç, ˝e ten szacunek, a zarazem dług 
wdzi´cznoÊci, pozostajà do koƒca ˝ycia. Unaocz-
nia si´ to w dzieƒ nauczyciela (20 listopada)
i w czasie wietnamskiego Nowego roku (Tet), 
kiedy uczniowie odwiedzajà swoich obecnych 
i byłych nauczycieli, by w ten sposób wyraziç 
im swojà wdzi´cznoÊç. zgodnie z naukami 
Konfucjusza w wietnamie nauczyciel zajmował 
zawsze drugie miejsce w hierarchii społecznej 
tzn. tu˝ za cesarzem i przed ojcem.

      ze wzgl´du na wysokà pozycj´ nauczyciela 
w hierarchii społecznej, nauczyciel powinien 
zawsze mieç właÊciwà odpowiedê na ka˝de

Rozdział II
UwarUNKowaNia KULTUrowE wiETNamczyKów

Ewa Grabowska

Szkoła: sposób uczenia si´
i stosunek do nauczycieli
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pytanie pojawiajàce si´ od uczniów. oprócz 
ksià˝ek nauczyciele stanowià jedyne êródło 
wiedzy w klasie. wiedza płynie od nauczyciela
do ucznia. Nie ma pracy zespołowej, gdzie 
uczniowie uczà si´ od siebie nawzajem, a nauczy-
ciel jedynie koordynuje prac´ w klasie i nadaje 
jej właÊciwy bieg. Dodatkowo wysoki dystans 
władzy to równie˝ stopieƒ hierarchizacji ˝ycia 
społecznego w klasie. w wietnamie ka˝da klasa 
ma swojego przewodniczàcego i kilku liderów grup 
klasowych.

 Trzeba tu jednak zaznaczyç, ˝e w wymia-
rze dystansu władzy polska plasuje si´ niedaleko 
wietnamu1. Nie da si´ ukryç, ˝e w polsce mo˝na 
zaobserwowaç podobne szkolne zwyczaje, choç 
troch´ na mniejszà skal´. Jest to chocia˝by 
sposób uczenia w polskiej szkole, gdzie nauczy-
ciel przekazuje wiedz´, a uczniowie notujà i uczà 
si´ w oparciu o wiedz´ przekazanà na lekcji 
i podr´cznik. Uczniowie uczeni sà wyra˝ania 
własnych opinii i uczenia si´ ze zrozumieniem, 
jednak dba si´ o niepodwa˝anie autorytetu
nauczyciela. Te, wydawaç by si´ mogło drobne, 
ró˝nice majà jednak du˝e znaczenie w przypadku, 
gdy wietnamski uczeƒ pojawi si´ w polskiej szkole. 
Brak własnej inicjatywy, zabierania głosu na lekcji 
czy wyra˝ania własnych opinii bardzo cz´sto sà 
odbierane przez nauczycieli jako pasywnoÊç bàdê 
nieÊmiałoÊç, a niekwestionowanie decyzji i ocen 
jako przykład idealnego ucznia. Jednak˝e takie 

zachowania wynikajà z gł´boko zakorzenionych 
uwarunkowaƒ kulturowych.

 zgodnie z modelem Hofstede wietnam 
jest zaliczany do „krajów kolektywistycznych”2 
czyli takich, gdzie ludzie zintegrowani sà w silne, 
zwarte grupy. Te grupy opiekujà si´ nimi i chronià 
w zamian za niepodwa˝alnà lojalnoÊç. choç nauka 
w wietnamie jest nastawiona na prac´ indywidu-
alnà niemajàcà nic wspólnego z celem wspól-
nym, a uczniowie wolà pracowaç indywidualnie, 
to dbałoÊç o utrzymanie harmonii w klasie jest 
nadrz´dnym celem. objawia si´ to dà˝eniem
do unikania konfliktów i otwartych konfrontacji. 
JeÊli jednak pojawi si´ w klasie konflikt, nauczy-
ciel rozwiàzuje go odwoływaniem si´ do honoru 
grupy wzbudzajàc poczucie wstydu u inicjatora 
konfliktu. w takich sytuacjach grupa szybko 
przywołuje takà osob´ do porzàdku. wa˝nà rzeczà 
jest by kontakt nauczyciela z uczniem odbywał si´ 
zawsze przez grup´, a nie indywidualnie.

 istotà dbałoÊci o harmoni´ jest troska
o własnà i cudzà twarz. Strata twarzy oznacza 
ogromnà szkod´ osobistà i ka˝dy powinien dbaç 
o to, by unikaç jej za wszelkà cen´. To właÊnie 
obawiajàc si´ utraty twarzy wielu uczniów nie 
oÊmiela si´ wygłaszaç własnych opinii, aby si´
nie oÊmieszyç lub aby inni nie poczuli si´ poni˝eni.
pozwoliç osobie zachowaç twarz jest wa˝niejsze 
ni˝ powiedzenie prawdy. Dlatego te˝ uczniowie 

zabierajà głos w klasie, gdy nauczyciel ich wywoła 
lub gdy reprezentujà całà grup´.

 przez kilka tysi´cy lat tradycyjne egza-
miny w krajach KDK polegały na konkursach. 
przygotowujàc si´ do nich uczniowie musieli 
zapami´taç niezliczonà iloÊç literatury. Były one
jedynà szansà na podniesienie statusu społecz-
nego i choç wymagały wielu lat ci´˝kiej pracy, 
mógł do nich przystàpiç ka˝dy. Takie uzyskanie 
wysokiego statusu społecznego, miało automaty-
cznie swoje przeło˝enie na podwy˝szenie statusu 
własnego rodu. DziÊ uwa˝a si´, ˝e uczàcy si´
na pami´ç wietnamczycy sà zdolni tylko do ucze-
nia si´ odtwórczego. Jednak to, co my uwa˝amy 
za uczenie si´ na pami´ç mo˝e byç kulturowo 
uwarunkowanym sposobem na zrozumienie. Trzeba 
zauwa˝yç, ˝e zarówno uczenie si´, jak i nauczanie 
sà bardzo silnie uwarunkowane kulturowo. 
Sposób w jaki nauczyciele uczà i to czego ocze
kujà od swoich uczniów, oraz to jak uczniowie 
si´ uczà, odzwierciedla gł´boko zakorzenione
w społeczeƒstwie wartoÊci i przekonania. 

 
    wydawaç by si´ mogło, ˝e rodzice dla ka˝dego 
znaczà mniej wi´cej to samo, ale co innego 
majà na myÊli wietnamczycy mówiàc o swoich 
rodzicach, a co innego polacy czy amerykanie. 
posłu˝my si´ wynikami badaƒ przeprowadzonych 
na wietnamskich i amerykaƒskich 9-, 10- i 11-
latkach (Leichty, 1963). Dzieci amerykaƒskie 

Rodzina

1   ze wzgl´du na niewielkà pojemnoÊç publikacji nie b´dziemy si´ tu jednak zagł´biaç si´ w polskie uwarunkowania kulturowe. 
2   w opozycji do kolektywistycznego społeczeƒstwa stojà społeczeƒstwa indywidualistyczne, gdzie wi´zi mi´dzyludzkie sà bardzo 

luêne. od pojedynczych jednostek oczekuje si´, ̋ e b´dà si´ martwiç wyłàcznie o siebie i swojà najbli˝szà rodzin´. Do tych drugich 
klasyfikuje si´ polsk´, choç nie zalicza si´ ona do krajów mocno indywidualistycznych. 
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uzupełniały zdanie: „Kocham mojà matk´, ale...” 
odnoszàc si´ do negatywnego zachowania matki 
(np. „...czasem bywa na mnie zła”), podczas gdy 
dzieci wietnamskie wspominały o zobowiàzani-
ach w stosunku do swojej matki (np. „...jestem 
jeszcze młody i nie jestem w stanie spłaciç 
mojego długu wobec niej.”)

 zatem jak wyglàda wietnamska rodzina? 
odwołajmy si´ do tradycyjnego wietnamskiego 
społeczeƒstwa, którego podstawà była wielo-
pokoleniowa rodzina. Jej struktura umacniała 
bliskie relacje z dalekimi nawet krewnymi,
a za˝yłe kontakty pomi´dzy rodzinami w obr´bie 
jednej wspólnoty sankcjonowały ˝ycie wspólno-
towe wietnamczyków. Historia wietnamu,
a w szczególnoÊci drugiej połowy ubiegłego 
stulecia (dwie wojny indochiƒskie, podział 
wietnamu na cz´Êç północnà i południowà oraz 
wprowadzenie komunizmu) stopniowo wpływała 
na kształt rodziny wietnamskiej. zmiany te 
doprowadziły do długotrwałego rozbicia rodzin. 
Jednak˝e to obecna modernizacja obszarów wiel-
komiejskich i specyfika ich warunków mieszkal-
nych powodujà kształtowanie si´ modelu rodzin 
nuklearnych i relaksacj´ norm kulturowych. Nie 

oznacza to jednak, ˝e tradycyjna wielopoko-
leniowa rodzina tylko na terenach wiejskich
pozostaje w wi´kszym stopniu niezmienna,
a w miastach odchodzi ju˝ w zapomnienie.
Jej brak wietnamczycy rekompensujà sobie 
nawiàzujàc bardzo bliskie relacje ze swoimi
sàsiadami czy kolegami z pracy.

 Tradycyjna rodzina funkcjonowała
w oparciu o zasady konfucjaƒskie. powinnoÊç 
wobec rodziców (hiếu, filial piety)3 stanowiła
i nadal stanowi moralny filar wietnamskiej etyki
(Dalton, Hac, Nghi i ong, 2004). Dziecko,
które przestrzega hiếu, powinno byç absolut-
nie posłuszne swoim rodzicom, szanowaç ich
i czciç. Swój szacunek okazuje poprzez właÊciwe 
zachowanie, odpowiednie tytułowanie oraz 
post´powanie zgodnie z tradycjà. z chwilà naro-
dzin dziecko zaciàga dług (ơn) wobec rodziców. 
Swojà wdzi´cznoÊç za ich wysiłek i poÊwi´cenie 
okazuje wyr´czajàc ich w ci´˝kich pracach, 
realizujàc ich aspiracje, podporzàdkowujàc si´ 
ich woli bez sprzeciwu, sprawiajàc im przyjem-
noÊç oraz, co najwa˝niejsze, kultywujàc pami´ç 
przodków (Jamieson, 1995). Natomiast gdy 
doroÊnie, zapewnia im spokojnà staroÊç. Ten 

moralny dług wobec rodziców dziecko spłaca 
do koƒca swego ˝ycia. odniesiony sukces tak 
naprawd´ tylko wzmaga dług, wobec czego 
nigdy nie ma mo˝liwoÊci, ˝eby go spłaciç. zatem 
wi´zy rodzinne i spełnianie swoich obowiàzków 
stanowià punkt odniesienia od chwili narodzin 
a˝ do dnia Êmierci.

 Kolejnà niezmiernie wa˝nà konfucjaƒskà 
zasadà regulujàcà stosunki wewnàtrzrodzinne 
była zasada lý (etykieta). okreÊlała ona normy 
post´powania w stosunku do osób o wy˝szym
i ni˝szym statusie w hierarchii rodziny.
co wi´cej, oznaczała podporzàdkowanie si´
zastanej ju˝ strukturze. Głowà rodziny był 
najstarszy ˝yjàcy osobnik płci m´skiej. ˚ona 
miała ni˝szy status od m´˝a czy teÊciowej, 
młodszy brat od starszego itp., a codzienne 
współistnienie skupiało si´ głównie na wypeł-
nianiu swoich ról, które pozostawały niezmien-
ne. osobom o wy˝szym statusie nale˝ał si´ sza-
cunek i posłuszeƒstwo. Ten ÊciÊle okreÊlony kod 
post´powania był bezwzgl´dnie przestrzegany 
przez wszystkich członków rodziny. zasada
lý gwarantowała bowiem ład niezb´dny w orga-
nizacji wspólnotowej jakà stanowiła wietnamska 
rodzina. DbałoÊç o utrzymanie w niej stabilnoÊci
i harmonii była istotà funkcjonowania jej człon-
ków, którzy dzi´ki silnym wi´zom wewnàtrz-
grupowym mieli wsparcie oraz gwarantowane 
poczucie bezpieczeƒstwa (Nguyen, messe
i Stollak, 1999). Jednak warunkiem koniecznym

Rozdział II

3   omawiana poni˝ej powinnoÊç wobec rodziców nie jest prostym odzwierciedleniem sino-konfucjaƒskiej cnoty xiao (powinnoÊci 
synowskiej), która podkreÊlała obowiàzek wobec patriarchy rodu. w przeciwieƒstwie bowiem do chin, w wietnamie kobiety 
odgrywały du˝o wi´kszà rol´ w ˝yciu rodzinnym. i choç struktura społeczna opierała si´ tutaj równie˝ na patrylinearnym 
wzorcu zaczerpni´tym z konfucjanizmu, szacunek i posłuszeƒstwo nale˝ał si´ w równym stopniu ojcu, jak i matce. Kładziono 
bowiem nacisk na uczestnictwo kobiet (matek) w powi´kszaniu i utrzymywaniu stanu posiadania rodziny. Tak rozumiana 
powinnoÊç (hiếu) wywodzi si´ z rdzennej kultury wietnamu opartej na ˝yciu wspólnotowym (Le Thi, 1999). 
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wsparcia płynàcego od pozostałych osób było 
wyrzeczenie si´ własnych pragnieƒ, czasem 
niezgodnych z wolà rodziny oraz poskramia-
nie własnych uczuç, gdy˝ interesy rodziny były 
wa˝niejsze od interesów poszczególnych jed-
nostek. Halik (2004) podaje przykład zawierania 
mał˝eƒstw. aran˝owano je z woli rodziny,
by poprzez kontynuacj´ i wzmocnienie rodu
oddawaç czeÊç przodkom. Nie było tu miejsca
na miłoÊç, a młodzi ludzie musieli podporzàd-
kowaç si´ wyborowi głowy rodziny. zachowanie 
niezgodne z kodeksem post´powania oznaczało 
bowiem utrat´ twarzy (thể diện) nie tylko poje-
dynczej jednostki, ale tak˝e całej rodziny, a nawet 
całego klanu. Tym samym kładziono ogromny 
nacisk na samokontrol´.

 choç konfucjanizm pozwalał rodzicom 
cieszyç si´ ogromnym powa˝aniem i szacunkiem 
wÊród swojego potomstwa, nakładał na nich 
równie˝ obowiàzek zapewnienia dzieciom jak 
najlepszej przyszłoÊci. posiadanie dzieci oznaczało 
bowiem zapewnienie ciàgłoÊci linii rodowej, 
co za tym idzie kontynuacj´ tradycji rodzinnych,
a w szczególnoÊci oddawanie czci swoim przod-
kom. Dzieci były ich najwi´kszà inwestycjà
na przyszłoÊç, a obowiàzkiem rodziców było
zrobienie dla nich wszystkiego co w ich mocy,
nawet kosztem własnego dobrobytu.

 aby dobrze wykonaç swój obowiàzek, 
rodzice szukali wsparcia poÊród pozostałych 
członków rodziny. ciocie, babcie, wujkowie,
a w razie potrzeby nawet starsze rodzeƒstwo, 
włàczali si´ w proces kształcenia dzieci. wszyscy 

czuli si´ odpowiedzialni za właÊciwe wychowanie 
i ich dobre wykształcenie. Dziecko było bowiem 
Êwiadectwem całej rodziny, a jego nieprzystoso-
wanie groziło utratà twarzy i gniewem przodków.
z tego te˝ wzgl´du du˝y rygoryzm narzucany
przez rodziców był społecznie sankcjonowany. 
w imi´ dobra własnego rodu rodzice mieli prawo 
do ingerencji w prywatnoÊç swoich dzieci i ich 
Êcisłego kontrolowania. mieli równie˝ prawo, 
a nawet obowiàzek, bardzo surowo karaç swoje 
dzieci, by utrzymaç je w ryzach, tak aby wy-
pełniały swoje powinnoÊci wzgl´dem dobra całej 
społecznoÊci. Najwy˝szà karà było wyrzucenie 
dziecka poza nawias rodziny, co w społeczeƒstwie 
wspólnotowym oznaczało nie tylko duchowà, ale 
cz´sto i fizycznà Êmierç (Viet chung, 1993). osoba 
wykluczona z rodziny,  pozbawiona jej wsparcia, 
historii i prawa do identyfikowania si´ z przod-
kami, nie mogła  funkcjonowaç w społeczeƒstwie, 
co koƒczyło si´ cz´sto samobójstwem.

 Jak ju˝ wczeÊniej wspomniano relacje 
panujàce w rodzinie stanowiły model ˝ycia 
społecznego. przykładem tego sà relacje mi´dzy 
braçmi (de). w przeciwieƒstwie do wi´kszoÊci 
dzieci z kr´gu kultury zachodniej, dzieci doras-
tajàce w tradycyjnych rodzinach wietnamskich 
zamiast niezale˝noÊci uczyły si´ zale˝noÊci
i troskliwoÊci. Uczyły si´ jak wa˝na jest hierar-
chia, a nie równoÊç. Uczyły si´ te˝, ˝e b´dà na-
gradzane za uległoÊç i posłuszeƒstwo w stosun-
ku do osób o wy˝szym statusie, a nie za bycie 
asertywnym. obowiàzywała zasada, według której 
osoba o ni˝szym statusie nie odniesie sukcesu, 
jeÊli b´dzie okazywała swojà odwag´, zdolnoÊci 

czy inteligencj´ bàdê te˝ b´dzie asertywna. 
rozsàdek oznaczał podporzàdkowanie si´ normom 
post´powania okreÊlajàcym wszystkie relacje mi´-
dzyludzkie poczàwszy od rodziny, a skoƒczywszy 
na relacji podwładny-władca. Była to naczelna 
zasada, której najwa˝niejszym celem było zapew-
nienie harmonii mi´dzy ludêmi. Takie podej-
Êcie uprawomocniało hierarchicznoÊç całego 
społeczeƒstwa.

 Dla wietnamczyków rodzina i que huong 
(rodzinna wioska, miejsce spoczynku własnych
przodków lub inaczej mówiàc miejsce pochodze-
nia) nadal znaczy wiele wi´cej ni˝ w krajach 
europejskiego kr´gu kulturowego. ich codzienne
˝ycie i j´zyk sà nimi przesiàkni´te, a sami
wietnamczycy sà zachwyceni, gdy pyta si´ ich
o zdrowie i prac´ innych członków rodziny.  

 pozostaje jednak kwestia jak rozmawiaç,
by nie naraziç si´ na niepotrzebne nieporozu-
mienia czy nawet konflikty. w swojej ksià˝ce
Understanding Cultural Differences (1996) Hall
i Hall wyró˝nili dwa typy komunikacji: wysoko-
i niskokontekstowà. Kontekst to przede wszystkim 
zakres wiedzy jaki poszczególne osoby majà
o sobie nawzajem, zanim dojdzie do efektywnego 
porozumienia. wietnam, tak jak inne społecznoÊci 
azjatyckie, uznano za kraj, w którym dominuje 
komunikacja wysokokontekstowa. Status danej 

komunikacja poÊrednia
i niewerbalna
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osoby jest zdeterminowany przez jej wiek, 
płeç, rodzin´, nazwisko, miejsce urodzenia 
czy zamieszkania i jest równie istotny lub 
nawet wa˝niejszy ni˝ to, co mówi. w tego typu 
społeczeƒstwie znajomoÊci sà bardziej istotne 
ni˝ wiedza. Ludzie sà ze wszystkim na bie˝àco, 
poniewa˝ silne wi´zi mi´dzyludzkie sà normalnym 
zjawiskiem, a szeroka sieç powiàzaƒ obejmuje 
nie tylko bli˝szà i dalszà rodzin´, ale równie˝ 
znajomych, współpracowników i klientów.

 z kolei w komunikacji niskokontekstowej 
(np. w USa, krajach Europy północnej) wi´kszoÊç 
informacji jest zawartych w samych słowach,
a status uzyskuje si´ prezentujàc swojà wiedz´
i doÊwiadczenie. rozgranicza si´ ˝ycie prywatne,
prac´ i szereg innych aspektów codziennego
˝ycia. Dlatego te˝ za ka˝dym razem, gdy przed-
stawiciele kultury niskiego kontekstu wchodzà
z kimÊ w interakcj´ potrzebujà o nim szczegóło-
wych informacji. a poniewa˝ w komunikacji 
wysokokontekstowej wi´kszoÊç informacji jest
zawarta w osobie i niewiele trzeba mówiç o sobie,
cz´sto uwa˝a si´, ˝e ludzie z krajów takich jak 
wietnam nic nie mówià i dlatego pewnie coÊ 
ukrywajà. z drugiej strony osoby z krajów wyso-
kokontekstowych mogà myÊleç, ˝e ci z niskiego 
kontekstu mówià za du˝o, nic czasem nie prze-
kazujàc.

  w kulturach wysokokontekstowych 
relacje sà bardzo wa˝ne, a harmoni´ ceni si´ 

ponad wszystko. wszystko wi´c, co zagra˝a har-
monii społecznej, nie jest aprobowane. Konflikt 
lub bezpoÊrednia konfrontacja jest najprostszym 
zagro˝eniem harmonii. Stàd te˝ wykorzystywa-
ne sà ró˝ne metody porozumiewania si´ nie 
wprost. w takich przypadkach cz´stym sposobem 
na unikni´cie konfliktu jest wykorzystywanie 
poÊredników lub osób trzecich. w bezpoÊredniej 
rozmowie bardzo cz´sto u˝ywa si´ niedomówieƒ. 
Ludzie mówià to, co myÊlà, ˝e rozmówca chce 
usłyszeç. Nie oznacza to, ˝e nie majà własnej 
opinii bàdê te˝, ˝e nie chcà si´ nià dzieliç. oni 
po prostu nie chcà uraziç bàdê zdenerwowaç 
swojego rozmówcy. Sedno sprawy – tak wysoko 
cenione w kulturach niskokontekstowych, gdzie 
oczekuje si´ szybkiego przejÊcia do konkretów 
– osiàga si´ w wietnamie w sposób okr´˝ny. 
wietnamczycy mogà opowiadaç niestworzone 
historie powoli zmierzajàc do celu. Na przykład 
niedawno poÊlubiona wietnamka rozmawiajàc 
ze swojà teÊciowà, z którà mieszka pod jednym 
dachem powiedziała, ˝e jej siostra nie b´dzie
ich regularnie odwiedzaç dopóki nie b´dà
„na swoim”. Droga okr´˝nà przekazała teÊciowej,
˝e wolałaby zamieszkaç ze swoim m´˝em we włas-
nym domu, kiedy tylko b´dà mogli sobie na to 
pozwoliç. wyra˝ajàc w ten sposób swoje ˝yczenie 
unikn´ła ura˝enia teÊciowej, którà szanuje.

 wietnamczycy, tak jak inni azjaci, 
rzadko mówià „nie”. odmowa powoduje utrat´ 
twarzy, a jak mówi wietnamskie powiedzenie: 

„Lepiej umrzeç ni˝ straciç twarz”. oczywiÊcie sà 
sposoby na przekazanie niezgody i negatywnych 
decyzji. cz´sto jednak sà one inaczej rozumiane 
przez przedstawicieli kultury niskokontekstowej.
wietnamczycy cz´sto odmawiajà mówiàc np.
„To jest skomplikowane.” „To troch´ trudne.”
„To nie najlepszy moment.” „Jest problem.” 
Słyszàc jeden z takich zwrotów wi´kszoÊç przed-
stawicieli kultury niskokontekstowej szuka 
rozwiàzaƒ problemu zamiast zajàç si´ prawdzi-
wymi obawami, przeło˝yç t´ spraw´ lub znaleêç 
inny sposób na uzyskanie zgody. innym wietnam-
skim sposobem na odmow´ jest po prostu brak 
reakcji.

 Tam, gdzie trudno jest powiedzieç „nie”, 
„tak” niewiele znaczy i mo˝e mieç wiele znaczeƒ. 
i dlatego zawsze lepiej upewniç si´ ni˝ zakładaç, 
˝e rozmówca si´ zgadza. osoby nieÊwiadome 
tego cz´sto mylnie zakładajà, ˝e „tak, tak” 
oznacza zgod´. Jednak to stwierdzenie w ustach 
wietnamczyków tak naprawd´ oznacza: „Słucham 
ci´”. w krajach niskiego kontekstu uczy si´ ludzi,
by uczciwie wyra˝ali swoje opinie: „’Tak’ oznacza
zgod´.” „powiedz to jasno i otwarcie.” „Najpierw
obowiàzek, potem przyjemnoÊç.” „To, co wiesz
jest wa˝niejsze od tego, kim jesteÊ.” Stàd te˝
bierze si´ wiele nieporozumieƒ mi´dzykulturo-
wych wynikajàcych z gł´boko zakorzenionych 
przekonaƒ o tym jak powinno si´ reagowaç
i post´powaç.

Rozdział II
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 J´zyk danego kraju jest wa˝nym noÊni-
kiem kulturowym. Sankcjonuje normy i wartoÊci 
kulturowe poprzez wyra˝enia i zwroty j´zykowe 
u˝ywane na co dzieƒ. J´zyk wietnamski jest jed-
nym z narz´dzi wyra˝ania szacunku osobom
o wy˝szym statusie. Słu˝y do tego niezliczona 
liczba zaimków okreÊlajàcych status obu osób
w danej relacji. wietnamczycy dokładajà wszel-
kich staraƒ, by wzmocniç szacunek dany swojemu 
rozmówcy. mo˝na to osiàgnàç dobierajàc mu 
zaimek o wy˝szym statusie i o ni˝szym dla siebie. 
wi´kszoÊç zaimków dotyczy hierarchii panujàcej 
w rodzinie. Do osoby niewiele starszej od siebie 
wietnamczycy zwracajà si´ u˝ywajàc okreÊlenia: 
„starsza siostro” lub „starszy bracie”, a do osoby 
o wiele starszej i dodatkowo jeszcze darzonej 
przez nich du˝ym powa˝aniem mówiç: „babciu”. 
Nawet bliêniacy w j´zyku wietnamskim nie sà 
sobie równi. zaimki zmieniajà si´ w zale˝noÊci 
od rozmówcy, wieku, płci, statusu społecznego, 
stopnia za˝yłoÊci w taki sposób, ˝e ka˝dy zaimek 
okreÊla i wzmacnia danà relacj´. To te˝ wyjaÊnia 
dlaczego wietnamczycy pytajà o wiek, który jest 
tabu w wielu krajach zachodnich.

     Ludzie z kultur wysokokontekstowych znajà si´ 
i rozumiejà bardzo dobrze i dlatego wypracowali 
bardziej niebezpoÊredni styl komunikacji, który 
polega w wi´kszej mierze na kontekÊcie i komuni-
kacji niewerbalnej. poni˝ej zamieszczono wybrane 
zachowania niewerbalne i ich znaczenie w kulturze 
wietnamskiej. Dotyczà one zachowaƒ typowych
dla wietnamczyków ˝yjàcych w wietnamie.  

zacHowaNiE NiEwErBaLNE

Kłanianie si´      

Dotykanie głowy dziecka    

Unikanie kontaktu wzrokowego

zrobienie oczka

UÊmiech 

UÊcisk dłoni

Dłoƒ prawej r´ki otwarta do dołu,
palce poruszajà si´ w dół i w gór´ kilka razy 

Trzymanie si´ za r´ce lub poło˝enie r´ki
na ramieniu osoby tej samej płci 

Trzymanie si´ za r´ce lub poło˝enie r´ki   
na ramieniu osoby odmiennej płci 

Skrzy˝owane r´ce     

wkładanie jednej lub dwóch ràk do kieszeni 
albo na biodrach w trakcie rozmowy

wskazywanie palcem podczas rozmowy 

zNaczENiE w KULTUrzE wiETNamSKiEJ

powitanie, wielki szacunek

Nie jest wysoko cenione, ale nie obraêliwe

okazywanie szacunku ludziom starszym wiekiem, 
statusem lub osobom płci przeciwnej

Nie jest akceptowane szczególnie kiedy
kierowane do ludzi odmiennej płci

zgoda, za˝enowanie, niedowierzanie,
delikatna niezgoda, podziw, przeprosiny

przyjacielskie powitanie m´˝czyzn (ale nie 
starszych). Nietypowe dla powitania kobiety
i m´˝czyzny.

‘chodê tutaj.’ Nie u˝ywa si´ w stosunku do ludzi
starszych wiekiem lub statusem lecz do dzieci.

przyjacielski gest bez ˝adnych skojarzeƒ
seksualnych.

Nie jest typowe w miejscach publicznych

znak braku szacunku

arogancja, brak szacunku

obraêliwe
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     warto zwróciç wi´kszà uwag´ na rol´ 
uÊmiechu w komunikacji. w przeciwieƒstwie
do zachodu, gdzie uÊmiech zwykle oznacza 
szcz´Êcie i zadowolenie, w wietnamie mo˝e 
wyra˝aç zakłopotanie, gniew, strach, niepokój 
czy brak zgody. cz´sto okreÊla si´, ˝e azjatycki 
uÊmiech to regionalna maska noszona, by ukryç 
stopieƒ i natur´ problemu lub nawet fakt,
˝e taki istnieje. wietnamski uczeƒ uÊmiechajàcy 
si´, gdy polski nauczyciel na forum klasy gani 
go za uczenie si´ na pami´ç bez jakiegokolwiek 
zrozumienia, oprócz zakłopotania b´dzie swoim 
uÊmiechem najprawdopodobniej wyra˝ał równie˝ 
przeprosiny. Na pewno nie b´dzie to wyraz 
arogancji czy lekcewa˝enia. okazywanie gniewu 
i innych silnych emocji nie jest akceptowane 
przez wietnamczyków. Takie zachowanie jest nie 
tylko kr´pujàce, ale równie˝ mo˝e doprowadziç 
do utraty twarzy. Gdy wi´c w chwilach irytacji 
lub złoÊci wi´kszoÊç osób pochodzàcych z kultury 
kr´gu europejskiego robi niezadowolonà min´
lub rzuca gniewne spojrzenie, wietnamczycy
uÊmiechajà si .́ obcokrajowcy w wietnamie dziwià
si´ na widok uÊmiechu na twarzy kierowców 
dwóch skuterów odje˝d˝ajàcych po niedoszłej 
stłuczce. Te uÊmiechy nie sà oznakà szcz´Êcia, 
lecz odzwierciedlajà zdenerwowanie, niewyra˝one 
przeprosiny lub sposób na załagodzenie sprawy. 
Jest równie˝ mało prawdopodobne, by wietnam-
czycy otwarcie powiedzieli, ˝e nie rozumiejà 
czegoÊ. w zamian za to, prawdopodobnie si´ 

uÊmiechnà lub po prostu przemilczà spraw´.
UÊmiech to tak˝e forma komunikacji niewer-
balnej, która mo˝e oznaczaç: „Dzi´kuj´.” 
lub „Tak, doceniam to, co zrobiłeÊ”. inaczej
wyra˝a si´ uÊmiechem radoÊç, inaczej zakło-
potanie i przeprosiny, a jeszcze inaczej podziw. 
Jedynie obycie z ró˝nymi jego odmianami mo˝e 
ułatwiç rozszyfrowanie prze˝ywanych przez wiet-
namczyków emocji.

 choç poj´cie „twarzy” zbli˝one jest
do naszej koncepcji reputacji, w wietnamie 
przywiàzuje si´ do niego du˝o wi´ksze znaczenie. 
„Twarz” zyskuje si´ przez okazanie gotowoÊci 
do dzielenia si´. Esencjà „twarzy” jest wielko-
dusznoÊç. zaakceptowanie wielkodusznoÊci przy-
jaciela (z okazaniem grzecznej powÊciàgliwoÊci) 
jest dla ludzi o ni˝szym statusie materialnym 
i społecznym sposobem podarowania czegoÊ 
wartoÊciowego. oznacza to wi´c, ˝e dawanie 
jest w rezultacie otrzymywaniem, ale jeÊli ktoÊ 
ciàgle otrzymuje, w koƒcowym rozrachunku traci. 
Koƒczy si´ przyjaêƒ, koƒczy si´ wsparcie.

 Dlatego te˝ tworzenie sieci kontaktów
osobistych jest bardzo wa˝nym elementem 
funkcjonowania w społeczeƒstwie wietnamskim. 
odbywa si´ to poprzez korzystanie z koneksji. 

mo˝na je uzyskaç, straciç lub zwi´kszyç i sà one 
absolutnie wymagane, gdy chce si´ cokolwiek 
załatwiç. chodzi tu o społeczne powiàzanie 
dwóch osób, które łàczy niepisane porozumienie 
o wzajemnej pomocy. Jest to relacja z drugim 
człowiekiem, którà nale˝y piel´gnowaç i wzmac-
niaç przez wiele lat. Dzi´ki całej sieci takich 
koneksji, mo˝na rozwijaç interesy, uzyskiwaç 
cenne informacje i liczyç na pomoc w ci´˝kich 
chwilach. Takie powiàzania, które trwajà 
lata mogà czasem przybraç form´ powa˝nych 
zobowiàzaƒ.

 Koneksje tworzy si´ przez prze˝ywanie 
razem wydarzeƒ, które wià˝à obie strony. proces 
ten mo˝e obejmowaç te˝ sporà iloÊç prezentów, 
takich jak zegarki, czekoladki, koniak, telefony 
komórkowe, itd. czasami w ten sposób wietnam-
czycy równie˝ okazujà swój szacunek nauczycielom 
za trud jaki wkładajà w nauk´ ich dzieci. Niektó-
rych mo˝e te˝ dziwiç fakt, ˝e wietnamczycy 
zwracajà si´ do nich z proÊbami o specjalne 
przysługi. Dobrze jest jednak wiedzieç, ˝e bardzo 
powa˝nie traktujà zwiàzane z tym swoje zobowià-
zanie do pomagania nam w ka˝dej sytuacji. co 
najwa˝niejsze, my mamy w takiej sytuacji prawo,
a nawet obowiàzek zgłaszaç si´ do nich po pomoc.  

 Sposób post´powania, przekonania
oraz nastawienie do otaczajàcego Êwiata i innych 
ludzi sà gł´boko zakorzenione w kulturze ka˝dego 

Relacje mi´dzyludzkie
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narodu. odzwierciedlajà wartoÊci kształtowane 
przez setki lat i podzielane przez wi´kszoÊç 
społeczeƒstwa danego kraju. ich znaczenie
w codziennym ˝yciu w wi´kszoÊci przypadków 
dostrzega si´ dopiero w momencie dłu˝szego bàdê 
intensywnego kontaktu z przedstawicielami in-
nej kultury. znamiennym przykładem wydaje si´ 
stosunek rodziców wietnamskich przebywajàcych 
w polsce do swoich rodzimych wartoÊci. Badanie 
Grabowskiej (2005) przeprowadzone zarówno
w wietnamie, jak i w polsce pokazało, ˝e wietnam-
scy rodzice przebywajàc na emigracji sà bardziej 
wymagajàcy zarówno w stosunku do siebie samych 
jak i do swoich dzieci. Dopiero po pewnym czasie 
stajà si´ coraz bardziej tolerancyjni. Tym samym 
ich podejÊcie coraz bardziej upodabnia si´ do 
podejÊcia panujàcego w rodzinach pozostajàcych w 
wietnamie. Najprawdopodobniej odmienne obyczaje 
panujàce w polskim społeczeƒstwie oraz obawa, ˝e 
ich dzieci zapomnà o swoich wietnamskich korze-
niach sprawia, ˝e rodzice w warszawie sà bardziej 
wymagajàcy ni˝ ci zamieszkali w Hanoi.

 ˚ycie w innej, cz´sto odmiennej kulturze 
wià˝e si´ z wyzwaniami, którym obcokrajowcy 
muszà sprostaç, by móc normalnie funkcjonowaç
w codziennym ˝yciu. Nie dotyczy to tylko nauki 
j´zyka czy charakterystycznych zachowaƒ niewer-
balnych. Bez znajomoÊci uwarunkowaƒ kulturowych 
danego kraju łatwo o nieporozumienia, a tak˝e 
ugruntowanie si´ stereotypów i uprzedzeƒ.

 Samo zaÊ uczenie w klasach wielokul-
turowych wymaga niezwykłej wra˝liwoÊci, otwar-
toÊci i umiej´tnoÊci akceptacji odmiennoÊci. 

Dodatkowo znajomoÊç uwarunkowaƒ kulturowych 
uczniów odmiennych kulturowo mo˝e ułatwiç prac´ 
z nimi. 
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 w ramach przygotowaƒ do realizacji 
panelu edukacyjnego, przeprowadzone zostały 
wywiady z kilkoma nauczycielami z warszawskich 
szkół podstawowych i gimnazjów, zarówno 
publicznych jak i społecznych. wywiady te miały 
na celu analiz´ potrzeb nauczycieli pracujàcych 
z dzieçmi i młodzie˝à wietnamskà w polskiej 
szkole. rozmowy z dyrektorami szkół oraz nauczy-
cielami ro˝nych przedmiotów pozwoliły naÊwiet-
liç sytuacj´ osób pracujàcych (nauczycieli)
i ucz´szczajàcych (uczniów) do polskiej szkoły 
oraz pozwoliły przygotowaç zawartoÊç merytory-
cznà programu panelu.

 Na podstawie analizy potrzeb stworzona 
została lista sytuacji, które budzà wàtpliwoÊci 
wÊród nauczycieli – sytuacji, które przytrafiajà
si´ w codziennym ˝yciu szkolnym, a które to 
sytuacje nie mogà byç wyjaÊnione w trakcie 
lekcji czy w kontakcie z rodzicami. wielu nauczy-
cieli przyznało, ˝e wietnamczycy stanowià doÊç 
zamkni´tà grup´, przez co trudno jest otwarcie 
z nimi rozmawiaç, szczególnie na trudne tematy. 
wielu nauczycieli stwierdziło równie˝, ˝e z po-
wodu utrudnionej komunikacji mogà powstawaç 
konflikty na tle kulturowym.

 Jednym ze sposobów radzenia sobie
z takimi konfliktowymi sytuacjami jest korzysta-

nie z pomocy osób, które mogà wyjaÊniaç ró˝nice 
kulturowe. mogà to byç przedstawiciele grupy 
imigranckiej znajàcy kultur´ kraju, w którym 
˝yjà obecnie (kultur´, zasady społeczne, normy 
prawne wi´kszoÊci), jednoczeÊnie gotowi
do przekazywania informacji na temat kultury
swojej grupy (kultura, zasady społeczne, normy 
prawne mniejszoÊci), jednoczeÊnie nie b´dàcy 
przez t´ grup´ odrzuceni bàdê z niej wyklu-
czeni. Takie osoby mogà pełniç rol´ mediatorów 
kulturowych, przewodników/poÊredników czy 
ekspertów kulturowych. w polsce aktywnie 
działa na rzecz społecznoÊci wietnamskiej kilku 
jej przedstawicieli. Uczestnicy warsztatów 
mieli okazj´ poznaç kilka takich osób i zadaç im 
nurtujàce ich pytania na temat ˝ycia wietnam-
czyków w polsce. Do wszystkich osób, którym nie 
udało si´ wziàç udziału w warsztatach, adresu-
jemy poni˝szy rozdział publikacji. przedstawiamy 
poni˝ej dziesi´ç najcz´Êciej pojawiajàcych si´ 
pytaƒ, które zostały zadane przez uczestników 
rozmów podczas analizy potrzeb oraz przez uczest-
ników warsztatów.
 
 Sytuacje niezrozumiałe dla polaków,
w szczególnoÊci dla polskich nauczycieli, zostały 
zapisane w formie pytaƒ i zaprezentowane dwóm 
przedstawicielom społecznoÊci wietnamskiej, 
mieszkajàcym co najmniej od kilkunastu lat

w polsce. pod zadanym pytaniem lub opisanà
sytuacjà zamieszczamy dwie odpowiedzi
– najpierw wietnamki, potem wietnamczyka. 
odpowiedzi te pokazujà, jak ró˝ne mogà byç 
uwagi na temat własnej społecznoÊci w danym 
kraju, co pozwala utwierdziç si´ w przekonaniu, 
˝e ka˝da grupa, w tym społecznoÊç imigrancka 
czy polskie społeczeƒstwo, składa si´ z indywi-
dualnoÊci. 

Rozdział III
poTrzEBy NaUczyciELi pracUJÑcycH z wiETNamczyKami w poLSKiEJ SzKoLE – próBa oDpowiEDzi
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odpowiedê 1:

 myÊl´, ˝e jest to indywidualna sprawa, podobnie jak z dzieçmi 
polskimi, z ró˝nicà takà, ˝e jeÊli rodzice nie mówià po polsku, to pomoc
w odrabianiu pracy domowej (jeÊli jest potrzebna) uzyskajà od swoich 
rówieÊników, sàsiadów, tak˝e od nauczycieli. JeÊli dzieci o tym nie opowia-
dajà, to dlatego, ˝e nie majà jeszcze wystarczajàcego zaufania do osoby 
pytajàcej, bojà si´, ˝e odpowiadajàc na jedno pytanie mogà byç pytani
o coÊ innego, co mo˝e byç dla nich kr´pujàce lub niezrozumiałe.

odpowiedê 2:

 wietnamskie dzieci po szkole majà liczne obowiàzki; niektóre majà 
korepetycje, dodatkowe lekcje np. angielskiego, polskiego, muzyki, sportu 
i wietnamskiego. Niektóre majà drobne obowiàzki domowe: utrzymania 
porzàdku, czystoÊci lub opieki nad młodszym rodzeƒstwem. w bardzo wielu 
przypadkach dzieci wietnamskie po szkole przebywajà w domu bez opieki 
dorosłych, same muszà siebie wychowywaç. Jednà z popularnych form 
sp´dzania wolnego czasu sà gry komputerowe i oglàdanie telewizji. Dzieci 
nie posiadajàce problemów j´zykowych i od dłu˝szego czasu przebywajàce 
w polsce (lub tutaj urodzone) spacerujà po podwórkach i supermarketach 
razem z polskimi rówieÊnikami, a czasem chodzà na wagary, zatem podobnie 
jak dzieci polskie.

      wszystko jednak w du˝ej mierze zale˝y od statusu (np. ekonomicznego, 
choç nie tylko) danej rodziny, z której pochodzà dzieci. wi´kszoÊç dzieci 
przygotowuje si´ do zaj´ç samodzielnie, korzystajà te˝ z pomocy rodziców, 
zaprzyjaênionych rodzin, a tak˝e polskich sàsiadów – zarówno dzieci, jak
i dorosłych. 

SytUAcJA/PytANIe 1:
co dzieci wietnamskie robià po szkole? Jak sp´dzajà czas wolny? Jak przygotowujà si´ do zaj´ç? Kto pomaga dzieciom wietnamskim w zaj´ciach – one
o tym nie opowiadajà; (nauczyciele wiedzà, jak wyglàda nauka dziecka polskiego, ale mało wiedzà o tym, co dzieje si´ z dzieckiem wietnamskim po szkole).
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odpowiedê 1:

 Ka˝de dziecko ma własne upodobania. Jedno lubi jeÊç lody, drugie 
lubi czytaç bajki. podobnie jest z dzieçmi (nie tylko wietnamskimi) jeÊli 
chodzi o przyjmowanie imion (nie tylko polskich). i czujà si´ z tym zapewne 
Êwietnie. owszem, zdarzajà si´ sporadyczne przypadki kiedy nauczyciele 
nie pytajàc dziecka wietnamskiego dajà mu polskie imi´, poniewa˝ majà 
trudnoÊci z wymawianiem jego imienia, a dziecko wychowywane w systemie 
komunistycznym wykazuje zazwyczaj bezwzgl´dne posłuszeƒstwo osobom 
starszym, co wi´cej w konsekwencji jest „zadowolone”, ˝e przyj´ło polskie 
imi´.

odpowiedê 2:

 poczucie, ˝e jest si´ obcym, jest si´ cudzoziemcem, jest si´ innym, 
jest bardzo powszechne wÊród wietnamczyków (dorosłych i dzieci) w polsce 
obecnie z powodu monoetnicznoÊci społeczeƒstwa polskiego i z powodu cha-
rakteru imigranckiej społecznoÊci wietnamskiej. Szko∏a mo˝e nasilaç jeszcze 
kompleksy obcoÊci i ni˝szoÊci. Dzieci, tak jak i doroÊli wietnamscy, muszà 
wykształciç w sobie poczucie, ˝e sà równoprawnymi mieszkaƒcami tego kraju.
(wedle prawa mało kogo staç na luksus stwierdzenia: „jestem obywatelem 
tego kraju”). Nie jest to ∏atwe. Dlatego i rodzice i dzieci wietnamskie wolà 
si´ nie wyró˝niaç, maksymalnie chcà wtapiaç si´ w polski tłum.

 Drugim powodem przyjmowania imion polskich jest problem j´zykowy.
po pierwsze, polacy nie potrafià i (lub) nie chcà prawidłowo wymawiaç nazwisk 
i imion wietnamskich.  po drugie, nazwisko i imi´ wietnamskie pisane po pol-
sku (czyli bez znaków diakrytycznych takich jak à, ´ czy ç i znaków tonacji m.in.:
 ~, ?, `, … nad Êrodkiem wyrazu) nie gwarantujà prawidłowoÊci wymowy dane-
go nazwiska i imienia. imi´ i nazwisko wietnamskie bywajà cz´sto wyÊmiewane 
przez dzieci polskie (kolegów z klasy, ze szkoły, choç nie tylko dzieci), stajà si´ 
niekiedy tematem ˝artów, wyzwiskiem, przezwiskiem. Jedne dzieci znoszà to 
dobrze, drugie prze˝ywajà gorzej, wi´c jeÊli mo˝na po polsku, to dlaczego nie. 
wietnamskie imi´ Tâm (po polsku napisane: Tam, znaczy serce, dusza, sumie-
nie) bywało nawet „obÊmiewane” przez nauczycielki („czy Tam czy tu?”), nie
mówiàc ju˝ o bardzo ładnym imieniu wietnamskim Huy – bez ˝adnych znaków 
tonacji czy diakrytycznych. cz´Êç dzieci wietnamskich te˝ bardzo chciałyby 
przypodobaç si´ polskim kolegom, chcà bardzo byç akceptowane, przyj´te
do grupy, wi´c przyjmujà nie tylko imi´ polskie, ale i inne zachowania.

 moim zdaniem, wietnamczycy w wi´kszoÊci czujà si´ dobrze z tym,
˝e majà polskie imi´ i z tym, kiedy polacy zwracajà si´ do nich po polsku,
a nie po wietnamsku. 

SytUAcJA/PytANIe 2:
Dlaczego dzieci wietnamskie przyjmujà polskie imiona? Jak si´ czujà z tym, ˝e polacy nazywajà je po polsku, a nie po wietnamsku?
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odpowiedê 1:

 myÊl´, ˝e równie˝ tutaj jest to sprawa indywidualnych przekonaƒ 
ka˝dej rodziny, dotyczàcych tego jak powinno si´ wychowywaç córk´,
a jak syna. w tym przypadku poruszałabym w ogóle temat wychowywania 
wi´kszoÊci dzieci wietnamskich. oprócz wspomnianego w poprzedniej odpo-
wiedzi posłuszeƒstwa, komunizm powoduje, ˝e poprzez zwalczanie u ludzi 
niezale˝nego myÊlenia, rodzice odcinajà si´ od swoich uczuç, co prowadzi
do niemo˝noÊci poznawania potrzeb emocjonalnych swojego dziecka. Skut-
kuje to tym, ˝e obowiàzki sà przekazywane w sposób mechaniczny.

odpowiedê 2:

 moim zdaniem, chłopcy majà wi´cej „luzu” w zachowaniu ni˝
dziewczyny. z kolei dziewczyny nie muszà zdobywaç bardzo dobrych wyników
w nauce jak chłopcy. Dziewczyny majà wi´cej obowiàzków domowych 
(utrzymywania porzàdku i czystoÊci, opieka nad rodzeƒstwem, niekiedy 
gotowanie). Dziewczyny powinny cechowaç si´ skromnoÊcià, grzecznoÊcià
i spokojnym obyciem. Nie muszà byç takie ambitne w nauce, w ˝yciu zawo-
dowym. powinny byç bardziej posłuszne rodzicom, a niekiedy powinny wy-
kazaç si´ wr´cz bezwzgl´dnym posłuszeƒstwem. w niektórych rodzinach jest 
zwyczaj, ˝e nawet po osiàgni´ciu pełnoletnioÊci (18 lat), b´dàc np. student-
kami dziewczyny wietnamskie nie powinny piç piwa i paliç papierosów.

 z bardzo du˝ym prawdopodobieƒstwem mog´ stwierdziç, ˝e synowie 
sà faworyzowani przez rodziców, wymagania dotyczàce ich zachowania sà 
mniejsze, zwolnieni sà z wi´kszoÊci obowiàzków domowych.

SytUAcJA/PytANIe 3:
Jakie sà ró˝nice w wychowywaniu chłopców i dziewczynek w rodzinie wietnamskiej? Jakie sà obowiàzki chłopców, a jakie dziewczynek?
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odpowiedê 1:

 wi´kszoÊç dzieci wietnamskich czuje nieustanny dylemat uczàc si´ 
w polskiej szkole, poniewa˝ nast´puje tu zderzenie dwóch rzeczywistoÊci 
– jednej wyniesionej z domu, drugiej ukazanej przez polskà szkoł´.
i dychotomia nie polega na tym, ˝e w domu te dzieci rozmawiajà po wiet-
namsku i spo˝ywajà z rodzicami wietnamski posiłek, a w szkole pobierajà 
nauk´ i mówià po polsku, tylko na tym, ˝e w szkole sà pytani o wra˝enia, 
poglàdy, odczucia, pokazuje si´ im innà granic´ wyra˝ania siebie. Dziecko 
stawiane w takiej sytuacji cz´sto nie rozumie dlaczego tak jest i z przyzwy-
czajenia lub l´ku przed niezrozumiałà rzeczywistoÊcià nie b´dzie nad tym si´ 
zastanawiaç. próbuje po prostu jakoÊ sobie funkcjonowaç, ˝eby nikt do niego 
si´ nie przyczepił – dlatego b´dzie dobrze si´ uczyło, nie b´dzie stwarzaç 
sytuacji, by si´ wyró˝niaç. JeÊli ktoÊ mu mówi, ˝e jest inne, bo pochodzi
z innej kultury – b´dzie si´ z tym zgadzało.

odpowiedê 2:

  Dzieci wietnamskie w znakomitej wi´kszoÊci czujà si´ dobrze
w polskiej szkole, choç zdarzajà si´ przypadki zakompleksienia, odizolowa-
nia, wyobcowania i braku integracji (i zrozumienia) z rówieÊnikami polskimi.
Samopoczucie dzieci w szkole wynika równie˝ z ogólnej sytuacji społecznoÊci 
wietnamskiej w polsce. wietnamczycy i ich dzieci w polsce nie czujà si´ 
tak pewnie jak ich rodacy w Niemczech, we Francji czy w Stanach zjedno-
czonych. To wynika bezpoÊrednio z ich sytuacji ekonomiczno-prawnej
w polsce, ale i tak˝e ze stosunku polaków do wietnamczyków. Fizjonomia 
wietnamczyków bardzo rzuca si´ w oczy w społeczeƒstwie polskim, utrudnia 
stuprocentowe uto˝samianie si´ z poj´ciem obywatela polskiego, polakiem. 
praca, którà trudni si´ wi´kszoÊç wietnamczyków w polsce, te˝ nie nale˝y 
do zawodów szczególnie społecznie szanowanych (np. handel na bazarze, 
prowadzenie restauracji typu fast-food).

 Jednym z powodów ch´ci niewyró˝niania si´ jest tak˝e wspomniana
wczeÊniej ch´ç bycia akceptowanym, przyj´tym do (wi´kszej, wi´kszoÊciowej)
grupy. Sytuacja („˝e wolà si´ nie wyró˝niaç”) oczywiÊcie nie jest komforto-
wa, ale nie jest te˝ moim zdaniem dramatyczna. ch´ç bycia akceptowanym 
wynika tak˝e z mentalnoÊci azjatyckiej (niewyró˝nianie si´, niesprawianie 
problemu), doÊç powszechnej wÊród rodziców i pierwszego pokolenia. 

SytUAcJA/PytANIe 4:
Jak dzieci wietnamskie czujà si´ w polskiej szkole? z obserwacji nauczycieli wynika, ˝e dzieci te wolà si´ nie wyró˝niaç – dlaczego?
i czy nie jest im z tym êle?
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odpowiedê 1:

 marzenia małego dziecka wietnamskiego sà inne ni˝ młodego wiet-
namczyka, o jeszcze czym innym marzy stary wietnamczyk. w przypadkach 
niektórych rodzin, mo˝e si´ wydawaç, ˝e z wiekiem u rodziców narasta ten-
dencja, by po prostu mieç spokój, ˝eby w ˝yciu zachodziło jak najmniej
zmian, by dzieci wyznawały te same „wartoÊci rodzinne” – czyli by wycho-
wywały podobnie swoje dzieci. KomuniÊci nazywajà to podtrzymywaniem 
tradycji, co staje si´ mantrà słu˝àcà do wytłumaczenia wszystkich uchybieƒ, 
które wolny Êwiat obserwuje i w koƒcu przyjmuje. w przypadku młodzie˝y
szkolnej odpowiedê na pytanie: czy chcà wróciç do Wietnamu? mo˝na 
otrzymaç pytajàc ich rodziców. Sà jednak rodziny, w których rodzice swoim 
sposobem bycia o˝ywiajà w dzieciach wolnoÊciowego ducha, poniewa˝ 
wiedzà, ˝e tylko w wolnoÊci człowiek mo˝e szczerze przyjmowaç i przekazy-
waç wartoÊci. Tacy rodzice i takie dzieci cz´sto nie majà mo˝liwoÊci powrotu 
do wietnamu, chocia˝ bardzo by tego chcieli.

odpowiedê 2:

 Niekiedy dzieci wietnamskie nie chcà wróciç do wietnamu. owszem 
wiedzà, ze wietnam to kraj ojczysty ich rodziców, ale wiedzà te˝, ˝e wietnam 
dla nich to obcy kraj; odwiedzajà wietnam lub przebywajà w wietnamie jako 
turyÊci. ich zachowanie i sposób myÊlenia sà bardzo ró˝ne od zachowania
i sposobu myÊlenia ich rówieÊników wychowanych w wietnamie. ich marze-
niem cz´sto jest  wykonywanie „normalnych” zawodów w społeczeƒstwie 
polskim, wÊród polaków. cz´Êç z nich prac´ wÊród swoich rodaków uwa˝a 
za kl´sk´, ostatecznoÊç, co wynika niekiedy z czystej kalkulacji finansowej. 
Nieliczni, motywowani przez rodziców, marzà o zamieszkiwaniu i pracy
w USa, w wielkiej Brytanii czy Francji. polska, niezale˝nie od woli ich 
rodziców, jest krajem ich dzieciƒstwa, młodoÊci i czasu szkolnego – okresu, 
chyba najch´tniej wspominanego i cz´sto po prostu najlepszego w ˝yciu 
człowieka. ˚ywià oni wiele sentymentów, w zwiàzku z którymi ch´tnie myÊlà 
o polsce jako o kraju ojczystym. wi´kszoÊç chce zdobyç wykształcenie
i odpowiedni zawód, aby „normalnie” móc ˝yç, mieszkaç i pracowaç w polsce.

 cz´Êç dzieci ma wszystko zapewnione na wysokim poziomie, wi´c 
sàdzi, ˝e nie musi si´ staraç, nie musi zdobywaç wykształcenia, ani lepszej 
pracy. zdarza si´, ˝e gdy nie mogà sprostaç trudom ˝ycia w polsce, chcà 
wyjechaç do wietnamu, gdzie oczekujà pomocy od rodziców nadal mieszkajà-
cych i zarabiajàcych w polsce. 

SytUAcJA/PytANIe 5:
Jakie sà marzenia dzieci wietnamskich w polsce? co chciałyby robiç w przyszłoÊci? czy chcà wróciç do wietnamu?
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odpowiedê 1:

 Bardzo cz´sto jest tak, ˝e rodzice wietnamscy mało rozmawiajà 
ze swoimi dzieçmi. Nie chodzi tu o kwestie j´zykowe, a brak czasu to mały 
czynnik, poniewa˝ zdarzajà si´ takie rodziny, gdzie rodzice majà mnóstwo 
czasu i tutaj wymiana zdaƒ mi´dzy członkami rodziny powinna byç bardzo 
aktywna. ale nawet w takim przypadku rozmowa cz´sto jest ograniczona 
przez tematyk´ politycznà. Gdyby dogł´bnie spojrzeç, to polityka dotyka 
wielu sfer ˝ycia, szczególnie w kraju totalitarnym, dlatego ka˝da próba uni-
kania czegoÊ politycznego prowadzi do zaw´˝enia i zniekształcenia obrazu 
rzeczywistoÊci. B´dàc wÊród polaków, którzy w miar´ swobodnie wymie-
niajà si´ myÊlami i u˝ywajà bogatego słownictwa by opisywaç Êwiat, dzieci 
wietnamskie sà stymulowane wi´kszà iloÊcià bodêców j´zykowych i dlatego 
cz´sto mówià lepiej po polsku. przez to zdarza si´ cz´sto, ˝e du˝o poj´ç jest 
przez nich poznawanych pierwszy raz po polsku.

 Dlatego wobec małego j´zykowego pola do manewru zazwyczaj nie 
ma problemów w kwestiach j´zykowych. poza tym, jeÊli nawet dziecko jest 
obeznane w ró˝nych tematach, to poziom zainteresowania obrazem rzeczy-
wistoÊci ze strony rodziców nie daje okazji, by problem j´zykowy powstał.
co najwy˝ej rodzice mogà narzekaç, ˝e dziecko nie wie jak zwracaç si´
do osoby, która jest ˝onà młodszego brata ojca.

odpowiedê 2:

 w domu, z rodzicami dzieci wietnamskie rozmawiajà po wietnam-
sku, mi´dzy sobà (z rodzeƒstwem lub z wietnamskimi kolegami) jednak wolà 
rozmawiaç po polsku. wi´kszoÊç rodziców rozumie, akceptuje i toleruje to. 
J´zyk wietnamski: codzienny, potoczny jest dobrze opanowany przez dzieci 
wietnamskie, choç wypowiadany przez nie z obcym akcentem. Ten poziom 
powoduje, ˝e rozmowy z rodzicami sà ograniczone; rodzice nie sà wi´c 
przyjaciółmi czy partnerami w dyskusjach na tematy trudne. cz´sto dzieci 
nie rozumiejà telewizji wietnamskiej, oglàdanej przez wi´kszoÊç rodziców 
wietnamskich w polsce. cz´sto te˝ nie czytajà ksià˝ek i prasy po wietnamsku. 

SytUAcJA/PytANIe 6:
Nauczyciele obserwujà, ˝e dzieci wietnamskie bardzo dobrze mówià po polsku, ale gorzej po wietnamsku. Tymczasem rodzice mówià głównie
po wietnamsku, a słabiej albo wcale po polsku. Jak rozwiàzywane sà kwestie j´zykowe w domu?
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odpowiedê 1:

 To twierdzenie jest niepełne. Dzieci wietnamskie sà wychowywane 
w polskiej kulturze w szkole, a w wietnamskiej kulturze w domu. To, co du˝o 
ludzi nazywa konfliktami pokoleniowymi okazuje si´ cz´sto konfliktami
na tle wyborów moralnych. Dzieci wietnamskie, którym sà przekazywane war-
toÊci zarówno przez rodziców, jak i przez polskich nauczycieli, b´dà z ufnoÊcià 
przyjmowaç i piel´gnowaç te wartoÊci. Dzieci partyjnych rodziców majà 
problemy, o których wczeÊniej ju˝ wspomniałam i ˝eby uciec od nich rzucajà 
si´ w ró˝ne formy rozrywki manifestujàc przy tym swoje egoistyczne podejÊcie 
do ˝ycia. JeÊli nauczyciel podejrzewa u swojego wietnamskiego wychowanka 
obecnoÊç konfliktu ze swoimi rodzicami i chce mu pomóc, musi dowiedzieç 
si´ skàd ten konflikt si´ bierze i zrozumieç natur´ takiego konfliktu.

odpowiedê 2:

 z jednej strony dzieci wietnamskie sà Êwiadome, ˝e pochodzà
z innego kraju, pochodzà z wietnamu; Êwiadome swojej innoÊci, obcoÊci, 
ró˝nic fizjonomicznych, z drugiej jednak strony nie do koƒca identyfikujà si´ 
z faktem, ˝e sà wietnamczykami; odrzucajà – jeÊli nie kultur´ wietnamskà 
to zwyczaje, obyczaje, a przede wszystkim zachowania typowo wietnamskie 
praktykowane przez swoich rodziców. mo˝emy niekiedy  powiedzieç, ˝e dzieci 
wietnamskie wstydzà si´ zachowania swoich rodziców lub innych członków 
społecznoÊci wietnamskiej. wynika to w du˝ej mierze z nieznajomoÊci realiów 
ró˝nych zachowaƒ w polsce, i z małego stopnia wiedzy o kulturze i obycza-
jach polskich wÊród ich rodziców lub innych członków tej społecznoÊci,
a tak˝e małego stopnia ich integracji ze społeczeƒstwem polskim. Dzieci 
wietnamskie wstydzà tego, ˝e ich rodzice nie znajà polskich manier.

 Nauczyciele, o ile jest to mo˝liwe, powinni organizowaç dodat-
kowe lekcje o ró˝nicach kulturowych, o kulturze wietnamskiej z wyraênym 
wytłumaczeniem, dlaczego rodzice niektórych dzieci słabo znajà obyczaje, 
kulturà polskà, itp. w roli ekspertów na temat ró˝nic kulturowych widzà 
dorosłych wietnamczyków dobrze znajàcych j´zyk polski, ale te˝ dobrze 
znajàcych problemy tej społecznoÊci. i właÊnie to te dzieci mogà byç
w przyszłoÊci edukatorami kultury polskiej dla swoich rodziców i innych 
członków społecznoÊci wietnamskiej.

 wiadomo te˝, ˝e rodzice wietnamscy i społecznoÊç wietnamska 
kultywujà swojà tradycj´, kultur´, dbajà o to˝samoÊç wietnamskà swoich 
dzieci. Edukacja o kulturze wietnamskiej w polskiej szkole powoduje,
˝e dzieci wietnamskie mogà nie byç obcià˝one specyfikà wybitnie wietnamskà, 
choçby np. wynikajàcà z obecnego stanu ustrojowego w wietnamie. wszelkie 
działania kulturalne prowadzone zarówno przez polaków jak i wietnamczyków  
pomagajà tak˝e polakom (rodzicom i dzieciom) w poznaniu kultury wietnam-
skiej, przybli˝ajà obyczaje i zwyczaje, budujà podstawy wielokulturowoÊci 
i tolerancyjnego zachowania wobec innych. Edukacja mi´dzykulturowa, 
wielokulturowa, edukacja o kulturze wietnamskiej jako dodatkowe lekcje sà 
niezb´dne, aby dzieci nie miały niepotrzebnych nieporozumieƒ i konfliktów
z własnymi rodzicami (zapobieganie patologii równie˝) w domu i w szkole,
i w samookreÊleniu, i tworzeniu swojej to˝samoÊci.

 Dzieci wietnamskie niekiedy odrzucajà to˝samoÊç wietnamskà, chcà 
za wszelkà cen´ byç bardzo podobne do polskich kolegów. rodzice wtedy
mogà twierdziç, ˝e ich dzieci sà wykorzenione i niektórzy mogà stosowaç 
obronne metody „odzyskania” dziecka poprzez np. wyra˝anie krytycznych uwag 
na temat obyczajów i kultury polskiej. moim zdaniem, umacnianie to˝samoÊci 
wietnamskiej wcale nie utrudnia integracji i przyj´cia to˝samoÊci polskiej. 

SytUAcJA/PytANIe 7:
Dzieci wietnamskie wychowywane sà w polskiej kulturze. w zwiàzku z tym, jakie sà konflikty pokoleniowe mi´dzy nimi a ich rodzicami?
Jak mo˝na pomóc w tej sytuacji?
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odpowiedê 1:

 Nale˝y zwracaç bacznie uwag´ na to, czy dziecko wietnamskie
rzeczywiÊcie rozumie pewne poj´cia, poniewa˝ ró˝nice j´zykowe i obycza-
jowe mogà spowodowaç, ˝e dziecko tylko pozornie coÊ rozumie. aby uzys-
kaç zaufanie dziecka, nie nale˝y go naciskaç by wypowiadało sàdy, których 
obawiajà si´ jego rodzice – dotyczy to przede wszystkim dziedziny polityki. 
To jednak nie zmienia faktu, ˝e trzeba dziecku wyjaÊniç ró˝ne kwestie, w tym 
polityczne, ufajàc jego intuicji i zdolnoÊci oceniania. Bardzo wa˝ne jest
by przy tym wszystkim w miar´ mo˝liwoÊci traktowaç w taki sam sposób 
dziecko wietnamskie i dziecko polskie, poniewa˝ nadmierna opieka stawia 
dziecko wietnamskie w niekomfortowej sytuacji.

odpowiedê 2:

 myÊl´, ˝e wobec dzieci urodzonych w polsce lub chodzàcych
do polskiej szkoły od pierwszej klasy nauczyciele nie muszà stosowaç specjal-
nych metod. Niemniej dzieci potrzebujà niekiedy wsparcia ze strony nauczy-
ciela: na przykład w sferze norm obowiàzujàcych w kulturze polskiej. 

 Dzieci, które nagle znalazły si´ w polsce, wyrwane z Êrodowiska
i szkoły wietnamskiej wymagajà ˝yczliwoÊci, opieki i zainteresowania nauczy-
cieli. wymagajà te˝ pomocy w nauce j´zyka polskiego. Niekiedy nauczycielka
z klasy jest proszona przez rodziców o udzielanie dodatkowych, płatnych 
lekcji polskiego; nie zawsze jednak jest taka mo˝liwoÊç.

 warto czasem przypomnieç rodzicom wietnamskim, ˝e ich dzieci
sà to tylko dzieci i ˝e opiekunowie nie mogà wziàç na siebie całej odpowie-
dzialnoÊci; opieka, zainteresowanie i wychowanie to obowiàzki rodziców,
a nie tylko nauczycieli.  

SytUAcJA/PytANIe 8:
Jak nauczyciele powinni traktowaç dziecko wietnamskie – na co zwróciç szczególnà uwag´?
w czym nauczyciel mo˝e pomóc dziecku wietnamskiemu?
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odpowiedê 1:

 Dzieci wietnamskie majà problemy psychologiczne w adaptacji 
kulturowej w wi´kszym stopniu ni˝ dzieci polskie, poniewa˝ sà uczestnikami 
grupy mniejszoÊciowej i sà zawieszeni mi´dzy dwoma Êwiatami. rodzice tych 
dzieci nie radzà sobie z tymi problemami i najcz´Êciej wybierajà standardowe 
metody wychowania, które według nich przynoszà efekty, gdy˝ ich dzieci 
na ogół nie sprawiajà kłopotów w szkole.

 Sieç wsparcia stanowi jeden z najwi´kszych problemów społecznoÊci 
wietnamskiej w polsce, poniewa˝ by taka sieç sprawnie funkcjonowała, 
musiałaby mieç charakter normalnej społecznej struktury. a ka˝da próba 
niezale˝nego zorganizowania si´ jest zwalczana przez struktury zwiàzane
z ambasadà i to metodami policyjnymi. mimo to istnieje takie Êrodowisko, 
choç to mniejszoÊç, bo wi´kszoÊç z przyczyn l´kowych nie kontaktuje si´.

odpowiedê 2: 

 Tak, dzieci wietnamskie majà problemy psychologiczne. i tym 
gorzej, ˝e rodzice nie wiedzà jak im pomóc, nie korzystajà z fachowych rad, 
sami nie wiedzà, gdzie szukaç takich rad, cz´sto sami potrzebujà pomocy 
psychologicznej, nie znajdujà takiej pomocy w j´zyku wietnamskim. Nie ma 
pedagogów i psychologów wietnamskich w polsce. owszem sà nauczyciele
wietnamscy (zdobyli i praktykowali ten zawód w wietnamie), choç ich do-
Êwiadczenia i wykształcenie w głównej mierze nie sà w stanie sprostaç sy-
tuacjom na obczyênie, w polsce. moim zdaniem nie ma ˝adnej sieci wsparcia 
wÊród społecznoÊci wietnamskiej w polsce.  

SytUAcJA/PytANIe 9:
czy dzieci wietnamskie majà problemy psychologiczne? JeÊli tak, to jak sobie z tym radzà rodzice?
czy jest jakaÊ sieç wsparcia wÊród społecznoÊci wietnamskiej w polsce?
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odpowiedê 1:

 wi´kszoÊç wietnamczyków podchodzi z szacunkiem do tradycyjnych 
wartoÊci, takich jak solidarnoÊç społeczna i szacunek dla drugiego człowieka. 
wietnamczycy wysoko cenià wi´zy rodzinne i wobec kryzysu rodzinnego 
w Europie niewàtpliwie jest to cenna cecha. Kultura pracy równie˝ jest 
godna naÊladowania. wietnamczycy majà szacunek dla ka˝dej pracy, czego 
przykładem jest to, ˝e wysoko wykształcone osoby pracujà na stadionie i nie 
uwa˝ajà tego za krzywd´, tylko za normalnà prac´. mimo funkcjonowania
w opresji, przed którà cz´sto nie majà mo˝liwoÊci obrony, znalazła si´ wÊród 
wietnamczyków grupa ludzi, która protestuje przeciw takim porzàdkom. 
Trzeba to doceniç.

odpowiedê 2:

 Społeczeƒstwo wietnamskie (w wietnamie) prze˝ywa kryzys 
społeczny, moralny i systemu wartoÊci. Specyficzna gospodarka wolnoryn-
kowa połàczona z ustrojem dyktatorskim i ideologià komunizmu niszczà
w totalny, szybki sposób tradycyjny system wartoÊci i kultury, rodzi si´ dziki 
twór społeczny, nie majàcy ani miejsca, ani korzeni i pochodzenia w historii 
kraju, tradycji i kultury. obronà przed tà sytuacjà staje si´ zachowanie
wartoÊci rodzinnych – wartoÊci i tradycji najmniejszej komórki społeczeƒ-
stwa. Jednym ze sposobów ucieczek od tego totalnego zniewolenia mate-
rialnego, duchowego i ideologicznego w obecnym ustroju w wietnamie jest 
tak˝e zdobywanie wykształcenia przez dzieci oraz inwestowanie w edukacj´ 
swoich dzieci jako sposób zapewnienia przyszłoÊci dzieci i spełnienia obo-
wiàzków rodzicielskich. i te wartoÊci, ta hierarchia powinny byç polakom 
bliskie.

SytUAcJA/PytANIe 10:
czego polacy mogà nauczyç si´ od wietnamczyków?
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kinga białek

– psycholog mi´dzykulturowy, trenerka warszta-
tu i treningu psychoedukacyjnego. autorka
i realizatorka projektów poÊwi´conych kształ-
towaniu kompetencji mi´dzykulturowych i in-
terpersonalnych. prowadzi działania edukacyjne 
i psychologiczne, których celem jest integracja 
cudzoziemców ze społeczeƒstwem polskim oraz 
aktywizacja Êrodowisk zagro˝onych wyklucze-
niem społecznym. autorka scenariuszy dotyczà-
cych edukacji humanitarnej, wielokulturowej 
i psychoedukacji. współautorka Edukacyjnego 
programu integracyjnego dla młodzie˝y romskiej 
i polskiej. współautorka projektu „Byç czy nie 
byç… uchodêcà” dla osób zaanga˝owanych
w prac´ na rzecz uchodêców. autorka i koordyna-
torka panelu edukacyjnego „Dzieci i młodzie˝
wietnamska w polskim systemie edukacji”. pracu-
jàc w sektorach: publicznym, prywatnym i poza-
rzàdowym, dà˝y do tworzenia i promocji dobrych 
praktyk. Jako trenerowi, najbardziej zale˝y jej 
na stwarzaniu atmosfery umo˝liwiajàcej rozwój 
– poprzez doÊwiadczanie i twórczà refleksj´. 
interesuje si´ muzykà i literaturà na styku kultur.

Dang thu huong

– mieszka w polsce od 17 lat. od trzech lat 
pracuje jako tłumaczka wolontariuszka w oÊrodku 
migranta. Brała udział w projektach integra-
cyjnych, m.in. organizowanych przez Stowa-
rzyszenie praktyków Dramy STop-KLaTKa, projek-
tach „artyÊci bez Granic”, „portrety” oraz „moja 
ulica, twoja ulica” Fundacji Nowa ameryka,
w ramach którego zrealizowany został film doku-
mentalny o współpracy Stra˝y Granicznej rp
z wietnamskà słu˝bà bezpieczeƒstwa. Uczestni-
czyła jako ekspert kulturowy w kilku sesjach 
edukacyjnych poÊwi´conych wietnamczykom
w polsce.

ewa grabowska

– psycholog mi´dzykulturowy, trener warsztatu 
psychologicznego, lektor j´zyka angielskiego. 
prowadzi szkolenia na temat zarzàdzania stresem 
i komunikacji. w zakresie mi´dzykulturowoÊci 
specjalizuje si´ w treningu wra˝liwoÊci kul-
turowej oraz adaptacji kulturowej w polsce
i w wietnamie. w swoich szkoleniach wykorzys-
tuje metody aktywne, a szczególnie elementy 
dramy stosowanej. Jej głównym kr´giem 
zainteresowaƒ jest kultura wietnamu. przez rok 
pracowała w wietnamie uczàc młodzie˝ i dzieci 
wietnamskie j´zyka angielskiego. Uczy wietnam-
czyków j´zyka polskiego. Jest autorem artykułów 
w wietnamskicej gazecie „Que Viet”. Jest prze-
konana, ˝e znajomoÊç kultury kraju pochodzenia 
wychowanków pozwala nie tylko lepiej ich zro-
zumieç, ale przede wszystkim wpływa na jakoÊç 
wykonywanej pracy. podczas panelu edukacyj-
nego „Dzieci i młodzie˝ wietnamska w polskim 
systemie edukacji” przeprowadziła 3-godzinny 
warsztat psychoedukacyjny, którego głównym 
celem było przekazanie wiedzy na temat ró˝nic 
kulturowych mi´dzy polskà a wietnamem. 
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teresa halik

 – sinolog i wietnamistka, doktor nauk filolo-
gicznych. pracuje w instytucie orientalistycznym 
Uniwersytetu warszawskiego oraz zakładzie Krajów 
pozaeuropejskich paN. Badaczka mniejszoÊci 
wietnamskiej w polsce, autorka licznych prac 
poÊwi´conych problematyce wietnamskiej kultury, 
mentalnoÊci, a tak˝e integracji wietnamczyków 
z polskim społeczeƒstwem. współautorka pierw-
szego wydanego w polsce podr´cznika do nauki 
j´zyka wietnamskiego (wraz z Hoang Thu oanh). 
wykłada j´zyk wietnamski na filologii wietnam-
sko-tajskiej na Uniwersytecie im. adama mickie-
wicza w poznaniu. 

Ngo Van tuong

– przyjechał do polski w 1983 r. jako stypen-
dysta rzàdowy. w 1990 r. ukoƒczył budownictwo 
okr´towe w instytucie okr´towym na politechnice 
Szczeciƒskiej. po studiach pozostał w polsce.
od ponad 10 lat mieszka w warszawie, prowadzi
własnà działalnoÊç gospodarczà. aktywnie 
współpracuje z fundacjami realizujàcymi projekty
kulturalno-społeczne (m. in. Fundacjà inna 
przestrzeƒ oraz Fundacjà Sztuki arteria). Jest 
tłumaczem j´zyka wietnamskiego. pisze po wiet-
namsku i po polsku. Jest redaktorem wietnam-
skiego, niezale˝nego, opozycyjnego portalu  
www.danchimviet.com, który jako miesi´cznik 
wychodził w polsce w latach 1999-2006. posiada 
obywatelstwo polskie.
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