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Niniejsza praca jest prób  znalezienia spójnego obrazu to samo ci narodowej 
Wietnamczyków yj cych poza krajem pochodzenia. W odró nieniu od wielu au-
torów prac o wietnamskiej diasporze nie traktuj  jej jako grupy d cej do asy-
milacji czy integracji z krajami przyjmuj cymi. Moje badania wykazuj  przede 
wszystkim, e na tym specy cznym pogranicznym obszarze tworzy si  (trans)na-
rodowa wietnamska to samo , która ma pewien wp yw zarówno na Wietnam-
czyków mieszkaj cych w kraju, jak i na stosunki innych pa stw z Wietnamem, co 
jest szczególnie istotne w przypadku polityki wielkich krajów. Przedstawi  inter-
pretacj  wynikaj c  z materia ów uzyskiwanych w trakcie moich podró y do Ka-
lifornii, po Europie Zachodniej i Wschodniej, a tak e do Korei Po udniowej oraz 
Tajlandii, staraj c si  wskaza , jak ta to samo  by a budowana poprzez swoiste 
�negocjowanie� w rozmaitych systemach socjokulturowych i w ró nych sytu-
acjach geopolitycznych1.

Musz  od razu zaznaczy , e pisz c o �wietnamskich imigrantach�, odnosz  si  
wy cznie do etnosu Kinh, czyli Wietów � �etnicznych Wietnamczyków�2, stano-

1 Autor chcia by wyrazi  podzi kowanie profesorowi Krzysztofowi Gawlikowskiemu nie tyl-
ko za pomoc w redakcyjno-j zykowym dopracowaniu tekstu, ale tak e za sugestie, które pozwoli-
y go ulepszy  i doprecyzowa .

2 Termin �Kinh� jest u ywany w wietnamskich tekstach o cjalnych i rozmaitych dokumentach 
(np. przy podawaniu swojej narodowo ci). Jednak niektórzy Wietnamczycy � zw aszcza mieszkaj -
cy za granic  � w ostatnich latach zaczynaj  u ywa  na oznaczenie �narodowo ci etnicznej� stare-
go terminu �Wiet�. Kinh ( ô) znaczy �du e miasto�, a ci lej �stolica królewska� i jest wietnamskim 
czytaniem chi skiego hieroglifu oznaczaj cego stolic , po mandary sku czytanego jako jing (obecny 
on jest w nazwach starych stolic, takich jak Beijing czy Nanjing � �Stolica Pó nocna� i �Stolica Po-



wi cych oko o 85% populacji Wietnamu. Grupa ta jest g ównym obiektem moje-
go badania, pomijam przedstawicieli pozosta ych 53 o cjalnie uznawanych mniej-
szo ci etnicznych, które w urz dowej terminologii, jako obywatele Socjalistycznej 
Republiki Wietnamu, s  nazywani �Wietnamczykami� w sensie szerszym. Zda-
rza o si  wprawdzie, e razem uciekali oni z Wietnamu, lecz pó niej wielu cz on-
ków tych mniejszo ci, na przyk ad z P askowy u Centralnego (jak Dega, czyli 
Ede, Muong czy Bhanar), trzyma si  z dala od diaspory Kinhów oraz ich dzia a , 
a Khmerzy Krom z delty Mekongu czy Hmongowie (nazywani te  Meo) z Wy y-
ny Pó nocno-Zachodniej, anga uj  si  czasem nawet w dzia ania skierowane prze-
ciwko Wietnamczykom Kinh. Separatystyczny Ruch Khmerów dla Samodetermi-
nacji zosta  nawet zarejestrowany przy ONZ3.

Dramatyczne wydarzenia w obozach dla uchod ców w Hongkongu w latach 90. 
oddzieli y z kolei w ca ej diasporze Wietnamczyków chi skiego pochodzenia, zwa-
nych Hoa, od Kinhów. W zwi zku z wojn  chi sko-wietnamsk  w 1979 r. Wiet-
namczycy chi skiego pochodzenia opuszczaj cy kraj zamieszkania nieraz ucie-
kali nielegalnie do Hongkongu, gdzie wielu z nich uzyskiwa o bez trudu status 
uchod ców politycznych, podczas gdy Wietom, przetrzymywanym tam w obozach, 
tego statusu nie przyznawano. Ostatecznie obozy zamkni to, a Wietów zmuszono 
do powrotu do kraju, co wywo a o powa ne zamieszki, brutalnie st umione przez 
hongko skich Chi czyków.

Oko o 3 mln Wietnamczyków mieszka na sta e poza Wietnamem. Du a cz  
z nich wywodzi si  z ogromnej fali emigracji, która nast pi a po upadku Republiki 
Wietnamu Po udniowego w 1975 r. Uciekano nielegalnie morzem, g ównie do In-
donezji, Malezji i Tajlandii, aby ubiega  si  o status uchod ców i osiedla  nast pnie 

udniowa�). Kinh znaczy wi c dos ownie �ludzie sto eczni�. Termin ten upowszechni  si  w okresie 
kolonialnym. W wi kszo ci starych tekstów dotycz cych pa stwa wietnamskiego i etnosów u ywa-
no terminu �Wiet�. Mo na doda , e jest to wietnamskie czytanie chi skiego hieroglifu, po manda-
ry sku czytanego jako yue (i odnosz cego si  do szczególnego typu topora bojowego u ywanego na 
Po udniu). W starych tekstach chi skich cz sto mówi si  o �stu ludach Yue� (Bai Yue) mieszkaj cych 
na po udniu Chin, co powtarzaj  tak e klasyczne teksty wietnamskie (z wymawianiem tego terminu 
jako Bách Vi t). Wi kszo  ludów wietskich zamieszkuj cych po udniowe wybrze e Chin uleg a sini-
zacji, odr bno  zachowa y jedynie te mieszkaj ce w basenie Rzeki Czerwonej, na dalekim po udniu.

3 The Khmer-Krom Journey to Self-Determination, Khmers Kampuchea-Krom Federation, 
Ottawa 2009.



w krajach zachodnich. Najliczniejsze grupy osiad y4 w USA � oko o 1,2 mln, we 
Francji � 250 tys., w Australii � 200 tys., w Kanadzie � 151 tys. W 1979 r. w zwi z-
ku z kon iktem wietnamsko-chi skim, który doprowadzi  nawet do krótkotrwa ej 
inwazji Chin na Wietnam, du a cz  wietnamskich Chi czyków Hoa wyjecha a 
za granic . Nie wszyscy chcieli osiedla  si  w ChRL. Cz ci z nich uda o si  do-
p yn  do Hongkongu, sk d ruszyli dalej do Wielkiej Brytanii, gdzie yje cznie 
ponad 23,3 tys. Wietnamczyków5. Znaczna cz  diaspory wietnamskiej, zw aszcza 
w Europie Centralnej i Wschodniej, znalaz a si  tam przy aprobacie w adz, a po-
chodzi g ównie z Wietnamu Pó nocnego. Lokalni liderzy wietnamscy szacuj , e 
oko o 100 tys. Wietnamczyków yje w Rosji, tyle  w Niemczech, 35 tys. w Cze-
chach oraz 25 tys. w Polsce6.

cznie Wietnamczyków mieszkaj cych za granic  jest mniej wi cej tyle, ile 
rednio liczy ludno  trzech prowincji (istniej  63 jednostki administracyjne tego 

typu, a kraj ma ok. 90 mln ludno ci). Obecnie emigranci s  uznawani przez w a-
dze wietnamskie za nieoddzieln  cz  narodu wietnamskiego (zgodnie z uchwa  
nr 36 Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Wietnamu z 26 marca 2004 r.). 
Nie maj  oni jeszcze reprezentacji w parlamencie ani wyborczej si y, nie mówi c 
o uczestnictwie w narodzie w cyberprzestrzeni7. Jednak e w ten sposób ich pozycja 
jest ju  i tak o wiele lepsza ni  by a poprzednio, gdy Vi t Ki u, czyli Wietnamczy-
ków mieszkaj cych za granic , uznawano za �wrogów narodu� (ph n ng). Do 
1996 Wietnamczyk posiadaj cy wietnamski paszport musia  uzyska  wiz  wyda-
n  w odpowiedniej placówce dyplomatycznej Wietnamu, aby pojecha  do w asne-
go kraju. Ci, którzy uciekali na odziach lub wyjechali w ramach ameryka skiego 
Programu Zorganizowanego Wyjazdu (ODP � Orderly Departure Program), auto-
matycznie tracili obywatelstwo. Obecnie niektórzy z nich mog  ubiega  si  o spe-
cjaln  kart  z prawem bezwizowego powrotu do Wietnamu z wa no ci  na 5 lat.

Traktuj c wietnamskich imigrantów jako rodaków yj cych z dala od ojczyzny 
( ng bào xa t  qu c), wietnamskie w adze dokona y pewnej inwestycji o charak-
terze propagandowym, a zarazem chcia y wykorzysta  potencja  gospodarczy oraz 

4 Tr ng th  Kim Chuyên, Ivan Small, Di p V ng, Diaspora Giving: an Agent of Change in 
Asia Paci c Communities? Vietnam, http://asianphilanthropy.org/APPC/DiasporaGiving-conferen-
ce-2008/DiasporaGiving-Vietnam-2008.pdf [dost p: 24 wrze nia 2012].

5 UK Census 2001.
6 Lê Thanh H i, The Vietnamese in Eastern Europe, referat na konferencji: The Conference on 

the Experience of Integration: 30 Years of the Overseas Vietnamese, 22 marca 2006, London Met-
ropolitan University. W archiwum autora.

7 Poj cie wprowadzone przez Thomasa Hyllanda Eriksena w wyk adzie Nations in Cyberspace 
(w ramach cyklu wyk adów im. Ernesta Gellnera) w ASEN, London School of Economics, 27 marca 
2006, http://www.philbu.net/media-anthropology/eriksen_nationscyberspace.pdf [dost p: 24 wrze-
nia 2012]; zob. te  teksty w czasopi mie �Nation and Nationalism�.



dyplomatyczny z nimi zwi zany. Po sukcesie portalu internetowego VnExpress.net 
propagandzi ci zrozumieli, jak wielk  si  reprezentuj  te nowe media, a niemal 
ka da du a gazeta stworzy a wersj  angielsk  swojej strony, aby dotrze  do wiet-
namskich emigrantów na Zachodzie. Satelitarny program VTV4 oraz sie  gazet 
wydawanych w placówkach dyplomatycznych skierowane s  g ównie do rodaków 
w Europie Wschodniej.

Jednak dla wielu Wietnamczyków osiedlonych na Zachodzie �powrót do korze-
ni� wcale nie znaczy  odbudowy wi zi z pa stwem komunistycznym. Ich ucieczki 
odziami przez morza wi za y si  z wielkimi niebezpiecze stwami: na obszarach 

tych wyst puje rocznie przynajmniej kilkana cie burz, a pami ta  jeszcze trzeba 
o piratach, rabuj cych, gwa c cych, a cz sto i morduj cych. Potem uchod ców 
czeka o zazwyczaj d ugoletnie ycie w biedzie w tymczasowych obozach. Wie-
lu z nich przed wyjazdem przesz o przez obozy reedukacyjne albo prze y o trau-
matyczne sytuacje zwi zane z presj  upa stwowionej gospodarki socjalistycznej 
i re imu komunistycznego. Powstanie diaspory wietnamskiej na Zachodzie nale-
y zatem ci le powi za  z upadkiem Sajgonu w 1975 r. i prze ladowaniami wro-

gów politycznych przez komunistyczny re im na Po udniu.
Podzia y polityczne z okresu wojny domowej przekszta ci y si  tym sposo-

bem w bariery polityczne w ród Wietnamczyków mieszkaj cych poza Wietna-
mem. Wi kszo  osób yj cych w Europie Wschodniej i Centralnej mia a bliskie 
wi zi z re imem komunistycznym, co by o warunkiem koniecznym do migracji. 
J dro tej grupy stanowili ludzie wys ani przez socjalistyczny rz d wietnamski do 
krajów bloku sowieckiego, aby pracuj c tam, sp acali cz  zad u enia pa stwa 
z okresu wojny lub te  studiowali w ramach programu rozwoju kadr. W ich ro-
dowisku dzia aj  organizacje ci le wspó pracuj ce z ambasadami, jak te  cz on-
kowie partii komunistycznej, którzy zgodnie ze statutem powinni si  zbiera  przy-
najmniej raz na miesi c.

Wietnamczycy w Tajlandii stanowili siln  baz  dla w adz komunistycznych 
podczas historycznej �wojny o Wietnam�. Z tego powodu d ugo nie dostawali 
tam karty pobytu, nie mówi c o obywatelstwie. Finansowo wspierali dzia alno  
Frontu Wyzwolenia Wietnamu Po udniowego � walcz cego o zjednoczenie kraju 
tak e zbrojnie � cznie z zakupami broni8. Jednak e po rozbiciu ca ego rodowi-
ska Frontu, kiedy dosz o do o cjalnego zjednoczenia kraju w 1976 r. i odsuni cia 
Po udniowców od ycia politycznego, zostali oni pozostawieni samym sobie. Na 
Po udniu byli cz sto uznawani za prokomunistycznych, za  z perspektywy Hanoi 
uwa ano ich za nazbyt zwi zanych z miejscowymi realiami i wiatem kapitali-

8 Niektóre szczegó y pojawiaj  si  w pami tnikach by ych o cerów, jak na przyk ad lidera z Po-
udnia Tr n V n Giàu, zob. www.tapchithoidai.org/ThoiDai21/TranVanGiau_HoiKy_ToanBo.pdf 

[dost p: 20 wrze nia 2012].



stycznym. Warto pami ta , e Front mia  swoj   ag : czerwono-b kitn  ze z ot  
gwiazd  w rodku, chocia  obecnie nie pojawia si  ona w emigracyjnych sporach.

Dla Huntingtona9 cz onek diaspory (diasporan) ma tylko jedn  to samo : 
�transnarodow �, identy kuj c si  z krajem pochodzenia. Nie zalicza on do dia-
spory osób, które maj  dwie to samo ci (ampersand). W moich badaniach w cen-
trum uwagi znajdowa a si  w a nie owa transnarodowa to samo  wietnamska. 
Osoby, z którymi rozmawia em, wykazywa y wyra n  tendencj  do ró norodnych 
identy kacji kulturowych. Prócz to samo ci pojedynczej (uniwalencja) spotyka 
si  podwójn  (biwalencja) lub wielokulturow  (poliwalencja), czy nawet jej brak 
(ambiwalencja, w przypadku gdy mój rozmówca nie wykazywa  adnej sprecy-
zowanej to samo ci narodowej). Korespondowa o to z typologi  zaproponowan  
przez prof. Antonin  K oskowsk 10 do opisu procesów przyswajania okre lonej 
kultury. Zgodnie z takim podej ciem teoretycznym to, co uwa amy za sedno to -
samo ci narodowej, wyra a si  zwykle w aktualnym kanonie kulturowym, czyli 
�idiomach intelektualnych�11. Takie warto ci s  dynamiczne i wysoce selektywne, 
co mo na interpretowa  w ramach schematu �negocjacji to samo ci�. Dotyczy to 
nie tylko jednostki, ale tak e rodziny oraz pewnych grup zagregowanych, a nawet 
relacji mi dzy spo ecze stwami. Tutaj dodaj  element trans- do koncepcji to sa-
mo ci narodowej, eby podkre li , e obszarem moich zainteresowa  jest g ów-
nie diaspora wietnamska. Zgodnie z wy ej przedstawionymi tezami jest to tylko 
specy cznym przypadkiem to samo ci narodowej, która wyst puje na szczegól-
nym pograniczu12.

Poniewa  nie uwzgl dniam w analizie specy cznych lokalnych warunków ka -
dej spo eczno ci wietnamskich imigrantów, nie wchodz  tu w badania porównaw-
cze ani typologiczne. Interesuje mnie przede wszystkim wspólna charakterysty-
ka wszystkich wariantów wietnamskich to samo ci narodowych, jakie wyst puj  
w spo ecze stwach diaspory. Pewne inspiracje metodologiczne zaczerpn em z pra-

9 S. P. Huntington, Who Are We? The Challenges to America�s National Identity, New York 2004.
10 A. K oskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.
11 Poj cie wypracowane przez Rogersa Brubakera w: Ethnicity without Groups, Cambridge MA 

2004, czy w The �Diaspora� Diaspora, �Ethnic and Racial Studies� 2005, Vol. 28, No. 1, s. 1�19, zob. na 
internetowej stronie autora http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/brubaker/ [dost p: 18 sierpnia 2012].

12 Zjawisko i poj cie sugerowane przez Fredrika Bartha w: Ethnic Groups and Boundaries, Oslo 
1969. W Polsce badania empiryczne prowadzi m.in. Joanna Kurczewska, zob. J. Kurczewska (red.), 
Polish Borders and Borderlands in the Making. From the Field Studies of Polish Sociologists and 
Anthropologists, Warszawa 2006.



cy magisterskiej Stephena Jamesa13 z londy skiego Metropolitan University, w któ-
rej sam by em obiektem bada , opisanym w jednym z rozdzia ów. W jego w anali-
zie to samo  i sie  zawsze wyst puj  razem przy analizie wi zi transnarodowej, 
charakteryzowanej przez czynno ci przekraczaj ce granice narodowe. Taka sie  
powstaje wsz dzie, poprzez tanie mi dzynarodowe rozmowy telefoniczne, prze-
kazy walutowe, potrawy etniczne i biesiady czy u ycie specy cznych produktów, 
jak te  turystyk  oraz rodzinne odwiedziny, dost pne nawet dla Wietnamczyków 
yj cych nielegalnie w Hongkongu14.

Migranci zwykle musz  przej  d u sz  lub krótsz  faz 15 z istotnymi ogra-
niczeniami � dotycz  one spraw socjalnych, a tak e ich praw � a  do czasu uzy-
skania obywatelstwa czy cho by innego uregulowania ich statusu. Zazwyczaj do-
piero drugie pokolenie mo e dobrze reprezentowa  diaspor  w kraju osiedlenia, 
gdy  lepiej rozumie ono miejscow  kultur , tworzy wi zi ze rodowiskami inte-
lektualnymi, a tak e dysponuje odpowiednim kapita em kulturowym umo liwia-
j cym skuteczne reprezentowanie danej diaspory w kraju sta ego pobytu. Takie 
osoby o odpowiednich kwali kacjach mog  kierowa  dzia alno ci  spo eczno ci 
lokalnej16, a zarazem zarz dza  elementami tworz cymi to samo  transnarodo-
w . Rozpatruj c t  kwesti  indywidualnie, mo na by powiedzie , e ka dy z imi-
grantów znajduje si  w nieco innej �fazie dojrza o ci� (zw aszcza w odniesieniu 
do to samo ci narodowej) i adaptacji, a mo e tak e legitymowa  si  odmiennymi 
uwarunkowaniami polityczno-kulturowymi. Rozbie no ci w samym rozumieniu 
tych procesów ilustruje poni szy schemat, który prezentuj  po to, by pokaza , jak 
moi rozmówcy � dziennikarze i dzia acze diaspory z ró nych krajów wiata � t u-
macz  na j zyk wietnamski sam zachodni termin �to samo /identity� (operuj c 
angielskim, francuskim, niemieckim, polskim itd.).

13 S. James, Vietnamese Londoners, Transnational Identities Through Community Networks, 
London 2011.

14 Chan Yuk Wah (red.), The Chinese/Vietnamese Diaspora � Revisiting the Boat People, Lon-
don 2011.

15 U ywa si  terminu �liminare� � jak w opracowaniu Zdzis awa Macha, Niechciane miasta: 
migracja i to samo  spo eczna, Kraków 1998.

16 Zob. J. Kurczewska, Robocze ideologie lokalno ci. Stare i nowe schematy [w:] eadem (red.), 
Oblicza lokalno ci. Tradycja i wspó czesno , Warszawa 2004, s. 88�129.



Cá tính (charakter) S c thái (charakterystyka) Nh n bi t (
Qu c th   D u n cá nhân 
C n c c  sa ci) C n c c v n (ku y 
           t sa ci) 

      B n s c B n s c 
Danh tánh  Ch  ng ycja) 
Công tr ng gni cie) H  c c (ruch tygrysa) 

ch (CV) Ch ng t c (status etni ) 
Tabela 1: Wietnamskie t umaczenie terminu �identity/to samo � proponowane 
przez wietnamskich dziennikarzy pracuj cych za granic  oraz dzia aczy diaspory. 
B n s c jest o cjalnym terminem (t umaczeniem) u ywanym w Wietnamie. Jak 
wida , niektórzy termin przyjmuj , inni odrzucaj , a jeszcze inni pomijaj , co zo-
sta o zaznaczone w schemacie przez  � pusty.

Od upadku Sajgonu w 1975 r. ukaza o si  wiele prac na temat adaptacji imi-
grantów wietnamskich do nowego otoczenia w krajach zachodnich, które przyj-
mowa y uchod ców i stara y si  zapewni  im dobre i godne ycie. Prace te cz sto 
przedstawiaj  grup  Wietnamczyków � zazwyczaj mieszkaj cych w jednym mie-
cie lub powiecie � na osi asymilacji/integracji: wietnamska kultura jest lokowa-

na wtedy na jednym ko cu continuum, a miejscowa na drugim, podczas gdy miej-
scowa spo eczno  wietnamska znajduje si  gdzie  mi dzy nimi. Takie podej cie 
zak ada, e istnieje pewna wspólna dla danej spo eczno ci wietnamskiej kultu-
ra oraz e wewn trzne podzia y, na przyk ad polityczne, etniczne czy kulturowe 
w ród Wietnamczyków, nie maj  wi kszego znaczenia. Jest to jednak za o enie 
b dne, i to pod wieloma wzgl dami.

W przypadku niektórych grup wietnamskich to samo  regionalna/prowincjo-
nalna (jak np. ludzi z prowincji Thanh Hóa) jest na tyle silna, e mo e konkurowa  
z to samo ci  narodow . Wietnamscy imigranci w Europie Wschodniej (pocho-
dz cy z Pó nocy, gdzie to samo ci regionalne s  prastare i silne) wol  zazwyczaj 
skupia  si  w ramach spo eczno ci pochodz cych z tej samej prowincji, a ka da 
z takich grup wybiera w asn  strategi  adaptacyjn . W Warszawie liczba stowa-
rzysze  rodaków z tej samej prowincji (h i ng h ng) jest na tyle du a, e po-
zwala na organizowanie wspólnych letnich rozgrywek pi ki no nej, powtarzanych 
rokrocznie od dziesi ciu lat.



Mo na jednak zaobserwowa  tak e ró ne próby tworzenia elementów wspól-
nej to samo ci o odmiennej genezie dla ró nych grup wietnamskich imigrantów 
w ró nych krajach, albo nawet ponad ich granicami. Jest to ci le zwi zane z sie-
ciami transnarodowymi w dzia alno ci politycznej, ekonomicznej oraz intelektu-
alno-kulturowej. Takie sieci mog  powstawa  na bazie najbardziej podstawowych 
potrzeb indywidualnych, jak u zapominanych imigrantów w Hongkongu czy w ród 
intelektualistów mieszkaj cych w wiatowych metropoliach (np. Londyn), albo na-
wet mi dzy liderami stowarzysze  rodaków z prowincji Thanh Hóa w Warszawie 
i w czeskiej Pradze. Zwi zki z krajem (ale przede wszystkim z rodzinami w kra-
ju) s  na tyle silne, e czna kwota transferów  nansowych z diaspory do kraju 
wynosi rednio 7 mld USD rocznie17. Wietnamczycy z ca ego wiata wysy aj  do 
domu nie tylko pieni dze, ale tak e pewne wzorce dzia alno ci gospodarczej � na 
przyk ad w gastronomii albo dotycz ce prowadzenia gabinetów manicure, czy na-
wet zak adania ogródków marihuany. Ludzie z motywacj  polityczn  czy tenden-
cj  do dzia alno ci spo ecznej staraj  si  spotyka  i utrzymywa  kontakty na od-
leg o . Wytwory kultury tak e przemieszczaj  si  mi dzy krajami i s  dost pne 
w wietnamskich sklepach spo ywczych, istniej cych w ka dej spo eczno ci wiet-
namskiej za granic .

Uczestnicz c w sieci wietnamskich intelektualistów, ledz  sprawy zwi zane 
z przemianami to samo ci naszej diaspory. Do analizy tych procesów najbardziej 
u yteczna wydaje mi si  koncepcja �negocjowania�, która jest do  cz sto prezen-
towana w rozprawach o to samo ci (ukaza o si  ju  wiele ksi ek pod tytu em ne-
gotiating identity), szczególnie wtedy, kiedy jest to zwi zane z emocjami18. Jest to 
troch  podobne do metody wychwytywania zasadniczych tre ci dyskusji publicz-
nych19, ale w mniejszym stopniu uwzgl dnia strony w procesie bardziej skompliko-
wanym i mniej zhierarchizowanym. Wa ne s  w tym przypadku wspólne warto ci, 
które dla ka dej strony czy ka dego uczestnika maj  zró nicowan  wag  i dowolne 
wektory (ujemny czy dodatni), czyli �obiekty�, których dotycz  toczone negocja-
cje. Przyk adem mo e by  debata, która rozgorza a pod koniec zorganizowanego 
przez Wietnamczyków Spotkania Kultury w Brukseli w 2010 r.

17 Oszacowanie wed ug Tr ng th  Kim Chuyên, Ivan Small, Di p V ng, op. cit.
18 Szczególnie rozdzia  drugi w: K. Evans, Negotiating the Self: Identity, Sexuality, and Emotion 

in Learning to Teach, London 2002.
19 S. Hall, The Question of Cultural Identity [w:] eadem (ed.), Modernity: An Introduction to 

Modern Societies, London 1996, s. 596�632.



Kwestia symboli politycznych starego pokolenia
Spokojna dotychczas sala nagle zmieni a si  w gor cy front walki o to, czy ze-

branie odbywaj ce si  za rok ma zaczyna  si  ceremoni  powitania  agi (chào c ) 
by ego Wietnamu Po udniowego, czy te  nie. Jedna z najspokojniejszych starszych 
uczestniczek okaza a si  nieoczekiwanie najg o niejsz  i najbardziej rozemocjo-
nowan  opozycjonistk . Konferencje te by y organizowane od lat przez profesora 
Nguy n ng Trúca, teologa na emeryturze z Uniwersytetu w Strasburgu, a obec-
nie dyrektora katolickiego centrum kultury im. Nguy n Tr ng T  oraz redakto-
ra naczelnego wietnamskiego kwartalnika wydanego we Francji � nh H ng� 
[Skierowanie]. Co roku próbowa  on znale  katolickie rodowisko, gdzie odby-
oby si  kilkudniowe spotkanie z udzia em referentów z ró nych spo eczno ci i re-

ligii. Zawsze trzyma  si  on zasady, e nie zaczyna si  takiej konferencji ceremo-
ni  powitania  agi ( ó tej z trzema czerwonymi pasami) z towarzyszeniem hymnu 
by ej Republiki Wietnamu. Tego dnia jednak, ju  na zako czenie, prof. Nguy n 
poinformowa  o mo liwo ci organizowania nast pnego spotkania w USA i doda  
przy tym, e w zwi zku z si  tamtejszych rodowisk zwi zanych z rz dem Po u-
dniowego Wietnamu chyba tam rytua  ten wykona  b dziemy musieli. Natychmiast 
odezwa a si  pewna starsza, uwa na s uchaczka i z werw  zapyta a: a dlaczego nie 
mo emy tego robi  tak e tutaj? Tak si  zacz a zupe nie nieplanowana dyskusja, 
która przeci gn a si  do pó na. W pewnym momencie stary malarz, kolega pro-
fesora i od pocz tku uczestnik tych konferencji, zadeklarowa , e wi cej nie przy-
b dzie na takie spotkanie, je li nie wprowadzi si  tego rytua u. W ród starszych 
uczestników emocje by y najwyra niej tak mocne, e ka dy na swój sposób sta-
ra  si  wyrazi  swój pogl d na ten temat, lawiruj c mi dzy starymi przyja niami 
a stanowiskiem politycznym.

Ta nieplanowana debata pokaza a, e dyskusja o symbolicznej kwestii  agi jest 
spraw  pozornie banaln , ale jednak podstawow 20. Po tym incydencie nie odby o 
si  jak dot d kolejne spotkanie. W yciu codziennym Wietnamczyków na wie-
cie taka dyskusja o pryncypiach mo e wybuchn  dos ownie wsz dzie ze wzgl du 
na wysokie napi cie polityczne towarzysz ce kwestiom historycznym oraz du e 
prawdopodobie stwo zderzenia si  przeciwstawnych pogl dów.

Dzi ki moim wcze niejszym kontaktom dziennikarskim mog em obserwo-
wa  przebieg spotkania Wietnamczyków w pewnym kraju europejskim. Zna em 
wszystkich wa niejszych dzia aczy politycznych obecnych na sali, cho  przybyli 
oni w wi kszo ci nieo cjalnie lub ukrywali w tym gronie swoj  pozycj  i zaanga-
owanie. By  tam obecny jeden z lokalnych liderów najaktywniejszej partii Vi t 

Tân [Reforma Wietnamu], pracuj cy zarobkowo jako menad er sprz tu elektro-
nicznego. Lider ma o znanej partii i Vi t [Wielki Wiet] przyszed  g ównie po 

20 Potwierdza to teza sugerowana przez Michaela Billiga, Banal Nationalism, London 1995.



to, aby poszuka  kontaktów z rodakami. Pojawi  si  tak e cz owiek maj cy bliski 
kontakt z ambasad . Trzeba doda , e obecno  o cjalnego przedstawiciela am-
basady jest regu  przy organizowaniu spotka  tzw. letniej konferencji (H i th o 
Hè), odbywaj cych si  co roku w innym kraju.

W Kalifornii pojawienie si  jakiego  dzia acza emigracyjnego na zdj ciu ra-
zem z pracownikiem ambasady by oby wystarczaj cym powodem do jego bojko-
tu i d ugich protestów. Protesty takie zorganizowano na przyk ad w 2009 r. przed 
wej ciem do redakcji �Ng i Vi t� [Wietnamczycy], gdy jeden z redaktorów ga-
zety pokaza  si  na fotogra i razem wietnamskim dyplomat . Znajomo  tego pro-
blemu i umiej tno  radzenia sobie z takimi impulsywnymi reakcjami jest wr cz 
konieczna dla ka dego spo ecznego dzia acza diaspory, dzia a to bowiem w dwie 
strony. W Polsce w lipcu 2012 r., gdy znana dziennikarka Radio Free Asia (RFA) 
Tôn Vân Anh pojawi a si  w centrum handlowym ASG w Wólce Kosowskiej jako 
t umaczka kupców przy sporze o umow  najmu, wietnamski zarz d zinterpretowa  
ten fakt jako manipulacje kontrrewolucjonistów (ph n ng xúi gi c). To wystar-
czy o, by wystraszy  niektórych protestuj cych, wcze niej nieboj cych si  oka-
zywa  sprzeciwu wobec ochroniarzy i policjantów, przy uwa nej obserwacji stra-
y granicznej.

Ku to samo ci transnarodowej drugiej generacji
Relacje pomi dzy spo ecze stwem, polityk  a sztukami pi knymi by y tema-

tem wystawy �F.O.B. II: Art. Speaks� zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wiet-
namsko-Ameryka skiej Sztuki i Literatury (Vietnamese American Arts & Letter 
Association, VAALA) w tzw. Ma ym Sajgonie (Little Saigon, Orange County) 
w Kalifornii (od 9 stycznia 2009 r.). Jej m ode organizatorki twierdzi y, e za d u-
go ju  wietnamskie spo eczno ci de niuj  polityk  tylko jako antykomunizm albo 
prokomunizm, przy akceptowaniu tylko pierwszej orientacji przez spo eczno 21. 
Go ci zach cano do odwiedzania wszystkich sal z ró nymi tematami ekspozycji, 
jednak wi kszo  przyby ych zatrzymywa a si  po drugiej strony ulicy i protesto-
wa a przeciwko czerwonej  adze komunistycznego Wietnamu, któr  mo na by o 
zobaczy  na wystawie. Powodem skandalu sta o si  zdj cie dziewczyny w bluzie 
uszytej z  agi, stoj cej obok  gury Ho Chi Minha � wykonane przez wyk adowc  
sztuk pi knych Briana Doana. Zdj cie oblano farb  i wymuszono zamkni cie wy-
stawy. Autor przeniós  ostatecznie sporn  fotogra  na mniejsz  wystaw  na ko-
rytarzu swojej uczelni Long Beach City College w Kalifornii.

Wcze niej inny obraz z  ag  doprowadzi  do kryzysu w redakcji dziennika 
�Ng i Vi t� [Wietnamczycy], co sko czy o si  zwolnieniem kilku dziennika-

21 Cytat z o cjalnego materia u rozdawanego na wystawie: http://www.vaala.org/fob-ii.html 
[dost p: 18 sierpnia 2012].



rzy. Wi za o si  to z zorganizowaniem konkursu plastycznego dla dzieci. Mia y 
one uczci  swe matki, które jako imigrantki w USA musia y ci ko pracowa , aby 
utrzyma  rodzin . Jedna z dziewczynek namalowa a misk  do mycia nóg u ywan  
w gabinetach pedicure, gdzie cz sto pracuj  Wietnamki, w tym jej matka � i wy-
gra a. Przeciwnicy polityczni rozumieli wprawdzie jej wdzi czno  dla matki, ale 
nie pozwolili, eby gazeta wdrukowa a fotogra  tego rysunku, gdy  dziewczyn-
ka namalowa a na dnie tej miski z ocist   ag  Wietnamu Po udniowego. Jak wi-
da ,  agi wietnamskie s  wci  wa nym symbolem w kanonie kulturowym, dla 
ró nych osób maj  one odmienne znaczenia i prowokuj  ró ne postawy, zale nie 
od kontekstu historycznego i od tego, z jakiego pochodzi si  regionu. Dla kogo , 
kto rzadko widywa  ow  ó t   ag  � unicestwion  w 1975 r. � symbol ten nie b -
dzie zajmowa  kluczowej pozycji w zbiorze elementów identy kacji narodowej. 
St d mo na zrozumie , dlaczego m odzie  wietnamska w Londynie, organizuj ca 
w 2012 r. protesty przed ambasad  ChRL (w zwi zku z kon iktem o granice wód 
terytorialnych), stosunkowo atwo dosz a do zgody, aby adna grupa nie u ywa a 
swojej  agi. Pó niejsze wspólne protesty � tym razem przed ambasad  Wietnamu 
(którego rz d krytykowano za nadmiern  ust pliwo  wobec Chin) � odbywa y si  
nadal z przestrzeganiem tej zasady. Odnosi si  wra enie, e dla uczestników kon-
 iktów o  agi wa niejszy by  sam spór o nie ni  konkretne stanowisko �za  ag  
tak  czy inn �. Takie spory s u  prawdopodobnie utrzymywaniu wspólnej trans-
narodowej zbiorowo ci bardzo ró norodnych ludzi.

W pewnej rodzinie w Warszawie wietnamska matka nie zauwa y a, e jej sied-
mioletnia córka le narysowa a gwiazd  na  adze narodowej � zamiast �komuni-
stycznej� pi cioramiennej, narysowa a � ydowsk � sze cioramienn . Dla pokole-
nia tej córki  aga na pewno nie b dzie ju  zasadniczym problemem we wspó pracy 
z innymi Wietnamczykami. Badaj c ycie i adaptacj  Wietnamczyków w Polsce, 
Teresa Halik22 zwróci a uwag  na brak w wietnamskich rodzinach dziadków i bab , 
tak wa nych dla zapewnienia transmisji kulturowej. Wed ug Margaret Mead pe -
ny przekaz mi dzypokoleniowy to samo ci kulturowej � w formie �post gura-
tywnej� � jest mo liwy tylko w rodzinach trzypokoleniowych, natomiast sytuacja 
imigrantów zmusza do ycia w modelu �ko guratywnym�, czy nawet przyspie-
sza przej cie do �pre guratywnej� formy przekazu23, czyli ka dy cz onek rodzi-
ny samodzielnie si  uczy w nowym otoczeniu, a nawet to rodzice maj  si  uczy  
od swych dzieci.

22 T. Halik, Nowe podej cie do starych warto ci. Spojrzenie na warto ci wietnamskie z perspek-
tywy przemian politycznych i spo ecznych [w:] A. Jelonek (red.), Wietnamczycy: systemy warto ci: 
stereotypy Zachodu, Warszawa 2004, s. 202�212.

23 Poj cia opracowane przez Margaret Mead, zob. M. Mead, Cultures and Commitment, New 
York 1970.



Problem wietnamskich imigrantów mo na by uj  nast puj co: starsze poko-
lenie zamiast opiekowa  si  dzie mi wed ug �wzorów narodowych�, musi radzi  
sobie samo z w asnym yciem, natomiast m odsze pokolenie kszta tuje swoj  to -
samo  przede wszystkim przez kontakty z rówie nikami. Co wi cej, rodzice cz -
sto musz  w kontaktach z miejscow  kultur  nawet polega  na swoich dzieciach, 
gdy  one w adaj  lepiej u ywanym tu j zykiem. Powstaje zatem paradoksalna sy-
tuacja, i  to starsze pokolenie ma si  uczy  od m odszego i korzysta  z jego wska-
zówek, gdy tymczasem to samo  tego ostatniego dopiero si  formuje i nie wia-
domo nawet, jak si  ukszta tuje. W ten sposób grupy m odzie y yj ce za granic  
i posiadaj ce swoje specy czne do wiadczenia w mi dzynarodowym otoczeniu 
mog  nawet wp ywa  na kszta towanie to samo ci rówie ników w kraju pocho-
dzenia, a do pewnego stopnia równie  przyczynia  si  � jako ukochani wnuczko-
wie odwiedzaj cy dziadków � do mody kacji to samo ci starszych ludzi pozo-
staj cych w kraju.

Wp ywy emigracji na to samo  w kraju
�Negocjowanie to samo ci� przez jednostki w yciu codziennym mo e by  do  

zró nicowane i m tne. Osoba ma zdecydowa , czy kupuje dan  p yt  muzyczn  
ze wzgl du na cen , wykonawc  albo mod , a czynniki te mog  wyst powa  obok 
kryterium identy kacji. Pó niej ona b d  on musz  jeszcze uwzgl dni  opinie ro-
dziców czy kolegów, s uchaj c p yty w domu lub na przyjacielskich spotkaniach. 
Ich wspólne pogl dy z kolei mog  wp ywa  na organizatorów koncertów lub im-
prez muzycznych, którzy decydowa  b d , jakich piosenkarzy zaprasza  oraz jaki 
program tworzy . W ten sposób ma a diaspora, licz ca zaledwie 3 mln ludzi, do 
pewnego stopnia równowa y na �froncie kulturowym�24 ca  populacj  Wietna-
mu licz c  90 mln lub nawet uzyskuje nad ni  przewag . Koncerty dla tej diaspo-
ry s  jedynym miejscem, gdzie krajowi arty ci mog  wyrazi  swoje nastroje pro-
testu wobec rz du komunistycznego, nawet po przej ciu aresztu, co przydarzy o 
si  na przyk ad znanemu piosenkarzowi Nguyên Khangowi.

W 2011 r. Võ Minh Trí (u ywaj cy pseudonimu Nguyên Khang) jeszcze jako 
ma o znany perkusista z miasteczka M  Tho (w prowincji Ti n Giang, w delcie 
Mekongu) uczestniczy  w protestach przeciwko Chinom w sprawie zagarniania 
przez nie niektórych wysp z archipelagów Wysp Paracelskich i Spratly, do których 
ro ci pretensje tak e Wietnam. W adze wietnamskie, staraj c si  utrzyma  mo -
liwie dobre stosunki z Chinami, nie mog y jednak zezwoli  na niekontrolowan  
demonstracj , machina bezpiecze stwa zosta a zatem zmobilizowana do dzia a . 

24 Misja polityczna de niowana wówczas poprzez generalnego sekretarza wietnamskiej partii 
komunistycznej Tr ng Chinha:  c ng v  v n hóa Vi t Nam [Projekt o Kulturze Wietnamu], ar-
chiwum w Talawas.org.



A to spowodowa o, e w adze i policja zacz y by  postrzegane jako marionetki 
Chin wyst puj ce przeciwko wietnamskim patriotom25. Ducha tych protestów do-
brze wyrazi  w a nie Nguyên Khang w swojej pie ni, pytaj c wprost o identy ka-
cj  narodow  o cerów:

[Czy mog  zapyta , kim Pan jest, dlaczego mnie Pan aresztuje, i có  z ego ja 
robi em?]

Xin h i anh là ai, sao b t tôi, tôi làm i u gì sai?
[Chcia bym zapyta , kim Pan jest, dlaczego mnie Pan bije bez lito ci?]
Xin h i anh là ai, sao ánh tôi, không m t chút n ng tay?
[� Zapytam jeszcze, po której stronie Pan dzi  stoi?, bo zatrzyma Pan mój pro-

test przeciw chi skiej inwazji]
�Xin h i anh  âu, ng n b c tôi ch ng gi c Tàu ngo i xâm?
[� Gdzie jest Pana naród? Dlaczego tak bez serca s u y Pan Chi czykom?]
�Dân t c anh  âu, sao ang tâm làm tay sai cho Tàu?
[� Nie mog  dzisiaj siedzie  spokojnie, je li chc , aby nasze dzieci pó niej 

by y lud mi wolnymi] 
�Tôi không th  ng i yên,  cháu con tôi làm ng i,
[Gdzie b d  ich korzenie, gdy na wiecie nie b dzie ju  Wietnamu?]
C i ngu n  âu khi th  gi i này ã không còn Vi t Nam?
(piosenka Xin h i anh là ai [Kim Pan jest?], Nguyên Khang, 2011)
Kilka miesi cy pó niej autor tej piosenki ju  siedzia  w wi zieniu gdzie  w Wiet-

namie. W a ciciel  rmy muzycznej Asia Production w Kalifornii, a tak e kompo-
zytor Trúc H  produkowali wideoklipy z ró nymi wykonaniami utworu26. Zwykli 
Wietnamczycy na ca ym wiecie tak e nagrywali jego w asne wersje karaoke. Wy-
powiadali si  na ten temat hollywoodzcy aktorzy27, ameryka scy politycy (m.in. 
kongresmani Loretta Sanchez i Ed Royce) zadawali pytanie: kim pan jest?, kie-
ruj c je wprost do rz du wietnamskiego28. Prezydent Barack Obama przypomina  
o sporach na Morzu Po udniowochi skim w jednej ze swoich wypowiedzi (co wi -
za o si  z og oszon  w 2011 r. now  ameryka sk  polityk  umacniania obecno ci 
USA w regionie Azji Wschodniej i Pacy ku).

25 Zob. zdj cia pokazuj ce policjantów ochraniaj cych chi sk  placówk  dyplomatyczn  � 
w moim artykule internetowym: Lê Thanh H i, Anti-Chinese Demonstrations in Vietnam: Looking 
from the Hyphen Crisis, �Global Viet Diaspora�, lipiec 2011, http://blogs.bauer.uh.edu/vietDiaspo-
ra/contributors/anti-chinese-demonstrations-in-vietnam-looking-from-the-hyphen-crisis/ [dost p: 
20 wrze nia 20012].

26 Mo na go pos ucha  z angielskimi napisami na stronie http://www.youtube.com/watch?v=6wk-
cu_2SSlo [dost p: 18 sierpnia 2012].

27 Zob. np. wypowiedzi archiwalne na http://www.youtube.com/watch?v=h8L2qNA_0aU [do-
st p: 18 sierpnia 2012].

28 Zob. np. http://www.youtube.com/watch?v=fb5qffWEIJg [dost p: 18 sierpnia 2012].



Dzi ki Internetowi, a szczególnie spo ecznej sieci Facebook, zagraniczni anty-
komunistyczni dzia acze mogli nawi zywa  nowe kontakty w kraju, upowszech-
nia  swoje pogl dy oraz wspiera  tam ruchy demokratyczne i narodowe. Protesty 
przeciwko chi skiej ekspansywnej polityce zapewne b d  nadal pomaga y wspó -
pracowa  ze sob  Wietnamczykom z dwóch obozów politycznych, które dzisiaj 

czy przede wszystkim w a nie swoista �to samo  negatywna� � oparta na kon-
frontacji z historycznym przeciwnikiem postrzeganym jako najwi ksze zagro e-
nie dla bytu narodowego.

W wietle przedstawionych powy ej analiz oraz opisów rozmaitych wydarze  
wida , e �negocjowanie wietnamsko ci� w ród emigrantów nie jest procesem pro-
stym, jest procesem dwukierunkowym. Przemiany to samo ci nie wi  si  tyl-
ko z adaptacj  w kraju zamieszkania oraz asymilacj , czy te  integracj , rozpatry-
wanymi w ramach continuum: od przyjmowanych pierwotnie warto ci i tradycji 
wietnamskich do pe nego przyswojenia warto ci i kultury krajów Zachodu, gdzie 
emigranci zamieszkali. Je li chodzi o �warto ci zachodnie�, nale y pami ta , e 
nawet w samej Europie wyst puje wiele ró nych kultur i nie jest wcale atwo wska-
za  to, co jest dla nich wspólne (poza lansowan  przez zachodnie media i wielu 
polityków ideologi  polityczn  liberalnej demokracji, a wcze niej tak e wolnego 
rynku). W rezultacie Wietnamczycy z ka dego kraju zachodniego zachowuj  si  
i my l  inaczej, przyswajaj c sobie do pewnego stopnia jego kultur 29. Jak zwraca  
uwag  Huntington30, do �Zachodu� przynale  nie tylko Europa i USA, lecz tak e 
Kanada, Australia, Nowa Zelandia, a ogólniej ujmuj c, wszystkie kraje zasiedlo-
ne przez Europejczyków. Jak wynika z innego badania nad wyobra eniami Wiet-
namczyków o wiecie31, nawet Japonia przynale y do Zachodu. Z kolei je li chodzi 
o warto ci wietnamskie, to s  one do  zró nicowane, gdy  wspó wyst puj  tutaj 
ró ne elementy tradycji regionalnych oraz odmiennych religii, a jeszcze wyra niej 
konkuruj  ze sob  warto ci zwi zane z odmiennymi orientacjami politycznymi.

Imigranci wywodz cy si  z jednego kraju w zglobalizowanym wiecie nie two-
rz  wydzielonego getta, ale staj  si  swoistymi �pomostami� mi dzykulturowymi 
i spo eczno-gospodarczymi mi dzy krajami zamieszkania a krajem pochodzenia. 

29 Mówi  o tym w programie BBC w 2009 r. znany prawnik Tr nh H i, który wiele podró owa  
po wietnamskich skupiskach w wiecie.

30 S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kszta t adu wiatowego, t um. H. Jankowska, 
Warszawa 2004.

31 A. Jelonek (red.), op. cit.



Mog  nawet sta  si  takim �pomostem� i �aktorem� mi dzy sprawami jakiego  
ma ego kraju a polityk  wielkiego gracza na arenie mi dzynarodowej, jak to ob-
serwowano32 w USA. Poprzez kontakty internetowe wietnamscy intelektuali ci 
w kraju mog  pozyskiwa  wspó prac  i poparcie kolegów na ca ym wiecie, prze-
kazuj c im informacje o swoich losach i wykorzystuj c skutecznie si  mi dzy-
narodowych mediów i organizacji pozarz dowych. Dzi ki wspólnym projektom 
wietnamscy intelektuali ci na wiecie mog  odnale  sw  �to samo  w ró norod-
no ci�33. Wed ug Teresy Halik Wietnamczycy utrzymuj  cis e kontakty nie tylko 
z rodzin  w kraju, lecz tak e z rodakami zamieszkuj cymi w innych europejskich 
i pozaeuropejskich krajach, tworz c, jak sami to nazywaj , �Vietnam outside Viet-
nam�34. Na podstawie w asnych analiz okre li bym to raczej jako alternative Viet-
nam, tworz cy si  na pograniczu, gdzie procesy kszta towania to samo ci naro-
dowej s  zazwyczaj najbardziej dynamiczne. Zagospodarowuj c now  przestrze , 
wybiera si  jakie  elementy do budowania pewnych spo eczno-kulturowych �cen-
trów skupienia�, spe niaj cych pewne narodowe funkcje integracyjno-symbolicz-
ne35. Procesy przemian to samo ci w diasporze wietnamskiej s  zatem z o one, 
wielokierunkowe i podlegaj  dynamicznym zmianom, a diaspora wywiera nie tyl-
ko wp yw na rodaków w ojczy nie, lecz tak e na kraje zamieszkania.

32 S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji�, op. cit.
33 B. Skarga, To samo  i ró nica. Eseje meta zyczne, Kraków 1997.
34 T. Halik, op. cit.
35 Poj cie stosowane przez Krzysztofa Gawlikowskiego do analiz charakteru wi zi narodowych 

w Europie i Azji. Zobacz jego studium Nati on: a Mythological Being [w:] W. Eberhard, K. Gawli-
kowski, C. A. Seyschab (red.), East Asian Civilizations: New Attempts at Understanding Traditions, 
Vol. 2, (Nation and Mythology), Munchen 1983, s. 10�37.


