Vietnamo lietuvių bendruomenės
pirmininkė Aurelija Jankauskienė:
„Galimybė gyventi svečioje šalyje
labai padeda augti“
Deimantė ŽUKAUSKIENĖ
Vietnamas – tikras Pietryčių Azijos perlas. Iki pandemijos šalis kasmet sulaukė vis
didesnio keliautojų dėmesio. Šalies sostinė yra Hanojus, o didžiausias miestas –
Hošiminis. Vietnamas ribojasi su kitomis rytų šalimis – Kinija, Laosu, Kambodža,
rytų krantus skalauja Pietų Kinijos jūra. Vietnamas – spalvinga šalis, kuri žavi savo
įspūdinga gamta, skaniu maistu bei savo tradicijomis ir papročiais, darbščiais
žmonėmis. Krašte gausu budistų šventyklų, bažnyčių, įspūdingų nacionalinių
parkų, draustinių, kuriuose galima grožėtis laukine gamta, nematytais augalais
bei gyvūnais, įvairių paplūdimių, kurie traukia nepamirštamais saulėlydžiais.
Prie visame pasaulyje veikiančių lietuvių bendruomenių prisidėjo nauja narė –
lietuvių bendruomenė Vietname. Šiuo metu bendruomenėje 11 narių, tačiau
Vietname gyvena kur kas didesnis skaičius lietuvių ir reikia viltis, kad su laiku šios
bendruomenės gretos padidės. Vietnamo lietuvių poreikis komunikuoti jau seniai
buvo išaugęs, todėl ir bendruomenė susibūrė natūraliai. Nuo idėjos įsteigti
Vietnamo lietuvių bendruomenę iki jos įgyvendinimo praėjo kelios savaitės, o
oficialus steigiamasis susirinkimas įvyko per šv. Velykas, balandžio 4 dieną.
Lietuvių bendruomenės pirmininke Vietname tapusi Aurelija Jankauskienė siekia
bendruomenės narius įtraukti į bendrą veiklą, kad žinia apie naują bendruomenę
pasklistų kuo plačiau ir pasiektų kuo daugiau Vietname gyvenančių lietuvių, o
taip pat palaikyti ryšį su kitomis užsienio lietuvių bendruomenėmis, Pasaulio

Lietuvių Bendruomene (PLB), Užsienio reikalų ministerija (URM). Taigi, apie
gyvenimą Pietryčių Azijoje, savo patirtis, tautinės tapatybės suvokimą, išlaikymą ir
susikūrusią naują lietuvių bendruomenę, jos tikslus trumpai pasikalbėjome su
bendruomenės pirmininke Aurelija Jankauskiene.

Aurelija Jankauskienė
Papasakokite šiek tiek daugiau apie save… Kada atvykote į Vietnamą?
Kiek laiko jau čia gyvenate? Ką dirbate?

Šiemet skaičiuojame jau ketvirtus metus, kaip su šeima gyvename Vietname ir
turim galimybę pažinti jį visapusiškai. Su šeima atvykome į Vietnamą dėl vyro
karjeros galimybių. Jo tikslas buvo įsteigti lietuviškos įmonės filialą didžiausiame
Vietnamo mieste – Hošimine. Vyras Vytautas darbuojasi aviacijos, o aš – meno
srityje. Kuriu mišrios technikos paveikslus, interjero detales, papuošalus. Savo
kūrybinę veiklą derinu su meniniais užsiėmimais moterims bei vaikams, kurių
metu dalinuosi savo žiniomis, sukaupta patirtimi, o tuo tarpu dalyviai sukuria
unikalius meno kūrinius. Taip pat pasitaikius galimybėms savanoriauju mokykloje.
Papasakokite skaitytojams šiek tiek daugiau apie Vietnamo lietuvius. Kas
gi tie lietuviai, apsigyvenę Vietname? Kiek jų šalyje gyvena? Kiek laiko?
Kokiomis veiklomis užsiima?
Lietuviai, gyvenantys Vietname, yra ganėtinai jauni žmonės, dauguma peržengę
trečią dešimtį. Dalis jų dirba įvairaus profilio lietuviško kapitalo įmonėse – užima
vadovaujančias pozicijas, kiti moko anglų kalbos, dar kiti dirba IT srityje, turizmo
ar sveikatos priežiūros srityse. Specialybių daug ir įvairių, negalėčiau išskirti
vienos srities, būdingos Vietnamo lietuviams. Šiuo metu pažįstame apie 20
suaugusių tautiečių, bet manau, kad jų yra gerokai daugiau. Dalis tautiečių yra
sukūrę mišrias šeimas – tiek su Vietnamo piliečiais, tiek su kitataučiais. Turime ir
lietuvaičių vaikų, nors didele gausa pasidžiaugti negalime, nes tendencija visgi
yra tokia, kad į Vietnamą daugiausia vyksta žmonės, dar nesukūrę šeimų.
Daugeliui Vietnamo lietuvių tai nebuvo pirma šalis, į kurią atvyko gyventi iš
Lietuvos. Yra tautiečių, persikėlusių iš Kinijos, Anglijos, Afrikos bei kitų šalių.
Pakalbėkime apie gyvenimą Vietname. Kuo ši valstybė Jus žavi ir
yra ypatinga? Kokie didžiausi privalumai ir trūkumai gyventi šioje šalyje?
Kuo Vietnamas gali patraukti lietuvį?
Vietnamas pasižymi gamtos įvairove, žmonių gausa, kultūriniais kontrastais.
Pietinis Vietnamas skiriasi nuo šiaurinio tiek gamtos vaizdais, klimatu, tiek
skirtingais žmonių charakteriais. Pietuose žmonės labiau atsipalaidavę, atlaidesni.
O šiaurėje žmonės šiek tiek šaltesni. Didžiausias Vietnamo privalumas yra amžina
vasara, veiklūs, verslūs žmonės. Vietnamas gana atviras kitataučiams ir kitų
religijų žmonėms. Nors pastebėtina, kad esama šiokio tokio priešiškumo
tamsesnės rasės žmonėms. Patys labai vengia saulės, balinasi odą. Kas mane žavi?
Žavi, kaip žmonės kabinasi į gyvenimą. Kaip jaučiasi jų tarnystė vienas kitam.
Kaip žmonės savo veikla sukuria pridėtinę vertę kitiems, papildo vienas kitą. Kad

ir toks paprastas pavyzdys: ryte, kuomet žmonės važiuoja į darbą, pakelėse galima
pamatyti daug kavos vežimėlių, žmonės tiesiog gatvėje pardavinėja rytinę kavą
pravažiuojantiems. Lygiai taip pat pardavinėja pusryčius, pietus ir pan.

Vietnamo vaizdai. Kamilės Miniokaitės nuotr.

Vienas iš trūkumų – produktų bei paslaugų kokybė. Negalėčiau taip pasakyti apie
visus produktus bei paslaugas, taip pat ne apie visus vietnamiečius, bet labai
dažnas atvejis, kai pristatytas produktas neatitinka elementarių reikalavimų.
Tuomet gelbėja kantrybė. Vietnamiečiai linkę mokytis, taisyti klaidas. Manau,
pamažu auga ir jų supratimas apie kokybę, prie to sparčiai prisideda užsienio
įmonės, plėsdamos savo veiklą ir investuodamos į Vietnamą.
Mėgstantiems keliauti Vietnamas yra patraukli šalis savo įvairove. Šalyje
egzistuoja 53 mažumos (gentys), kurios visos turi savitas kultūras, kalbas,
aprangas. Vietnamo kraštovaizdis labai įvairus ir turtingas: jūra, pušynai, kopos,
kalnai, uolos, džiunglės, urvai. Skirtingą skonį turintys keliautojai tikrai gali
atrasti sau tinkamas kelionių vietas.
97 milijonais gyventojų turintis Vietnamas – milžiniška ir vis auganti rinka, kuri
yra patraukli verslams, norintiems plėstis į Aziją.
Gal galite trumpai papasakoti apie lietuvių bendruomenės Vietname
planus. Kokie numatomi renginiai, išvykos?
Jau po kelių savaičių planuojame išvyką su bendruomenės nariais į Dalato
regioną. Dalate vyrauja pušynai, jam būdingas vėsus ir pavasariškas klimatas. Tai
vieta, kur užauginama didžioji dalis šalies daržovių. Dalate planuojame žygį,
nakvynę palapinėse prie ežero, vakaronę prie laužo. Žvejosime, žaisime žaidimus,
bendrausim lietuviškai ir puoselėsim lietuvišką kultūrą. Tolimesniuose planuose
yra Joninių šventimas ir Valstybės dienos minėjimas.
Ar lengva išlaikyti tautinį tapatumą gyvenant kitoje šalyje? Ar Jums yra
svarbu jį išlaikyti? Kaip puoselėjate tautinį tapatumą?
Mūsų šeimai išlaikyti tautinį tapatumą nėra sudėtinga. Abu su vyru esame
lietuviai, taip pat auginame du berniukus, kuriems su džiaugsmu bei noru
siekiame perduoti lietuviškas tradicijas bei papročius. Tautinį tapatumą
puoselėjame namuose kalbėdami lietuviškai, švęsdami šventes bei minėdami
Lietuvai svarbias datas. Taip pat palaikydami ryšį tiek su Lietuvoje gyvenančiais
artimaisiais, tiek su kitais tautiečiais, gyvenančiais Vietname. Berniukai taip pat
virtualiai lanko neseniai atsidariusią šeštadieninę lietuvių kalbos mokyklėlę
„Aušra“, skirtą Pietryčių Azijoje gyvenantiems vaikams. Mišrioms šeimoms gali
būti sudėtingiau išlaikyti tautinį tapatumą ir perduoti lietuvybę savo atžaloms, bet
esu tikra, kad turint noro ir įdedant pastangų viskas yra įmanoma.

Aurelija Jankauskienė su šeima
Savo ateitį siejate su Vietnamu ar Lietuva? Kaip dažnai sugrįžtate namo į
Lietuvą?
Artimiausią ateitį siejame su Vietnamu. Tolimesnėje ateityje matome save
gimtinėje. Galimybė gyventi svečioje šalyje labai padeda augti, pažinti kitas
kultūras, praplėsti mąstymą bei išsiugdyti naujas savybes, todėl pasitaikius
galimybei rekomenduočiau kiekvienam tai išbandyti. Iki pandemijos į Lietuvą su
šeima grįždavome porą kartų metuose. Dabar renkamės keliauti Vietnamo viduje,
bet su viltimi laukiame, kada vėl bus galimybė keliauti be apribojimų ir bent
trumpam galėsime sugrįžti į Lietuvą.
Ką vietnamiečiai žino apie Lietuvą? Ar įsivaizduoja, kokiame žemyne yra,
kokia tai šalis?
Vietnamiečiai apie Lietuvą žino mažai. Jeigu pasitaiko tokių, kurie žino, tai jie
būna susiję su verslo santykiais arba krepšiniu, nors šis Vietname nėra toks
populiarus kaip Lietuvoje. Vyresnė karta, kuri mokėsi Ukrainoje, Rusijoje, žino,
kad Lietuva priklausė Sovietų Sąjungai. Apskritai, žinios apie Lietuvą yra menkos.
Dar galėčiau pridurti, kad lietuvių kalba yra labai padeda mokantis vietnamiečių

kalbą. Mūsų tarimas jiems lengviau suprantamas nei kitų kitataučių. Dažnas
užsienietis pasakytų, kad nustoja mokytis vietnamiečių kalbos, nes vietiniai jų
nesupranta, o mums yra kitaip.
Kokie lietuvių bendruomenės Vietname tikslai?
Mūsų bendruomenės tikslas yra ir toliau burti Vietname gyvenančius lietuvius
bendriems tikslams, išlaikyti lietuviškus papročius, tradicijas ir skleisti Lietuvos
kultūrą Vietname. Per muzikinį, estetinį bei kultūrinį ugdymą suteikti visiems
norintiems galimybę arčiau susipažinti su lietuvių kultūros paveldu. Ir toliau
sieksime bendradarbiauti ir su kitomis organizacijomis kultūros, sporto ir švietimo
srityse.
Dėkoju už pokalbį!
Projektas „Pasaulio lietuviai ir Lietuva“
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