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Charakterystyka wietnamskiego przedsi biorcy 
w Polsce – analiza metafor

Agnieszka Brzozowska*

Artyku  opisuje wyniki badania jako ciowego polegaj cego na przeprowadzeniu wywiadów 
pog bionych na 20 wietnamskich przedsi biorcach funkcjonuj cych w Polsce. Celem badania 
by o scharakteryzowanie rodowiska przedsi biorców wietnamskich w Polsce. Aby zrealizowa  
cel i pog bi  dyskusj , podczas rozmowy pos u ono si  metafor  zwierz cia. Badani proszeni 
byli o porównanie przedsi biorców wietnamskich do zwierz cia i uzasadnienie przypisanym 
im cech. Cz  badanych zauwa y a, e pokolenie pierwsze i drugie imigrantów ró ni si  od 
siebie pod wzgl dem pracowito ci, czasu wolnego i podej cia do pieni dzy. Dla cz ci Wiet-
namczyków spo eczno  by a homogeniczna niezale nie od tego, czy to by o pierwsze czy dru-
gie pokolenie. Mimo przedstawiania ró nych zwierz t, opisywane przez nich cechy s  spójne. 
Badanie pokazuje w jaki sposób przedsi biorcy wietnamscy postrzegaj  swoj  spo eczno .

S owa kluczowe: metafory, przedsi biorczo  imigrantów, Wietnamczycy w Polsce, tech-
niki projekcyjne.
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Characteristics of Vietnamese entrepreneur in Poland – metaphor analysis

The following paper describes the results of a qualitative study involving in-depth interviews on 
20 Vietnamese entrepreneurs operating in Poland. The aim of the study was to characterize the 
society of Vietnamese entrepreneurs in Poland. To achieve the goal, the Author used during the 
conversation a metaphor of the animal to deepen the discussion. The respondents were asked 
to compare the Vietnamese entrepreneurs to the animal and justify the features assigned to 
them. Some respondents noticed that the first and second generation of immigrants are differ-
ent in terms of diligence, leisure time and approach to money. For some of the Vietnamese, the 
community was homogenous regardless of whether it was the first or the second generation. 
Despite presenting different animals, the features they describe are consistent. The study shows 
how Vietnamese entrepreneurs perceive their community.
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1. Wst p

Wed ug analiz Castles i Miller (2011) do 
lat 70. prowadzenie w asnych firm nie by o 
zbyt popularne w ród imigrantów, którzy 
zarabiali na utrzymanie, raczej pracuj c 
najemnie. Sytuacja zmieni a si  w latach 
80., gdy wyra nie mo na by o zauwa y  
wzrost liczby osób prowadz cych dzia al-
no  gospodarcz  w ród migrantów. Od 
tego momentu szczególnie intensywnie 
zacz to prowadzi  badania nad przedsi -
biorczo ci  imigrantów. 

Przedsi wzi cia biznesowe prowa-
dzone przez migrantów cz sto konkuruj  
z firmami prowadzonymi przez lokalnych 
mieszka ców d ugimi godzinami pracy, 
które wymagane s  równie  od zatrudnio-
nych w tych e firmach. To z kolei prowadzi 
do trudno ci w znalezieniu pracowników 
oraz zatrudniania przede wszystkim osób 
pochodz cych z tej samej grupy etnicznej, 
tylko te osoby s  bowiem w stanie przy-
sta  na tak niedogodne warunki pracy ze 
wzgl du na brak alternatywy miejsca pracy 
oferuj cego rynkowe warunki zatrudnienia. 
Pracownicy ci cz sto, z tych samych wzgl -
dów, godz  si  równie  na gorsze warunki 
zatrudnienia i s  bardziej elastyczni (Min 
i Bozorgmehr, 2003). Archetyp przedsi -
biorstwa prowadzonego przez imigrantów 
to niewielki sklep lub bar prowadzony 
przez ma e stwo. Obecnie wizerunek 
przedsi biorcy imigranta jest ju  nieco inny 
i mo emy obserwowa  coraz wi kszy udzia  
przedsi biorców imigrantów maj cych swój 
udzia  w bardziej zaawansowanych formach 
biznesu (Kloosterman i Rath, 2010). Nadal 
jednak, du a cz  firm jest prowadzona 
wspólnie przez cz onków rodziny, a i pra-
cownicy nierzadko do niej nale . Firmy 
te za  nie rozwijaj  si  za bardzo i cz sto 
pozostaj  na etapie ma ych dzia alno ci 
gospodarczych w typowych dla imigrantów 
bran ach (Light i Bonacich, 1988). Z obser-
wacji wynika, e migranci najcz ciej zak a-
daj  firmy, takie jak: etniczne restauracje, 
sklepy spo ywcze czy osiedlowe sklepy wie-
lobran owe (Waldinger, Aldrich i Ward, 
1990). Cz  imigrantów swoj  dzia alno  
prowadzi tylko w obr bie rynku nale cego 
do niszy etnicznej (Auster i Aldrich, 1984). 
Jest to jedna z cz ciej i bardziej oczywi-
stych dróg wybieranych przez imigrantów 
(Castles i Miller, 2011). 

W Polsce, do tej pory, przedsi biorczo  
imigrantów rzadko by a przedmiotem 

bada . Wynika o to z faktu, e po pier-
wsze samo zjawisko przedsi biorczo ci jest 
zjawiskiem relatywnie nowym, poniewa  
dopiero od 1989 roku mo na mówi  o wol-
nym rynku. Poza tym Polska dopiero staje 
si  krajem, który zaczyna by  miejscem 
docelowym migracji. W zwi zku z tym 
od kilku lat mo na zaobserwowa  wzrost 
zainteresowania badaczy t  tematyk  
(Andrejuk, 2016; Brzozowski, Glinka 
i Brzozowska, 2015; Glinka, 2018), co 
jest te  zwi zane z rozwojem ogólnie 
przedsi biorczo ci w Polsce (Dubel, 2006; 
2017).

Wietnamczycy s  obecni w Polsce 
od ponad dwudziestu lat. Pierwsza fala 
migrantów wietnamskich sk ada a si  
z osób dobrze wykszta conych, specjali-
stów, którzy zapocz tkowali aktywno  
ekonomiczn  Wietnamczyków w naszym 
kraju. Oni równie  nadali kierunek i cha-
rakter przedsi biorczo ci wietnamskiej 
w Polsce, koncentruj c si  g ównie na 
handlu i gastronomii. Odpowiedzialni te  
byli za nap yw kolejnych grup imigran-
tów (Wysie ska i Pi at, 2012). Aktualnie 
stanowi  oni najliczniejsz  spo eczno  
migrantów pochodz cych spoza europej-
skiego kr gu kulturowego (GUS, 2015). 
S  grup  cudzoziemców, która charakte-
ryzuje si  najwy szym odsetkiem przedsi -
biorców w porównaniu z innymi grupami 
obcokrajowców zamieszkuj cych Polsk  
(K pi ska, 2005). W 2005 roku a  76% 
Wietnamczyków prowadzi o w asne firmy 
(Górny, 2005).

W Polsce Wietnamczycy prowadz  swo-
  je firmy przede wszystkim w bran ach 
handlu, gastronomii i us ugach, przy czym 
wiadczenie us ug nastawione jest g ów-

nie na zaspokajanie potrzeb klienta wiet-
namskiego. Natomiast firmy zajmuj ce si  
handlem i gastronomi  powstaj  z my l  
g ównie o kliencie polskim. Prowadz  oni 
zwykle mikro- i ma e firmy, nie przekracza-
j c raczej liczby pi ciu zatrudnionych. Tylko 
nieliczni prowadz  rednie i du e przedsi -
biorstwa (Górny, 2005).

2. Metafora technik  projekcyjn

Techniki projekcyjne wywodz  si  psy-
chiatrii, dopiero z czasem zacz y s u y  
innym celom, a szczególnie upodobali sobie 
je badacze zajmuj cy si  badaniami marke-
tingowymi (Maison, 2004, s. 166–200), ale 
równie  badacze z dziedziny zarz dzania, 
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badaj cy m.in. relacje pracodawca – pra-
cownik (Paw owska i Postu a, 2014).

 „Projekcja w pierwotnym znaczeniu psycho-
analitycznym to sytuacja, gdy osoba wyrzuca 
z siebie i przypisuje otoczeniu swoje nie-
akceptowane cechy, uczucia, pragnienia. 
Techniki projekcyjne w klasycznej swojej 
formie s u  zatem diagnozowaniu odrzuca-
nych lub nieu wiadamianych przez cz owieka 
obszarów jego osobowo ci” (Maison, 2010, 
s. 166). 

Metafora pozwala pokaza  co , co jest 
widoczne, ale mimo to – niewidziane. 
Dopiero opowiedzenie o danym zjawisku 
nie wprost pozwala uchwyci  jego sedno 
i natur  (Morgan, 2006). Ludzie zapytani 
wprost czasami odpowiadaj  niezgodnie 
z rzeczywistymi motywami. Nie wszystkie 
procesy emocjonalne s  u wiadomione, 
a do niektórych z powodu ch ci zachowa-
nia pewnego wizerunku badani nie chc  
si  przyzna . W takich sytuacjach dobrym 
narz dziem wydaj  si  by  techniki pro-
jekcyjne (Branthwaite i Lunn, 1985), które 
nazywane s  w marketingu po rednim 
zadawaniem pyta  (Bellenger, Bernhardt 
i Goldstucker, 1976). 

„Materia  projekcyjny w wi kszym stopniu ni  
materia  jednoznacznie ustrukturalizowany 
umo liwia diagno cie zaobserwowanie indy-
widualnych rysów osobowo ci osoby badanej, 
daje lepszy wgl d w fenomenologiczny wiat 
jej prze y , pozwala rozpozna  jej osobiste 
wzorce strukturalizowania i komunikowa-
nia do wiadczenia, ujawnia dominuj cy 
domy lny kontekst spo eczny jej dzia a ” 
(Stemplewska- akowicz, 1998, s. 14). 

Ogólnie badania projekcyjne stosowane 
s , gdy:
– badani mog  mie  opory przed bezpo-

rednim ujawnieniem swoich pogl dów 
czy to z powodu obawy o akceptacj  spo-
eczn , czy te  z powodu intymno ci, czy 

dra liwo ci tematyki;
– badani mog  nie zdawa  sobie sprawy 

z rzeczywistych motywów swojego 
zachowania;

– problemy badawcze mog  by  trudne 
do zwerbalizowania i atwiej jest opo-
wiedzie  o czym  w sposób symboliczny 
czy po redni, do czego szczególnie pole-
cana jest animizacja, czyli wyobra anie 
sobie np. produktu jako zwierz cia lub 
personifikacja, czyli wyobra enie sobie 
np. marki jako osoby;

– chcemy pozna  niezale ne opinie uczest-
ników grupowej dyskusji, sprawdzaj c 

spójno  wypowiedzi w grupie z zada-
niami wykonanymi indywidualnie;

– prowadzimy przed u one zogniskowane 
wywiady grupowe i potrzebujemy uroz-
maici  badanie, aby zaktywizowa  bada-
nych (Maison, 2010, s. 170).
Ponadto „Ludzie za pomoc  metafor 

do wiadczaj  wiata, anga uj  si  we  i ro -
zumiej  go” (Kostera, 1996, s. 40). 

Bior c pod uwag  wszystkie kryteria 
uznano, e tematyka badania pasuje do 
wi kszo ci obszarów rekomendowanych 
do badania technik  projekcyjn . W bada-
niu zdecydowano si  zastosowa  zadanie 
wykonywane indywidualnie i polegaj ce na 
animalizacji, czyli wyobra eniu sobie przed-
si biorcy jako zwierz cia (Levy, 1985). Pod 
koniec rozmowy proszono badanych, aby 
wyobrazili sobie wietnamskiego przedsi -
biorc  jako zwierz  i nast pnie uzasadnili 
swój wybór. Pro ba o uzasadnienie by a 
istotnym elementem tej techniki, gdy  
przede wszystkim na uzasadnieniu bazuje 
pó niej ca a analiza. Czasami skojarzenia 
badanych mog  mocno odbiega  od stereo-
typowych skojarze . Dodatkowo, badaj c 
osoby wychowane w innej kulturze, nale-
a o wzi  pod uwag , e niektóre zwie-

rz ta kojarzone z pewnymi cechami mog  
by  bliskie tylko Polakom, a zupe nie ina-
czej interpretowane s  w ród innych nacji. 
Ujawni o si  to zw aszcza przy metaforze 
psa, gdzie pies nie by  dobrze kojarzony 
przez wietnamskiego przedsi biorc , 
w przeciwie stwie do pozytywnego wize-
runku tego zwierz cia w ród Polaków. By  
to sygna , e przez ca y czas nale y by  czuj-
nym i otwartym na informacje pochodz ce 
z terenu.

2.2. Metafora zwierz cia

Zdecydowano si  na wybór metafory 
zwierz cia z kilku powodów. Po pierwsze 
zwierz ta s  cz stymi wyra eniami tote-
mizmu w spo ecze stwach prymitywnych 
(Spears i in., 1996) i totemiczne duchy s  
duchami o znaczeniu spo ecznym (Burton, 
1974; Evans-Pritchard, 1956), a znaczenie 
zwierz cia jest kulturowo przypisane przez 
ludzi (Spears i in., 1996). Z tego punktu 
widzenia wyobra enie sobie przedsi biorcy 
jako zwierz cia i nadanie mu pewnych 
ludzkich cech nie powinno stanowi  pro-
blemu, gdy  jest to dzia anie wykonywane 
od wieków niezale nie od pochodzenia. 
Kulturowe znaczenie zwierz t sugeruje, e 
ludzie identyfikuj  si  z postaciami zwie-
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rz t, poniewa  nadaj  im standardowe 
ludzkie cechy (Neal, 1985; Sax, 1988). 
Ludzie maj  naturaln  tendencj  do per-
sonifikowania ró nych obiektów i my lenia 
o nich za pomoc  cech ludzkich (Taylor, 
1898). Warto równie  podkre li , e te 
same obrazy i symbole s  wa ne w wielu 
ró nych kulturach (Jung, 1981). Metafora 
zwierz cia pozwala zachowa  emocjo-
nalny dystans podczas rozmowy na dra -
liwe tematy, pozwala zachowa  twarz, gdy 
pojawiaj  si  trudne tematy (Dyson i Geni-
shi, 1994), a takim tematem jest w a nie 
rozmowa o spo eczno ci pochodzenia dla 
imigranta. 

3. Metoda badania i uzasadnienie 
jej wyboru

Celem prowadzonego badania by a 
eksploracja terenu i ch  poznania wiata 
przedsi biorców wietnamskich. Cel taki 
przyjmuje si , kiedy zakres poszukiwa  
badawczych dotyczy nowej problematyki 
(Babbie, 2008). Ponadto, wybrany temat, 
charakteryzuje si  du  dynamik  zmian, 
któr  trudno by oby uchwyci  w ankietach. 
Kultura przedsi biorców wietnamskich jest 
stale definiowana, gdy  w Polsce mamy do 
czynienia zaledwie z dwoma pokoleniami 
imigrantów wietnamskich, a jak pisze 
Konecki (2010, s. 13) „wywiady pozwalaj  
wychwyci  wielo  wiatów ycia”. W celu 
wychwycenia procesów formowania si  
spo eczno ci wietnamskich przedsi bior-
ców w Polsce, wa ne by o przeprowadzenie 
konwersacji z osobami nale cymi do tego 
wiata. Warto równie  wspomnie  o tym, 

jak rozumiano kultur . Poj cie „kultury” 
okre lane jest jako zbiór warto ci i norm 
oraz wzorów zachowa , które obowi zuj  
w danym spo ecze stwie (Konecki, 2010). 
Wed ug Prusa kultura podlega nieustaj -
cemu procesowi zmian. Jest czym  wi -
cej ni  j zyk, ale jest z j zykiem zwi zana 
cho by dlatego, e opiera si  na zasobach 
wiedzy ludzkiej, która przekazywana jest 
za pomoc  j zyka. Podstaw  przedsi -
wzi cia badawczego by o zrozumienie 
motywów, dzia a , relacji oraz znalezienie 
definicji siebie, jak  konstruuj  cz onko-
wie spo eczno ci wietnamskich przedsi -
biorców.

W latach 2012–2015 przeprowadzono 
wywiady pog bione z 20 przedsi biorcami 
wietnamskimi funkcjonuj cymi na tere-
nie ca ej Polski. Wywiady trwa y rednio 

ok. 60 minut. Zosta y nagrane, spisane, 
a nast pnie stworzono kody i przepro-
wadzono analiz  materia u badawczego. 
Dobór badanych odbywa  si  za pomoc  
metody kuli niegowej oraz doboru celo-
wego, poniewa  chciano pozyska  jak 
najwi ksz  ró norodno  pod wzgl dem 
wieku, bran y i strategii dzia ania w ród 
badanych.

3.1. Ograniczenia wybranych metod

Wybieraj c metod  swobodnego wy -
wiadu cz ciowo ustrukturalizowanego, 
zdawano sobie spraw  z ogranicze , jakie 
to ze sob  niesienie (Glinka i Hensel, 2018). 
Uzyskiwane z wywiadów dane by y do wiad-
czeniami badanych oraz ich interpretacjami 
faktów (Silverman, 2009), co niew tpliwie 
nie stanowi obiektywnych informacji o fak-
tach dotycz cych przedsi biorczo ci wiet-
namskich imigrantów w Polsce. Jednak cha-
rakter bada  by  eksploracyjny, a ich celem 
by o zrozumienie, w jaki sposób badani 
odbieraj  rzeczywisto  i co jest dla nich 
wa ne. Za o enia badawcze zosta y wi c 
spe nione. 

Techniki projekcyjne b d  nara one na 
najwi ksze obiekcje, gdy  charakteryzuj  
si  du  dowolno ci  w zakresie interpre-
tacji (Kreuger, 1994). Jednak celem nie 
by o stawianie diagnozy, a rozwini cie 
konwersacji i pog bienie tematu charak-
terystyki przedsi biorców przy wykorzysta-
niu tych technik. Zamiarem by o równie , 
aby poprzez tworzenie metafor badani 
spojrzeli z innej perspektywy na bycie 
wietnamskim przedsi biorc  w Polsce, 
czyli u ycie jej jako kreatywnego sposobu 
uchwycenia natury tego zjawiska (Mor-
gan, 2006, s. 34). Zdawano sobie spraw  
równie  z mo liwego wp ywu kultury pol-
skiej, w której badacz jest zakorzeniony, 
na sposób interpretowania danych otrzy-
manych szczególnie w cz ci projekcyjnej. 
Pami tano, e 

„ryba odczuwa brak wody tylko wówczas, gdy 
ju  w niej nie przebywa. Kultura jest jak woda 
dla ryby. Podtrzymuje nas przy yciu. yjemy 
i oddychamy przez ni . To, co dla jednej 
kultury uwa ane jest za istotne, np. pewien 
poziom dobrobytu, dla innych kultur mo e 
by  nieistotne” (Trompenaars i Hampden-
Turner, 1999, s. 20). 

Dopytywano wi c badanych o ich w asne 
interpretacje zaproponowanych przez nich 
metafor. Rorty (1999, s. 257) uzasadnia  
u ycie metafor, pisz c: 
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„Pyta  o to jak dzia a metafora, to tak, jak 
pyta  o to, jak dzia a geniusz. Gdyby my to 
wiedzieli, geniusz by by zbyteczny. Gdyby my 
wiedzieli, jak dzia aj  metafory, by yby one 
niczym sztuczki magika: raczej spraw  roz-
rywki ni  (…) niezb dnymi narz dziami 
post pu moralnego i intelektualnego”.

4. Analiza 

Niektórzy rozmówcy podkre lali ró -
nic  mi dzy pierwszym i drugim pokole-
niem imigrantów prowadz cych firmy, 
przestawiaj c dwie ró ne metafory, dla 
pierwszego i drugiego pokolenia. Analiza 
wyboru metafor zwierz t, które mia yby 
charakteryzowa  wietnamskich przedsi -
biorców prowadz cych firmy w Polsce, 
rozpoczyna si  od wypowiedzi, w których 
badani wykorzystywali wspóln  metafor  
dla obu pokole . W tabeli 1 przedstawiono 
zestawienie metafor u ytych przez interlo-
kutorów. Ka da z metafor uj tych w tabeli 
ma po jednym wskazaniu. Wyj tkiem s  
metafory: kota i bawo a, które pojawi y 
si  dwukrotnie. Przedstawiono je jednak 
oddzielnie, poniewa  uzasadnienia u ycia 
tych metafor bardzo si  ró ni y.

Mrówki wymieniane by y jako bardzo 
po yteczne zwierz ta, tworz ce spo eczno-
ci, w których ka dy osobnik specjalizuje 

si  w danym typie zada  wykonywanych na 
rzecz ca ej spo eczno ci. Praca s u y wspól-
nemu dobru, pracuj  na rzecz gniazda, 
w którym yj  wszystkie mrówki. Mrówki 
opisywane s  jako bardzo pracowite owady. 
I takie w a nie cechy przedsi biorców wiet-
namskich podkre lali badani.

Kolejnym zwierz ciem, które pojawi o 
si  jako metafora by a pszczo a. Badana, 
która wybra a t  metafor  uzasadnia a 
j  równie  pracowito ci  wietnamskich 
przedsi biorców oraz solidarno ci  i two-
rzeniem grupy, w której ka dy mo e liczy  
na pomoc. Dodatkowo podkre li a, e 
wa n  jednostk  w spo eczno ci wietnam-
skiej jest rodzina, która znajduje si  w cen-
trum, podobnie jak w ulu królowa. Wed ug 
rozmówczyni Wietnamczycy tworz  do  
zamkni t  grup  i s  bardzo skupieni na 
zarabianiu pieni dzy, dzi ki którym utrzy-
muj  rodziny.

Sowa wyst puje w j zyku polskim 
w zwi zku frazeologicznym: „m dry jak 
sowa” i tak te  opisywa  przedsi biorców 
wietnamskich mój rozmówca. Podkre la , 
e Wietnamczycy s  roztropni i podejmuj  

m dre decyzje. Jednak nie jest to, wed ug 

badanego, najlepsza metafora, poniewa  
sowy nie s  zdeterminowane, wytrwa e. 
Wietnamczycy za  s  bardzo uparci i atwo 
si  nie poddaj .

Kota jako metafor  wybra y dwie osoby. 
Jeden z badanych uzasadnia  wybór kota, 
opisuj c wietnamskich przedsi biorców 
jako przebieg ych i wahaj cych si , nie 
podejmuj cych szybko decyzji, a czaj cych 
si  i obserwuj cych wydarzenia. Wed ug 
badanego, Wietnamczycy my l  zbyt lokal-
nie i skupiaj  si  na bliskich celach. Druga 
badana osoba opisywa a Wietnamczyków 
jako m drych, zwinnych, którzy s  w stanie 
znale  si  w ka dym miejscu, w którym 
chc . Uwa a a równie , e je li Wietnam-
czycy czego  pragn , to nie ma takiej prze-
szkody, której by nie pokonali. Z regu y 
wietnamscy przedsi biorcy „chodz  cicho 
na paluszkach i nie robi  z tego wielkiego 
ha asu”. Wed ug rozmówczyni, wietnamska 
spo eczno  unika rozg osu i stara si , aby 
jak najmniej o niej mówiono. Nie potrze-
buj  by  widoczni, eby by  skutecznymi. 

Dwukrotnie jako metafora zosta  wybrany 
równie  bawó . Pierwszy badany opisywa  
spo eczno  przedsi biorców wietnamskich 
jako ci ko pracuj cych i wytrwa ych, bardzo 
agodnych w swoim post powaniu i us u -

nych. Uwa a , e wietnamscy przedsi biorcy 
zyskuj  sympati  innych ludzi, poniewa  s  
mili i uprzejmi. Druga osoba, która równie  
wybra a za metafor  bawo a, kierowa a si  
g ównie pracowito ci . Jednak uwa a a rów-
nie , e nie jest to idealna metafora, ponie-
wa  bawó  jest g upim zwierz ciem i robi 
tylko to, co inni mu karz , a Wietnamczycy 
tacy nie s .

Badany, który wybra  w a jako meta-
for  uzasadnia  wybór tym, e wietnamscy 
przedsi biorcy s  sprytni i szybcy w dzia-
aniu. Nie zastanawiaj  si  za d ugo nad 

decyzj , gdy  liczy si  to, aby jak najszybciej 
wykona  ruch i by  pierwszym. Rozmówca 
uwa a  te , e Wietnamczycy nie s  zbyt 
lubiani w Polsce. Wynika to przede wszyst-
kim z tego, e Polacy nie do ko ca wiedz , 
czego mog  si  spodziewa  po Wietnam-
czykach. Podobny strach jest odczuwany 
przed w ami.

Badana, która porówna a wietnamskich 
przedsi biorców do szczura, uzasadnia a 
wybór tym, e Wietnamczycy, podobnie jak 
szczury, potrafi  znale  wyj cie z ka dej 
sytuacji. Doskonale orientuj  si  w oto-
czeniu i relacjach. Pocz tkowo trudno im 
zaufa  innym osobom, mo na nawet powie-
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Tabela 1. Metafory zwierz t jako przedsi biorców wietnamskich

Zwierz Uzasadnienie

Sowa
• uosobienie m dro ci

• roztropno ci

Pszczo a

• zawsze pracuj  w grupie

• pomocni sobie

• w ulu jest królowa matka, w przypadku Wietnamczyków tak  rol  b dzie odgrywa  
rodzina; to na ni  pracuj  Wietnamczycy

• broni  swojej w asno ci

• do  zamkni ta grupa

• skupienie na jednym celu – zarabianiu pieni dzy

Mrówki
• du o pracuj

• bior  na siebie wi kszy ci ar ni  mog  ud wign

Kot

• przebiegli

• wahaj cy si

• my l cy zbyt lokalnie

• id c za atwymi zarobkami, rezygnuj  z wi kszych mo liwo ci

• m dry

• chodzi na paluszkach i nie robi z tego wielkiego ha asu, ale i tak dostanie to, czego 
chce

• zwinny 

• wsz dzie si  wci nie

• jak b dzie chcia , to poprosi

W

• sprytni

• szybcy

• je li inni s  mili to w  te , ale je li s  agresywni to uciekaj

• podobnie jak z w em w Polsce, du o ludzi ma problem z Wietnamczykami, bo nie 
wiedz , czego mog  si  po nich spodziewa

Bawó

• ci ko pracuje

• wytrwa y

• agodny

• us u ny

• ludzie przy bawole czuj  si  rodzinnie

• pracowity

Szczur

• wsz dzie si  prze lizgnie

• zawsze znajdzie wyj cie

• gromadzi kapita

• ma mnóstwo dzieci

• wszystkich zna, ca  okolic

• wie gdzie i

• troch  boja liwy, ale jak si  oswoi to je z r ki

• jak jest zadowolony, to pozwala sobie na du o

• czasem potrafi by  denerwuj cy

• jest potrzebny

ród o: opracowanie w asne.
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dzie , e s  boja liwi, ale z czasem, kiedy 
si  oswoj , poznaj , b d  „jedli z r ki”. 
Wietnamscy przedsi biorcy gromadz  kapi-
ta  jak zwierz ta z rodziny myszowatych. 
Uwa a te , e Wietnamczycy potrafi  by  
irytuj cy z powodu swojej wsz dobylsko-
ci i ciekawo ci. Uznaje jednak, e s  oni 

potrzebni w spo ecze stwie i maj  swoj  
rol  do odegrania. 

Podsumowuj c, mo na zauwa y , e 
wybierane zwierz ta s  spokojne, niezwra-
caj ce na siebie uwagi i pracowite. Mozol-
nie zbieraj  kapita  na pó niej, s  zaradne 
i wytrwa e. Pojawia  si  te  obraz Wietnam-
czyków szybkich i skutecznych. W ka dym 
jednak przypadku badani podkre lali pozy-
tywne nastawienie przedsi biorców, skupie-
nie na pracy i ch  pozostania niezauwa o-
nym i niek opotliwym.

Pozostali rozmówcy tworzyli metafory, 
rozró niaj c pierwsze i drugie pokolenie 
migrantów. Zestawienie metafor dla pierw-

szego pokolenia wietnamskich przedsi -
biorców prowadz cych swoje firmy w Pol-
sce zaprezentowano w tabeli 2. Ka da 
metafora przedstawiona w tabeli zawiera 
po jednym wskazaniu.

Jak mo na zauwa y , niektóre z meta-
for si  powtarzaj . Jedn  z nich jest bawó . 
Jeden z rozmówców motywowa  wybór 
tej metafory ci k  prac  wietnamskich 
przedsi biorców: „pracuje, pracuje i tak 
nie chce si  k óci  z nikim, aby pracowa , 
aby mie  jedzenie” [R17p]. W tej grupie 
metafor pojawi y si  ponownie opinie, e 
Wietnamczycy nie lubi  rozg osu i prefe-
ruj  spokojn  prac : „bawó  ma pracowa  
12 godzin, to pracuje i ten bawó  cichy, 
cichy…” [R17p]. Niewa ne jest zm czenie, 
wa ne s  cel i praca. Cz sto pracuj  ponad 
si y, eby zapewni  byt rodzinie. 

Mrówki s  kolejn  ponownie wspomi-
nan  metafor . Rozmówca zwraca uwag  
na pracowito  wietnamskich imigran-

Tabela 2. Metafory zwierz t przedstawiaj ce przedsi biorców wietnamskich pierwszego pokolenia 

imigrantów przebywaj cych w Polsce

Zwierz Uzasadnienie

Lew

• poluje i dba o swoj  rodzin

• dzia a z impetem 

• a mo e puma lub gepard, poniewa  nie mo e by  „ adne zwierz  grupowe, bo 
indywidualnie dzia aj  wszyscy”

Mrówki

• pracowite

• ziarnko po ziarnku

• pomocne sobie

Lis
• czasem chytry

• pracowity

Pies

• stadny

• lubiany przez klientów

• elastyczny

Szczur

• m dry

• kumuluje kapita

• odwa ny

• post puje po swojemu

• solidarny

Bawó

• ci ko pracuje, realizuj c swój cel 

• bardzo sympatyczne zwierz

• symbol pracy i nawet praca ponad norm

• wytrwa y

• chocia  zm czony, to b dzie pracowa

ród o: opracowanie w asne.
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tów. Podkre la, e swoje sukcesy osi gaj  
mozoln  wytrwa  prac , okre laj c t  stra-
tegi  jako zbieranie „ziarnko do ziarnka”. 
Badany uwa a te , e przedsi biorcy wiet-
namscy pomagaj  sobie i mog  na siebie 
liczy  w trudnych momentach. Podkre la 
jednak, e mimo wzajemnej pomocy, ka dy 
z przedsi biorców pracuje sam na siebie, 
a nie na tzw. mrowisko. Dzia aj  indywidu-
alnie, a nie razem. Ponadto, jego zdaniem, 
mrówki s  do  bezp ciowe, natomiast 
Wietnamczycy maj  bardzo ró ne charak-
tery i nie tworz  jednolitej masy. 

Nast pnym zwierz ciem pojawiaj cym 
si  ponownie jako metafora wietnamskiego 
przedsi biorcy jest szczur. Cechy szczura, 
które porównywane s  do cech wietna-
mskiego w a ciciela firmy to: odwaga, 
m dro , niezale no , ale i oszcz dno , 
poniewa  szczur kumuluje kapita  oraz jest 
solidarny z grup . 

Nowe rodzaje zwierz t, które si  poja-
wi y jako metafory to: lew, lis oraz pies. Lis 
zosta  wybrany przez badanego, poniewa  
posiada takie cechy, jak chytro  i przebie-
g o . Dodaje jednak, e wa n  charakte-
rystyk  jest te  pracowito , a tego o lisie 
do ko ca nie mo na powiedzie . Osoba, 
która wybra a lwa uzasadnia a swój wybór 
tym, e Wietnamczycy maj  dzia a  z impe-
tem, jak poluj ce lwy. Rozmówca zauwa a, 
e dla lwów wa ne jest dbanie o rodzin  

– stado. Jednak to, co jego zdaniem nie 
pasuje do Wietnamczyków to fakt, e raczej 
dzia aj  indywidualnie ni  w zwartej gru-
pie. Dlatego te  dodaje, e mo e lepsz  
metafor  by aby puma albo gepard, które 
jego zdaniem dzia aj  samotnie. Ponadto 
lew nie jest oszcz dny, a to, jak podkre-
la rozmówca, jest wa ne dla wietnamskiej 

spo eczno ci przedsi biorców pierwszego 
pokolenia, która kumuluje kapita .

Kolejny przedsi biorca opisuj cy swo-
ich pobratymców nale cych do pierwszego 
pokolenia uwa a, e Wietnamczycy s  jak 
psy – maj  agodn  i sympatyczn  natur . 
S  zwierz tami stadnymi i do  elastycz-
nymi w dzia aniu. Co ró ni ich jednak od 
psów, to du e rozkojarzenie oraz zabiera-
nie si  za wiele rzeczy w jednym momen-
cie. Cz sto prowadz  wiele ró nych inte-
resów i niewiele rzeczy doprowadzaj  do 
ko ca. 

Jak mo na zauwa y , ponownie pra-
cowito  jest do  mocno podkre lana 
w metaforach. Tym razem jednak bardziej 
podkre lana by a zaradno  i skuteczno  

dzia ania. Pojawia y si  równie  opinie, 
z których wynika, e Wietnamczycy korzy-
staj  z si y grupy, aby realizowa  indywidu-
alne cele, ale nie pracuj  na rzecz spo ecz-
no ci, ka dy dzia a samodzielnie. Doceniaj  
jednak swoj  spo eczno  jako kapita .

Troch  inne zwierz ta znajd  si  przy 
metaforach przedsi biorców nale cych do 
drugiego pokolenia. Przyk ady tych metafor 
przedstawiono w tabeli 3. 

W metaforach dotycz cych drugiego 
pokolenia pojawiaj  si  nowe gatunki zwie-
rz t. Przede wszystkim pojawiaj  si  ptaki 
– symbol wolno ci oraz zwierz ta cz ce 
dwa wiaty, l dowy i powietrzny. Mo na 
ju  wyra nie zobaczy  ró nic  w charakte-
rystyce drugiego pokolenia w porównaniu 
z pierwszym. Na pocz tku analizie poddano 
zwierz ta które ju  si  pojawia y we wcze-
niejszych porównaniach. 

Pies w przypadku drugiego pokolenia ma 
symbolizowa , e Wietnamczycy dopiero 
staj  si  zwierz tami stadnymi. Zaczynaj  
si  integrowa  ze spo eczno ci  polsk . 
Pojawia si  te  taka cecha, jak wierno  
idea om. Podkre lane s  te  ró ne tempe-
ramenty i rodzaje psów, które symbolizuj  
przedsi biorców wietnamskich.

W metaforach dotycz cych ogólnie wiet-
namskich przedsi biorców pojawia  si  w . 
Jest on wspominany ponownie, tym razem 
charakteryzuj c jednak wy cznie drugie 
pokolenie. W tym przypadku uwypuklone s  
takie cechy, jak: cierpliwo  oraz m dro , 
a tak e umiej tno  koncentracji na jednym 
celu, na którego osi gni cie wietnamscy 
przedsi biorcy potrafi  skupi  ca a swoj  
energi , aby skutecznie uderzy . 

Nowym zwierz ciem w porównaniach 
jest aligator. Badanemu przedsi biorcy 
aligator kojarzy  si  z m odymi przedsi -
biorcami, przede wszystkim jako stworze-
nie, które biernie czeka na swoj  ofiar , 
a  sama wpadnie mu w paszcz . Ponadto, 
wed ug badanego, m odzi nie dzia aj  
razem, a indywidualnie. Natomiast, je li ju  
zaczynaj  wspó pracowa , to nie obawiaj  
si  kooperacji z Polakami. Badany przyrów-
nuje to do mi dzygatunkowej wspó pracy, 
któr  mo na zaobserwowa  pomi dzy ali-
gatorem i pewnym gatunkiem ptaka, który 
czy ci mu z by, po ywiaj c si  pozosta ymi 
mi dzy nimi resztkami pokarmu. Ponadto 
m odzi przedsi biorcy lubi  kierowa , 
ale ju  nie do ko ca maj  ch  do ci -
kiej pracy. Szybciej kogo  zatrudni , eby 
wykona  dla nich jak  prac  ni  sami si  
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ni  zajm . Jest te  grupa przedsi biorców, 
która po prostu paso ytuje na rodzicach, 
przejmuj c ich firmy i nie wprowadzaj c 
jakichkolwiek ulepsze . 

Ciekawe jest równie  porównanie przed-
si biorców z drugiego pokolenia do wol-
nych ptaków, które s  niezale ne i w prze-
ciwie stwie do swoich rodziców nie boj  si  
realizowa  marze . Cho  kolejny badany 
u ywa metafory or a, to uzasadnienie 
wyboru tego zwierz cia jest nieco inne. 
Orze  nale y do ptaków drapie nych i jest 
jednym z najsilniejszych. Potrafi zabija  
o wiele wi ksze od siebie zwierz ta. W a-
nie przed t  drapie no ci  or ów prze-

strzega badany, wypowiadaj c si  o drugim 
pokoleniu. Podkre la, e s  to ju  osoby, 
które potrafi  walczy  o swoje i nie s  ju  
tak uleg e, jak rodzice. Lubi  pracowa , ale 
potrafi  te  si  bawi  i ceni  sobie swój 
czas wolny. Nie daj  si  ju  wykorzystywa  
i potrafi  korzysta  z ycia, z mo liwo ci 
jakie maj . 

M ody wilk jest równie  metafor  dru-
giego pokolenia. Rozmówczyni uwa a 
m odych przedsi biorców za niezale nych, 
a by  mo e nawet i samotnych w swoim 
d eniu do osi gni cia sukcesu. Ka dy 
idzie swoj  drog , poniewa  nie potrafi  
ju  funkcjonowa  w „stadzie”.

Leniwiec zosta  wybrany przez bada-
nego, który uwa a m odych Wietnamczy-
ków wychowanych w Polsce za rozleniwio-
nych w stosunku do pierwszego pokolenia.

Podsumowuj c, zwierz ta u yte w two-
rzeniu metafor dla przedsi biorców dru-
giego pokolenia Wietnamczyków prze-
bywaj cych w Polsce charakteryzuj  si  
przede wszystkim niezale no ci , stanow-
czo ci  i odwag , a tak e mniejsz  ch ci  
do ci kiej pracy. 

Porównuj c metafory zastosowane dla 
pierwszego i drugiego pokolenia, mo na 
zauwa y  jak ró nie postrzegane s  te 
dwie grupy. Pierwsza ma charakteryzowa  
si  ogromn  pracowito ci , prac  ponad 

Tabela 3. Metafory zwierz t przedstawiaj ce przedsi biorców wietnamskich drugiego pokolenia imi-

grantów przebywaj cych w Polsce

Zwierz Uzasadnienie

Aligator

• lubi eby inni za niego pracowali

• yje mi dzy dwoma gatunkami

• czeka na zyski

Wolny ptak
• niezale ni

• ka dy idzie w swoim kierunku

Pies

• Wietnamczycy zaczynaj  by  zwierz ciem stadnym

• asymiluj  si  i wychodz  poza swoje „podwórko”

• ró ne charaktery, temperamenty

• wierni idea om

M ody wilk

• m odzi nie potrafi  jeszcze by  w stadzie

• samotni

• id  swoj  drog

W

• potrafi  skupi  energi  na jednym uderzeniu

• koncentruj  uwag  na jednym celu

• m drzy

• cierpliwi

Orze

• bardziej drapie ni

• pracuj , ale te  lubi  si  bawi

• korzystaj  z ycia

• na or a trzeba uwa a , ju  te  potrafi  walczy , nie zrobi tyle ile ka

Leniwiec • rozleniwili si  w stosunku do pierwszego pokolenia

ród o: opracowanie w asne.
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norm  i oszcz dno ci . Druga grupa to 
niezale ni przedsi biorcy, którzy zaczynaj  
ju  wspó pracowa  z Polakami, praca jest 
dla nich wa na, ale równie wa ne jest te  
ich ycie prywatne i czas wolny. Cz sto te  
korzystaj  z kapita u zgromadzonego przez 
rodziców.

5. Wnioski

Zestawienie metafor pokazuje, e cz  
Wietnamczyków zauwa a ró nice mi dzy 
pierwszym a drugim pokoleniem przed-
si biorców wietnamskich funkcjonuj cych 
w Polsce. Mo na zauwa y , e ogólnie 
Wietnamczycy okre lali swoj  spo eczno , 
niezale nie od tego czy by o to ogólnie 
o obu pokoleniach, czy ka dego z osobna, 
jako spo eczno  bardzo zaradn  i skupion  
na osi gni ciu celów, cho  te cele mog  by  
ró ne dla pokole . Dla pierwszego poko-
lenia celem dzia a  jest oszcz dzanie pie-
ni dzy, aby mie  pó niej lepsze ycie, a dla 
drugiego pokolenia coraz wa niejsze jest 
korzystanie z ycia i zarabianych pieni dzy. 
Konsumuj  w tym celu m.in. równie  pie-
ni dze zgromadzone przez rodziców. Naj-
wi ksze ró nice mi dzy pokoleniami mo na 
zauwa y  w podej ciu do pracy. Pierwsze 
pokolenie jest skoncentrowane na pracy. 
Drugie pokolenie nie widzi potrzeby takiej 
pracy, jak pierwsze pokolenie, poniewa  
korzysta z kapita u zgromadzonego przez 
rodziców i mo e sobie pozwoli  na czas 
wolny i rozwijanie swoich pasji. Cz ciej 
tak e wchodzi we wspó prac  z Polakami. 
W wi kszo ci przypadków badani podkre-
lali, e niezale nie od tego czy przedsi -

biorca zaliczany by by do pierwszego, czy 
do drugiego pokolenia Wietnamczycy nie 
lubi  by  widoczni w spo ecze stwie. Wol  
dzia a  bez rozg osu i spokojnie realizo-
wa  swoje plany. Skupieni s  na budowa-
niu dobrobytu. Mimo i  dzia aj  w grupie, 
nie jest to do ko ca dzia anie na grup . 
Najwa niejsze jest dobro rodziny. Spo ecz-
no  jest narz dziem, które mo e da  si  
i wsparcie.

U ycie metafor w badaniu pozwoli o na 
przedyskutowanie z badanymi charakte-
rystyk ich spo eczno ci. W cz ci projek-
cyjnej pojawi o si  wi cej w tków, w któ-
rych badani pozwalali sobie na krytyk  
swojej spo eczno ci. Mo na wi c uzna , e 
narz dzie spe ni o za o enia. Jest to o tyle 
wa ne, e w przypadku Azjatów, którzy nie 
lubi  mówi  o sobie, swojej spo eczno ci 

i swoich wadach u ycie metafor umo li-
wi o badanym opowiedzenie o swojej spo-
eczno ci wi cej ni  gdyby zostali zapytani 

wprost. 
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