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Nh»ng lá thÜ cuÓi Ç©i cûa 

TrÜÖng Vïnh Kš

Sau khi TrÜÖng Vïnh Kš qua Ç©i, gia Çình ông còn
gi» låi  5 là thÜ vi‰t  b¢ng ch» La-tinh gºi  cho bác sï
Alexis  Chavanne.  Bác  sï  Chavanne là  m¶t  nhà ñông
PhÜÖng h†c n°i ti‰ng, Çã tØng làm viŒc tåi ñông DÜÖng.

Trong  thÜ  trao  Ç°i  giºa  TrÜÖng  Vïnh  Kš  và
Chavanne  thÜ©ng  nh¡c  Ç‰n  tên  Pène-Siefret.  Pène-
Siefert là tác giä cuÓn "VÃn ÇŠ B¡c Kÿ" sau HiŒp Ü§c
giºa Pháp và Trung Hoa. Ông Siefert và TrÜÖng Vïnh
Kš là hai ngÜ©i c¶ng s¿ viên Ç¥c biŒt cûa Toàn quyŠn
lÜ«ng kÿ      Paul Bert cho nên rÃt thân thi‰t v§i nhau tØ
lâu.
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Nh»ng  bÙc  thÜ  vi‰t  b¢ng  ch»  La-tinh  Çã  ÇÜ®c
Raphel Barquissau dÎch sang ti‰ng Pháp và bà Phan ThÎ
Minh Çã gºi tài liŒu này tØ Pháp vŠ ViŒt Nam cho ông
ñào Hùng. Ông ñào Hùng Çã dÎch ra ti‰ng ViŒt và ghi
låi trong bài "TrÜÖng Vïnh Kš qua nh»ng lá thÜ cuÓi
Ç©i", Çæng trong cuÓn Th‰ k› XXI nhìn vŠ TrÜÖng Vïnh
Kš, trang 146-153. Tåp chí XÜa và Nay, nhà xuÃt bän
Væn Hóa Sài Gòn. 4/2006.

Là m¶t tài liŒu quš, chúng tôi xin ghi låi 5 lá thÜ
cûa TrÜÖng Vïnh Kš Çã ÇÜ®c ông ñào Hùng dÎch ra ch»
quÓc ng», Ç‹ quí vÎ Ç¶c giä có th‹ nhÆn thÃy tâm trång
cûa TrÜÖng Vïnh Kš lúc vŠ già và tØ Çó có th‹ Çánh giá
con ngÜ©i TrÜÖng Vïnh Kš.

Lá thÜ thÙ nhÃt

                      

Paris, tháng 02 næm 1887

Gºi bác sï Chavanne, Dân bi‹u.

Tôn huynh cao quí,

Có lë tôi låm døng tên cûa huynh trong các bÙc thÜ
tôi gºi cho ông bån P. Sirf (tÙc là Pène-Siefert) cûa tôi.



NhÜng do lòng tin cÆy hoàn toàn ª huynh, tôi hy v†ng r
¢ng tØ nay vŠ sau së không có s¿ lÅn l¶n Çó n»a. ñÃy,
tình bån là ª Çó. Tôi không có gì Ç‹ k‹ ra Çây, chúng tôi
vÅn månh khÕe vŠ th‹ chÃt,  tôi và nh»ng ngÜ©i thân,
nhÜng vŠ tinh thÀn thì không. Khi chÙng ki‰n bánh xe
phú quí xoay vÀn, tôi, ngÜ©i quan sát s¿ thæng trÀm cûa
th‰ k›, tôi cäm thÃy chán Ç©i. Cu¶i Ç©i, ngoài vÈ tàn tå
cûa nó, có lë là m¶t niŠm kh° äi hÖn là m¶t niŠm vui
cho con ngÜ©i. Cu¶c Ç©i con ngÜ©i trên trái ÇÃt là m¶t
cu¶c Ç©i quân dÎch, Çúng nhÜ Job Çã nói. Ng†n sóng
døc v†ng lay Ç¶ng bÓn bŠ quanh tôi, m¶t con thuyŠn
dung dÎ. Tuy nhiên vÅn phäi hy v†ng: m¥c cho s¿ quy‰n
rÛ cûa nh»ng nàng tiên Çuôi cá. Enée Çã Ç‰n nÜ§c Ý, nÖi
ông xây d¿ng nên vÜÖng quÓc: không có hoa hÒng nào
không có gai, cÛng nhÜ không có ngÜ©i nào không có
gánh n¥ng. NhÜng tôi ÇÜ®c an ûi nÖi tình bån cûa tôn
ông, nó nâng Ç« niŠm hy v†ng trong tôi, nhÜ cái neo
gi»a nh»ng cÖn sóng l§n.

Tôi  ch©  nh»ng  tin  tÓt  và  xÃu  cûa  P.S.  (Pène-
Siefert),  ngÜ©i  bån  cûa  chúng  ta  cho Ç‰n  khi  vŠ  v§i
Chúa. Ông Ãy Çã xuÃt hiŒn trÜ§c chúng tôi trong chÓc
lát nhÜ m¶t Phoebus m§i, nhÜng ông không ª låi lâu.
Ông ta Çã Çi Hông Kông, rÒi Häi Phòng và Hà N¶i. Tôi
không bi‰t tôi së thành cái gì ª Çây, tÃt cä nh»ng gì tôi
bi‰t, là tôi vÅn còn sÓng.
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Tåm biŒt và tåm biŒt lÀn n»a, ngÜ©i bån rÃt Çáng
kính và rÃt thân thi‰t.

                                            T.T. (1)

                                       P.T.V.K.

(1) T.T. vi‰t t¡t chº Totus có nghïa là TÃt cä vì bån.

======

ThÜ trä l©i cûa Chavanne

Ngày 1 tháng 3 næm 1887.

Dân bi‹u.

Bån thân m‰n,

BÙc  thÜ  dÍ  thÜÖng  cûa  bån  Çã  Çem låi  cho  tôi
nh»ng giây phút êm ÇŠm. Tôi thành thÆt cám Ön bån.



TØ rÃt lâu, ª nÖi xa, uy tín cûa m¶t nhà bác h†c tên
tu°i Çã có sÙc månh bên tôi, tØ lâu trong tÜ tÜªng và tình
cäm tôi Çã ÇÜ®c g¡n bó b¢ng m¶t mÓi tình huynh ÇŒ.
Khoa h†c không bi‰t Ç‰n biên gi§i cûa các vÜÖng quÓc.

B¶ m¥t cûa s¿ viŒc B¡c Kÿ may m¡n Çã thay d°i
cùng v§i nh»ng nhà cai trÎ bên trong, nh© sÜ giúp Ç« và
l©i khuyên cûa ông bån Pène. M¶t vài ÇiŠu bÃt công vi
phåm do s¿ bÒng b¶t mù quáng sau cái ch‰t cûa Paul
Bert, së ÇÜ®c sºa ch»a.

Ông  bån  Pène  cûa  chúng  ta  Çang  chuÄn  bÎ  lên
ÇÜ©ng ngày 13 tháng 2. Ông ta së qua Sài Gòn, rÒi ra
Trung Kÿ Ç‹ tháp tùng nhà vua sang Pháp, v§i quyŠn
hån Ç¥c bi‰t.

Bên Çây ai cÛng hy v†ng bån së Çi cùng nhà vua.
NhÜ vÆy bån së  làm vinh d¿ cho nhà vua và cä cho
chúng tôi.  NiŠm tin Çó khi‰n tôi  rÃt hài lòng. Tôi Çã
d¿ ÇÎnh nhiŠu k‰ hoåch thú vÎ.

Bån së ÇÜ®c ti‰p Çón nhÜ m¶t ngÜ©i anh em rÃt
xÙng Çáng, m¶t ngÜ©i anh em xuÃt s¡c cûa các nhà bác
h†c Pháp, nhÃt là ª ch‡ tôi, mà gi© Çây và mãi mãi vÅn
là ngÜ©i bån trung thành cûa ngÜ©i anh em.

                                                   

5



                                            Alexis Chavanne

Tôi Çã trao tÆn tay lá thÜ cho ông bån Pène. Ông ta
cám Ön.

Trong thÜ này hãy ti‰p nhÆn tÃt cä n¶i dung cûa nó;
nhÜng tôi mong bån hãy tha thÙ cho hình thÙc sai låc
cûa thÜ, vì tôi Çã mÃt thói quen vi‰t b¢ng ch» La-tinh.  

=======



Lá thÜ thÙ hai

Paris, ngày 8 tháng 4 næm 1887

Gºi ông Chavane, Dân bi‹u.

Tôn ông rÃt uyên bác,

BÙc thÜ cûa huynh Çã Çem låi cho tôi niŠm vui l§n
vì nó b¡t nguÒn tØ s¿ phong phú cûa m¶t tÃm lòng chân
thành. Nó låi càng quí giá ÇÓi v§i tôi vì ÇÜ®c gºi cho
m¶t kÈ không xÙng Çáng mÃy. Qua bÙc thÜ, tôi nhÆn
ÇÜ®c tin tÙc tÓt lành vŠ ngÜ©i bån cûa chúng ta, nhÃt là
vŠ chuy‰n Çi trª låi v§i chúng tôi, Çem Ç‰n s¿ giäi cÙu
cho quÓc vÜÖng An Nam. LiŒu ông Ãy có cÙu ÇÜ®c cä
chi‰c  bè  không.  Giºa  con  ngÜ§i  v§i  con  ngÜ©i,  nhÜ
thÜ®ng Ç‰ ÇÓi v§i vua chúng tôi.

ñÓi v§i tôi, n‰u vÆn may Ç‰n, tôi có th‹ tháp tùng
nhà vua sang Pháp, ÇÃy là cÖ h¶i Ç‹ có ÇÜ®c niŠm vui
l§n. Vì Çây là dÎp Ç‹ tôi nhìn låi m¶t cách vô cùng vui
sÜ§ng thành phÓ Paris, thành phÓ cao quí nhÃt th‰ gi§i,
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mà tôi Çã có dÎp Ç‰n thæm næm 1883, và tôi ÇÜ®c g¥p
nh»ng ngÜ©i bån rÃt n°i ti‰ng và rÃt uyên bác mà væn
h†c và khoa h†c Çã cho tôi ÇÜ®c ti‰p xúc.

Sau khi trª vŠ tØ nhà trÜ©ng xuÃt s¡c Çó, nÖi tôi Çã
h†c ÇÜ®c kinh nghiŒm và ti‰p thu ÇÜ®c nh»ng ki‰n thÙc
tÓt nhÃt. Còn vŠ danh v†ng thì gi© Çây nó không còn
cám d‡ n»a ÇÓi v§i con sÜ tº bÎ Çè n¥ng dÜ§i niŠm chua
chát và bÎ sÙc l¿c tØ bÕ.

M¶t cu¶c sÓng cô ÇÖn v§i sách vª là ÇiŠu làm vØa
lòng nhÃt cho m¶t ngÜ©i quan sát s¿ vÆt diÍn bi‰n vào
bu°i chiŠu tà cûa cu¶c Ç©i.

NhÜng con ngÜ©i ÇŠ nghÎ,  còn ThÜ®ng Ç‰ quy‰t
ÇÎnh: Nhân nguyŒn nhÜ thº nhÜ thº, thiên lš vÎ nhiên vÎ
nhiên. Khoäng cách còn xa tØ cái cÓc lên Ç‰n môi. Có
m¶t khoäng cách tØ miŒng Ç‰n mi‰ng æn. Không ai có
th‹ thành Çåt mãi. Tuy nhiên không có cái gì không th‹
làm ÇÜ®c. NhÜ vÆy, v§i niŠm hy v†ng dÎu dàng ÇÜ®c
g¥p låi huynh m¶t ngày nào Çó, tåm biŒt và tåm biŒt m¶t
lÀn n»a, và mong huynh hãy nh§ Ç‰n ngÜ©i bån h‰t lòng
vì huynh.

                                               

                                               P.T.V.K.



========

ThÜ trä l©i cûa Chavanne  

ViŒn Dân bi‹u, Paris, 20 quintili mense, 1887.

Gºi ngÜ©i bån T.V. Kš rÃt uyên bác,

TrÜ§c h‰t xin nhÆn cái ôm hôn cûa tình bån, ÇÒng
th©i là l©i chúc mØng cûa tôi vŠ tin tÙc xÙng Çáng v§i
giá trÎ cûa bån m§i Çây Çã ÇÜ®c nÜ§c C¶ng Hòa Pháp
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trao t¥ng. Tôi rÃt lÃy làm vui mØng và không kém phÀn
chúc mØng nÜ§c C¶ng Hòa.

ñiŠu Çó b¶c l¶ thái Ç¶ tÓt ÇËp nhÃt cûa nh»ng nhà
cai trÎ ÇÓi v§i bån.

Tình hình hiŒn nay cûa vÜÖng quÓc An Nam Çã
không Çem låi niŠm vui nhÜ vÆy ÇÓi v§i tôi! Có m¶t vài
s¿ gián Çoån mà tôi không hi‹u n°i, nhÜng tôi tin r¢ng
nh»ng Çám mây Çen Çó rÒi së xua tan. Thêm vào Çó,
viŒc thay Ç°i quan cai trÎ m§i Çây ª bên Çó Çã Çem låi
nh»ng lúng túng m§i. Có lë ông bån Pène-Siefert Çã báo
cho bån bi‰t m¶t phÀn s¿ viŒc. Dù sao Çi n»a, d¿ án cûa
tôi Çành Ç‹ låi lúc khác.

Tôi thÃy tình hình Çó thÆt Çáng b¿c mình. Bån có
nghï  nhÜ  vÆy  không.  Tuy  nhiên  chúng  tôi  vÅn  tin  ª
s¿ giúp Ç« cûa bån.

Quä  thÆt  m¶t  cu¶c  sÓng  cô  Ç¶c  v§i  sách  vª  và
ngÜ©i thân là ÇiŠu tÓt. Tôi tin ch¡c nhÜ vÆy và Çã có thói
quen, bän thân tôi cÛng là ÇŒ tº cûa nhà thÖ Ovide:

"KÈ sÓng dÃu mình là kÈ bi‰t sÓng,

"Và m‡i ngÜ©i phäi sÓng trong sÓ phÆn dành cho
mình."



NhÜng  n‰u  cÖ  quan  công  c¶ng  Ç‰n  tìm  l©i
khuyên và s¿ giúp Ç« nÖi bån, hãy vÜÖn cao lên, hãy có
tÃm lòng cao thÜ®ng ! T° quÓc và nhân loåi trên h‰t.
RÒi sau khi làm tr†n nhiŒm vø chính Çáng, nhà hiŠn tri‰t
låi trª vŠ v§i cô ÇÖn và nh»ng nghiên cÙu ÇÀu tiên.

Mong r¢ng ÇiŠu Çó së diÍn ra nhÜ vÆy ! Mong r
¢ng nh»ng s¿ chÆm tr‹ không h®p th©i së nhanh chóng
bÎ gåt bÕ !

Hãy nhÆn l©i chào tÓt ÇËp nhÃt cûa tôi.

V§i tÃt cä tÃm lòng.

                                             Al. Chavanne

=======

Lá thÜ thÙ ba
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Bác sï Chavanne Alexis, ngày 6 tháng 8 næm 1887.

         Bác sï rÃt uyên bác,

Tôi  rÃt  vui  mØng nhÆn ÇÜ®c thÜ m§i  cûa huynh
ÇÜ®c tô Çi‹m b¢ng nh»ng l©i an ûi ng†t ngào, tôi chân
thành cám Ön và xin trä l©i ít câu ÇÓi v§i tình bån cûa
huynh.

Tôi không nên tÕ ra ít  tri  ân ÇÓi  v§i  nÜ§c C¶ng
Hòa, không nh»ng Çã công nhÆn ÇÓi v§i ÇÙa con nuôi,
mà còn cho tôi hÜªng vinh d¿ và nhÃt là tin tÜªng ª tôi.
TrÜ©ng danh d¿ r¶ng l§n nhÃt dâng lên nÜ§c Pháp ª bán
Çäo ñông DÜÖng này.  NhÜng hình nhÜ nÜ§c Pháp còn
chÜa bi‰t phäi làm gì ª Çây, cÛng nhÜ phäi làm nhÜ th‰
nào.

Vai trò Çáng kính nhÃt bên cånh chính phû Pháp là
trª thành m¶t ngÜ©i cÓ vÃn, càng không công càng tÓt,
trª thành m¶t ngÜ©i bäo vŒ và giáo døc trong các công
viŒc cûa xÙ sª An Nam khÓn kh°, mà nÜ§c Pháp gi» vai
trò bäo tr®, ÇÜ®c g†i Ç‰n Çây vào th©i Çi‹m ÇÜ®c tr©i
ban. Tôi xin dÅn l©i cûa ông Lanessan, ngÜ©i bån ÇÒng
nghiŒp cûa huynh:"...  vì vÆy n‰u h† s¤n lòng ÇÜa tay



cho chúng tôi, n‰u h† tin ch¡c së tìm thÃy ª chúng tôi
nh»ng ngÜ©i bäo h¶ quy‰t tâm cÙu vãn nŠn Ç¶c lÆp cûa
h†. N‰u chúng tôi  bi‰t  gi§i  hån tham v†ng ª vai  trò
ngÜ©i cÓ vÃn và ngÜ©i bäo vŒ vô tÜ, chúng tôi së tìm
thÃy trong vai trò khiêm tÓn này nh»ng l®i ích Çáng k‹...
."

Hi‹u rõ luÆt thÎnh suy cûa Ç©i ngÜ©i, không có gì
khi‰n chúng ta phäi ngåc nhiên cä: Cái gì phäi Ç‰n thì së
Ç‰n  trong  diÍn  bi‰n  cûa  m†i  viŒc.  ñÃy  là  qui  luÆt.
Chúng ta sÓng trong hy v†ng. V§i s¿ giúp Ç« và l©i
khuyên bån bè, nhÃt là cûa nh»ng nhà væn v§i m¶t tinh
thÀn cao cä (cûa huynh và nh»ng ngÜ©i khác), vÆn mŒnh
s¿ nghiŒp cûa chúng tôi së sáng ng©i t¶t cùng vì l®i ích
cûa ngÜ©i An Nam:"càng nhiŠu tay thì công viŒc càng
nhË."

Vì vÆy tôi hy v†ng và h£n không phäi là vô ích !
Poebus së sáng lên khi ra khÕi mây. Giá trÎ cao cä cûa
tình bån là ª Çây: "trong khó khæn m§i bi‰t ai là bån
tÓt." M¶t ngÜ©i bån tin cÆy së n°i lên trong m¶t viŒc
không ch¡c ch¡n, dù sao Çi n»a, dù tôi có ngã b¢ng cách
nào Çi n»a: tôi vÅn d¿a vào hai cái neo.
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Tôi chÌ nói v§i huynh vŠ cu¶c sÓng cô ÇÖn cûa tôi
vì tôi Çã chán ngÃy cu¶c sÓng xã h¶i ª ÇÃt nÜ§c này, Ç‹
có  ÇÜ®c  m¶t  l©i  phán  truyŠn  theo  kinh  nghiŒm  cûa
huynh.

Phäi nhìn cu¶c Ç©i nhÜ nó vÓn vÆy; dù cho nó có
phong phú ÇÓi  v§i  bän thân chúng  ta,  ÇÓi  v§i  ngÜ©i
ÇÒng loåi cûa chúng ta, hay ÇÓi v§i nh»ng kÈ khác; nó
vÅn hoàn thành cái møc Çích tiên khªi cûa nó.

ñÓi v§i huynh, cÀu ThÜ®nh Ç‰ gìn gi» cho an lành,
cho các bån bè và cho xã h¶i loài ngÜ©i. Hãy có ích cho
nÜ§c C¶ng Hòa Pháp và cho bän thân huynh, chØng nào
huynh còn quyŠn næng và sÙc månh, rÒi khi huynh Çã
hoàn  thành  vai  trò  vinh  quang  mà  huynh  gánh  vác,
huynh së Ç‹ låi cho toàn th‰ gi§i m¶t cái tên vïnh cºu
trong kš Ùc.

Hãy  nh§  Ç‰n  ngÜ©i  bån  ÇÜ©ng  rÃt  g¡n  bó  v§i
huynh.

                                                    P.T.V.K. 



========

Lá thÜ thÙ tÜ

Gºi ông Al. Chavanne, Dân Bi‹u. Tháng 10 næm 1887.

Bác sï rÃt xuÃt s¡c,
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CuÓi  cùng huynh cÛng Çã  trª vŠ  v§i  công viŒc:
huynh Çã tìm thÃy niŠm vui trong công viŒc. Vì nh© có
s¿ h‡ tr® cûa huynh và các ÇÒng nghiŒp, nÜ§c Công Hòa
Çã càng ngày càng ti‰n lên Ç‹ chúng tôi ª xa vÅn có th‹
ÇÜ®c hÜªng thø hòa bình và an ninh. VŠ phÀn tôi, hài
lòng v§i sÓ phÆn, tôi h‰t lòng chúc mØng khi thÃy vÆn
mŒnh nh»ng ngÜ©i quanh tôi ÇÜ®c cäi thiŒn. Vì niŠm vui
m¶t mình, không th‹ vui b¢ng khi nó ÇÜ®c chia sÈ v§i
ngÜ©i khác. ñ¶c h†c bÃt h†c d¿ nhân ÇÒng h†c thÎ h†c.

Ông  P.S.  (Pène-Siefert)  cûa  chúng  ta  Çã  chán
chÜ©ng vŠ s¿ bÃt ÇÎnh cûa m†i vÆt trong Ç©i sÓng, ông
Çã Çi Tây Ban Nha và l¥ng lë sÓng m¶t th©i gian cùng
ông bån D. Castelar. Ông ta Çã vi‰t cho tôi tØ Çó. Qua
ông ta, huynh së nhÆn ÇÜ®c m¶t vài thÙ bi‹u l¶ tình bån.

VŠ chính trÎ, tôi không th‹ không nói gì v§i huynh.
Và ª trên tr©i bän thân nh»ng ÇÃng cai quän chúng ta
cÛng  Çã  tÆn  m¡t  nhìn  thÃy  tình  hình  các  vùng  này.
"Nh»ng kÈ v¡ng m¥t bao gi© cÛng có l‡i ". Tuy nhiên
vÅn phäi hy v†ng m¶t ngày kia ánh sáng së trª låi.

Tôi t¿ cäm thÃy hånh phúc khi tìm thÃy trong các
bån cûa huynh, m¶t vài ngÜ©i bån có th‰ l¿c. ñiŠu duy



nhÃt mà tôi tìm ki‰m là trª thành h»u døng. ñÃy là sÓ
phÆn và niŠm an ûi cûa tôi.

CÀu Chúa gi» huynh ª vÎ trí cÀm quyŠn Ç‹ huynh
có th‹ lâu dài và luôn luôn h»u døng cho huynh, cho b
¢ng h»u và cho xã h¶i, và Ç‹ huynh phøc vø có ích và
có hiŒu quä cho Chính phû, Ç‹ cuÓi cùng m¶t ngày nào
Çó huynh có th‹ t¿ nhû r¢ng: Tôi Çã th¿c hiŒn tÓt sÙ
mŒnh, tôi Çã hoàn thành nghïa vø.

CÀu cho huynh có sÙc khÕe và hånh phúc qua bÙc
thÜ ng¡n này cûa ngÜ©i bån rÃt g¡n bó.

 

                                                 P.T.V.K.

========
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Lá thÜ thÙ næm

Ông Chavanne, Dân Bi‹u, ngày 9 tháng 6 næm 1888.

Bác sï rÃt n°i ti‰ng và uyên bác,

Tôi Çã vi‰t cho huynh vào tháng 12 næm ngoái, cho
Ç‰n nay tôi không nhÆn ÇÜ®c tin tÙc gì cûa huynh, vì
vÆy tôi không bi‰t thÜ có Ç‰n tay không.

HÒi tháng tÜ næm nay tôi ÇÜ®c cº sang Bæng KÓc,
rÒi trª vŠ Çây và bây gi© tôi dåy ngôn ng» và væn h†c
Trung Hoa và Cao Miên cho nh»ng ngÜ©i Âu. ñÃy là
công  viŒc  duy  nhÃt  cûa  tôi  hiŒn  nay.  Tôi  hoàn  toàn
không dính líu Ç‰n chính trÎ, lÅn viŒc hành chánh; tôi
ngÆm miŒng và bÎt tai låi. Vinh quang và danh d¿ không
khi‰n tôi màng t§i n»a: tôi Çã chán nh»ng viŒc mà tên
g†i hÃp dÅn hÖn là th¿c t‰.

Và tôi quy‰t ÇÎnh lui vŠ cu¶c Ç©i Än dÆt Ç‹ có th‹
xa lánh thÀn Jupiter lÅn sÃm sét cûa ngÜ©i.

ñÓi v§i huynh, trong chÙc vø Çáng tr†ng cûa mình,
có th‹ së có ích cho nÜ§c C¶ng Hòa, cÀu Chúa phù h¶



cho huynh chû y‰u là sÙc khÕe và lòng kiên trì; và nhÜ
vÆy huynh së h»u døng cùng v§i các bån mà tôi chúc
mØng.

NgÜ©i bån luôn trung thành.

                                                   P.T.V.K. 

*

Qua các lá thÜ trao Ç°i gi»a TrÜÖng Vïnh Kš và
bác sï Chavanne, cho thÃy tâm trång chán chÜ©ng cûa
TrÜÖng Vïnh Kš. 

TrÜÖng Vïnh Kš mÖ Ü§c nhà cÀm quyŠn Pháp canh
tân  ÇÃt  nÜ§c  ViŒt  Nam,  nâng  cao  dân  trí  ViŒt  Nam.
Trong bÙc thÜ thÙ ba, TrÜÖng Vinh Kš nghï r¢ng: "...
hình nhÜ nÜ§c Pháp còn chÜa bi‰t phäi làm gì ª Çây (ª
ViŒt Nam), cÛng nhÜ phäi làm nhÜ th‰ nào."

 ñiŠu này chÙng tÕ TrÜÖng Vïnh Kš không bi‰t
nhiŠu vŠ chính trÎ. Ông không bi‰t ngÜ©i Âu sang Phi
Châu b¡t ngÜ©i Phi Châu Çem sang MÏ Châu làm nô lŒ.
Ông không bi‰t møc Çích cûa ñ‰ quÓc là Çi xâm chi‰m
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ÇÃt Çai, cÜ§p cûa, cÜ§p tài nguyên và bi‰n các dân t¶c
nhÜ®c ti‹u thành dân nô lŒ cho mình. Pháp lúc bÃy gi©
là  m¶t  ñ‰  quÓc,  nên  Pháp  ch¡c  ch¡n  phäi  bi‰t  làm
nh»ng gì Ç‹ bi‰n nÜ§c ViŒt Nam thành thu¶c ÇÎa hay
bäo h¶ cûa Pháp, và bi‰n dân t¶c ViŒt Nam thành công
dân hång nhì +ngay trên ÇÃt nÜ§c cûa mình.

==========

VIII

ñÜ©ng lÓi chính trÎ

cûaTrÜÖng Vïnh Kš



Næm 1888, trong bÙc thÜ TrÜÖng Vïnh Kš gºi cho
Stanislas Meunier, m¶t ngÜ©i bån thân ª Pháp, có Çoån
ông vi‰t:

"Tôi chÌ có th‹ làm cái gåch nÓi gi»a hai dân t¶c
vØa m§i g¥p nhau tåi Nam Kÿ. Tôi chÌ có th‹ giúp hai
dân t¶c này hi‹u nhau và thÜÖng yêu nhau, do Çó tôi
thÜ©ng dÎch tØ ViŒt sang Pháp væn và tØ Pháp sang ViŒt
væn v§i nhÆn thÙc r¢ng sau ngôn ng», sau ch» nghïa,
m¶t ngày nào Çó các tÜ tÜªng ÇÜ®c hÃp thø và chúng tôi
(tÙc dân t¶c ViŒt Nam) b¡t ÇÀu làm quen v§i nŠn væn
minh m§i cûa xÙ sª ông."

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 546. NguyÍn ñình ñÀu. Nhã
Nam, Nxb Trí ThÙc; 2016)

ñÃy là chû Çích cûa TrÜÖng Vïnh Kš lúc bÃy gi©.

TØ khi  theo Phan Thanh Giän sang Pháp trª  vŠ
nÜ§c (18-3-1864),  TrÜÖng Vïnh Kš Çã  có  nhiŠu  thay
Ç°i.

Có hai khoäng th©i gian ng¡n Çã làm cho TrÜÖng
Vïnh Kš thay Ç°i cách suy nghï và nhÆn ÇÎnh.
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Th©i gian thÙ nhÃt là sau khi theo phái Çoàn Phan
Thanh Giän sang Pháp thÜÖng thuy‰t Ç‹ chu¶c låi 3 tÌnh
miŠn ñông Nam Kÿ, TrÜÖng Vïnh Kš ÇÜ®c gÀn gÛi v§i
Phan Thanh Giän và  Phåm Phú ThÙ là  hai  nhân vÆt
Çáng kính vŠ tài và ÇÙc. Có lë, nh»ng lúc ti‰p xúc tr¿c ti
‰p v§i hai ông  Phan Thanh Giän và Phåm Phú ThÙ,
TrÜÖng Vïnh Kš Çã thÃy ÇÜ®c tinh thÀn thi‰t tha yêu
nÜ§c cûa hai ông này. TØ Çó TrÜÖng Vïnh Kš suy tÜ và
bi‰t ÇÜ®c phÀn nào b°n phÆn cûa m¶t ngÜ©i dân ÇÓi v§i
t° quÓc và dân t¶c. Lúc trª vŠ nÜ§c, TrÜÖng Vïnh Kš Çã
có s¿ thay Ç°i vŠ tÜ tÜªng chính trÎ. Ông tuyên bÓ:

"NgÜ©i An Nam Çâu có thù ghét Çåo Công giáo.
H† chÌ bÃt bình và phän ÇÓi nh»ng hành vi quá mÙc cûa
m¶t sÓ linh møc, d¿a vào s¿ che chª cûa quân Ç¶i Pháp
và chính quyŠn Pháp, Ç‹ ti‰p tøc thi hành nh»ng viŒc
båo ngÜ®c. Bªi vì xét cho k›, Công giáo và PhÆt giáo
ch£ng khác nhau bao nhiêu."
(Th‰ k› XXI nhìn vŠ TrÜÖng Vïnh Kš. Trang 52. Tåp chí XÜa và Nay,
Nhà xuÃt bän Væn Hóa Sài Gòn - 4/2006)  

Và cÛng tØ Çó, TrÜÖng Vïnh Kš tìm vŠ v§i dân t¶c.
Ông quy‰t chí nâng cao dân trí b¢ng cách truyŠn bá ch»
quÓc ng».



TrÜÖng Vïnh Kš là ngÜ©i ÇÀu tiên phiên dÎch ra
quÓc ng» thÖ væn yêu nÜ§c nhÜ Væn t‰ nghïa sï  CÀn
Giu¶c cûa NguyÍn ñình Chi‹u,  HÎch Quän ñÎnh kêu
g†i Çánh Tây (1882), Trung nghïa ca (1888). Vì lòng
yêu nÜ§c nên dù Çang làm viŒc cho Tây, ông vÅn ca
ng®i nh»ng ngÜ©i yêu nÜ§c, hy sinh vì t° quÓc.

Th©i  gian  thÙ  hai  là  sau  khi  xin  thôi  viŒc  quan
trong  triŠu  Çình  Hu‰,  trª  vŠ  Sài  Gòn  (sau  ngày
11/11/1886), TrÜÖng Vïnh Kš Çã nhÆn thÙc ÇÜ®c viŒc
làm cûa mình trong quá khÙ và nhÆn thÃy mình bÎ th©i
cu¶c ÇÜa ÇÄy vào con ÇÜ©ng phø nghïa. Ông muÓn trª
vŠ Chính Çåo . 

Trong các thÜ møc næm 1892 và næm 1894, TrÜÖng
Vïnh Kš th° l¶ tâm tÜ:

"Tôi  sinh vào vÆn cuÓi.  May nh© Ön quäng cûa
Vua, nghï cÛng ÇÜ®c thÃm nhuÀn sách Thánh HiŠn cho
nên m§i có š sáng tác (.....). Vì cÛng nghï th‰ cøc ngày
nay  nhÜ  nh»ng  l§p  sóng  xô  tình  ngÜ©i  Ç‰n  ch‡  phø
nghïa; chính Çåo m‡i ngày m¶t suy ÇÒi, thuÀn phong
mÏ tøc ngày càng bÎ buông xuôi, nên cÛng muÓn lo trª
vŠ Chính Çåo (.......), lÃy bút thay l©i làm phÜÖng châm
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cho ngÜ©i Ç©i sau (.......), chÌ mong ÇÜ®c trên an dÜ§i
låc."

(ViŒt Nam Væn Hóa Sº giän Ü§c tân biên. TÃp 3. Phan Th‰ NgÛ.
Nhà xuÃt bän QuÓc H†c Tùng ThÜ, Hu‰, 1965)

Qua  nhiŠu  sinh  hoåt  chính  trÎ  và  væn  hóa  cûa
TrÜÖng Vïnh Kš, chúng tôi nhÆn thÃy r¢ng, tuy TrÜÖng
Vïnh Kš là m¶t tín ÇÒ Thiên Chúa giáo nhÜng tâm tình
cûa ông låi  g¡n bó v§i  Çåo Kh°ng.  TrÜÖng Vïnh Kš
t¿ nhÆn mình Çã thÃm nhuÀn sách Thánh HiŠn, và ông
mong muÓn trª vŠ Chánh Çåo.

TrÜÖng Vïnh Kš vi‰t:

"Thánh hiŠn có dåy: Trai th©i trung hi‰u, n¡m gi»
tam cÜÖng ngÛ thÜ©ng. ˆn ª m¿c thÜ§c, ngay th£ng, lÃy
tâm làm lành, xa ÇiŠu d». LÃy phÜ§c ÇÙc mà Çong, mà
lÜ©ng, cÙ nÓi nghiŒp ông cha, lo làm æn theo kÎp thiên
hå, cÓt an cÜ lÆp nghiŒp, lÃy s¿ an nhàn làm hÖn, danh
cÜÖng l®i tÕa ÇØng có cÜ®ng cÀu. Tính æn n‰p ª cho
khiêm tØ, nhÕ nhoi, ch£ng hay ki‹u cách, ch£ng › th‰
thÀn. Ÿ v§i Ç©i tin tin phòng phòng, tin cÆy ch£ng là tin
cÆy ÇÃng hóa công mà thôi. CÆy nhÜ ngÜ©i ta là nhÜ
nÜÖng cây lan, cây dó, có ngày nó xóc Çâm vào mình



mà khÓn; "Ÿ dÜ§i Ç©i này là ch‡ trÜ©ng Çua, ai cÛng Çi
mi‰ng, gi» th‰ v§i nhau luôn."

"Gái thì lo gi» lÃy tam tòng tÙ ÇÙc cho vËn toàn tº
t‰, dï hi‰u phø mÅu chi danh thì là quí. Còn nh»ng ÇiŠu
phäi lánh là nh»ng tính mê n‰t xÃu, rÜ®u trà c© båc,
Çào  dï  gái  trai,  hút  xách  hoang  Çàng,  bÃt  nhân  ác
nghiŒp,  làm cho hÜ danh xÃu ti‰ng ông bà,  cha mË,
cÛng hÜ håi cho mình n»a. Khó-Giàu, phÆn nào cÛng
vÆy  -  cÛng  phäi  thuÆn  mång.  Ai  có  nhân,  có  nghïa,
Chúa Tr©i Çâu có phø..."

(TrÜÖngVïnh  Kš  -  Bi  kÎch  muôn  Ç©i. Trang  221.  Hoàng  Låi
Giang. Nhà xuÃt bän HÒng ñÙc - 2016) 

Ti‰n  sï  ñ‡ Quang  HÜng nhÆn  thÃy  trong nh»ng
trang  cuÓi  cûa  cuÓn  Cours  d'Histoire  annamite  cûa
TrÜÖng Vïnh Kš có nh»ng nhÆn ÇÎnh chính xác:

"Nh»ng  trang  cuÓi  cûa  cuÓn  Cours  d'histoire
annamite, TrÜÖng Vïnh Kš Çã ÇŠ cÆp Ç‰n các s¿ kiŒn
Công giáo - Chính trÎ cÆp nhÆt nhÃt. Ch£ng hån, ông
nhÆn xét vŠ vua Minh Mång: "Lòng cæm ghét cûa vua
Minh Mång v§i ngÜ©i Âu châu, các giáo sï và ngÜ©i Ki-
tô h»u không phäi là quan Çi‹m tØ trÜ§c. TÃt cä chÌ b¡t
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ÇÀu sau cu¶c khªi nghïa cûa Lê Væn Khôi, mà khi nó Çã
b¶c l¶ tính cách nguy hi‹m... ." 

"Ông cÛng có quan Çi‹m riêng so v§i quan Çi‹m
Công giáo nói chung khi Çó. Ông kh£ng ÇÎnh là chính
Lê Væn Khôi cho m©i CÓ Du (Le père Marchand) vŠ
Ch® Quán, rÒi vào thành Phiên An, chÙ ông giáo sï này
không bÎ ai ép bu¶c cä ! 

"Ông cÛng có cách giäi thích khá khách quan cÖn
giÆn d» cûa vua ThiŒu TrÎ trÜ§c s¿ khiêu khích ngày 15-
4-1847 cûa R. De Genouilly và M. Lapierre.

"CÛng nhÜ vÆy, v§i vø âm mÜu "Çäo chính" cûa
hoàng thân HÒng Bäo v§i vua T¿ ñÙc." 

(Th‰ k› XXI nhìn vŠ TrÜÖng Vïnh Kš. Trang 83. Nxb Væn Hóa Sài
Gòn; 4/2006)

Trong  báo  cáo  cho  Toàn  quyŠn  LÜ«ng  Kÿ Paul
Bert, ngày 5 tháng 10 næm 1886, TrÜÖng Vïnh Kš có
nhÆn ÇÎnh:

"Nh»ng kÈ phi‰n loån, nhÜ tôi có nhiŠu dÎp trình
bày v§i ngài, h† có lš do cho chû nghïa ái quÓc cûa h†:



1. S¿ hÆn thù ÇÓi v§i các con chiên (Công giáo)
mà h† cáo bu¶c nhÜ nh»ng ngÜ©i luôn bên cånh ngÜ©i
Pháp, ÇÜ®c dùng nhÜ kÈ hÜ§ng Çåo và chÌ lÓi.

2. S¿ nghi ng© ÇÓi v§i ngÜ©i Pháp nói chung, mà
h† cho là kÈ lØa dÓi, hiŒn diŒn nhÜ nh»ng quan thÀy ª
xÙ này......."

(Th‰ k› XXI nhìn vŠ TrÜÖng Vïnh Kš. Trang 85; Nxb Væn Hóa Sài
Gòn, 4/2006)

Trong báo cáo ngày 28 tháng 4 næm 1876, gºi ñô
ÇÓc Charner, TrÜÖng Vïnh Kš vi‰t:

"TrÜ§c h‰t tôi xin nói r¢ng tôi bÎ Çánh Ç¶ng bªi
tình cänh thäm thÜÖng cûa nh»ng thù nghÎch tôn giáo
gi»a ngÜ©i Công giáo và ngÜ©i không Công giáo thù
ghét nhau d» d¶i. Trong các bi‰n cÓ vØa qua, n‰u các
væn nhân và nh»ng ngÜ©i không Công giáo Çã phåm
nh»ng t¶i ác tày tr©i, thì s¿ thÆt là ngÜ©i Công giáo l¡m
lúc cÛng không hŠ thua kém h† trong viŒc Çánh trä.
Trong khi Çi thæm các vø trong giáo quyŠn, tôi Çã chia
sÈ v§i h† s¿ lo ngåi cûa tôi b¢ng cách làm cho h† thÃy
trÜ§c tÃt cä nh»ng thiŒt håi có th‹ Çem Ç‰n cho chính
nghïa cûa Công giáo bªi m¶t vài hành Ç¶ng thi‰u khôn
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ngoan cûa m¶t vài ngÜ©i Công giáo. Tôi còn nghï là
hàng giáo sï Çi quá xa trong viŒc bênh v¿c quyŠn l®i
cûa mình b¢ng cách Çòi cho b¢ng ÇÜ®c s¿ ÇŠn bù và
nh»ng quyŠn l®i, trÜ§c thái Ç¶ khá Çáng tr†ng, n‰u ta
có th‹ nói, và vô vÎ l®i cûa nh»ng gi§i chÙc không Công
giáo l¡m lúc bÎ nh»ng ngÜ©i Công giáo xÃu tÃn công.
VŠ viŒc này, tôi xin chÌ k‹ trÜ©ng h®p cûa ông T°ng ÇÓc
Nam ñÎnh mà là quê bÎ cÜ§p phá, ÇÓt cháy và phÀn l§n
ngÜ©i trong gia Çình bÎ gi‰t ch‰t do båo hành cûa Công
giáo.  Xin  cho  tôi  ÇÜ®c  phû  m¶t  tÃm màn  trên  cänh
tÜ®ng hãi hùng cûa chi‰n tranh tôn giáo."

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang (599-600). NguyÍn ñình ñÀu.
Nhã Nam, Nxb Trí ThÙc - 2016)

Sau ngày ph° bi‰n hÎch "CÀn VÜÖng" cûa vua Hàm
Nghi  (1885-1886),  trong bÙc thÜ ÇŠ ngày 27 tháng 6
næm 1886, gºi cho quan Pháp, TrÜÖng Vïnh Kš nói rõ
quan Çi‹m cûa ông nhÜ sau:

"Các tôn giáo (dây cÜÖng cûa Ç©i sÓng xã h¶i) chÌ
tÒn tåi nh© m¶t vài nguyên t¡c luân lš là nh»ng Çi‹m
chung cûa h†. Nhìn vÃn ÇŠ nhÜ th‰, b°n phÆn và vai trò
cûa nhà nÜ§c ÇÜ®c tóm t¡c trong m¶t thái Ç¶ trung lÆp,
bao lâu các giáo phái không làm xáo tr¶n trÆt t¿ công
c¶ng,  m¶t  trong  nh»ng quan tâm hàng ÇÀu cûa  nhà
nÜ§c.  NhÜ th‰ là  Ç‹ thÜa v§i  ngài  r¢ng tôi  së  Ç‹ ra



ngoài tín ngÜ«ng riêng cûa tôi, khi phäi vì quyŠn l®i cûa
quÓc gia."

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 600. NguyÍn ñình ñÀu. Nhã
Nam, Nxb Trí ThÙc - 2016)

Tháng chåp næm 1881, TrÜÖng Vïnh Kš trình bày
v§i m¶t vÎ Nam Kÿ dân bi‹u vŠ vÃn ÇŠ ngÜ©i An Nam
nhÆp quÓc tÎch Pháp:

"NhÜ chính ngài Çã nói  rÃt  Çúng,  tôi  nghï  r¢ng
viŒc nhÆp quÓc tÎch Lang-Sa chÌ có th‹ th¿c hiŒn ÇÜ®c
cho nh»ng ngÜ©i An Nam theo CÖ ÇÓc giáo, vÓn là ti‹u
sÓ rÃt nhÕ trong dân cÜ bän ÇÎa. Th¿c vÆy, nh© có các
ÇÎnh ch‰ CÖ ÇÓc, tØ lâu h† Çã ÇÜ®c chuÄn bÎ cho cu¶c
sÓng thay Ç°i này, m¥c dù có th‹ vÅn còn chÜa Çû Ç‹
chÃp nhÆn nó mà không Ç¡n Ço. NgÜ®c låi,  các ngÜ©i
khác,  các  nhà  nho,  ngÜ©i  theo  Kh°ng  giáo  và  PhÆt
giáo, nghïa là Ça sÓ rÃt l§n, vÓn khác m¶t cách cæn bän
v§i  nh»ng ngÜ©i  theo CÖ ÇÓc,  do cä tín ngÜ«ng,  tôn
giáo lÅn các thi‰t ch‰ gia Çình cùng các nguyên t¡c xã
h¶i cûa h†. Và chính ª Çó së là nÖi quy tø nh»ng phÀn
tº ngoan cÓ chÓng låi nh»ng l®i ích cûa viŒc nhÆp quÓc
tÎch Lang Sa mà chính phû rÃt  r¶ng lÜ®ng trao cho.
Cách tÓt nhÃt Ç‹ làm cho ta cäm nhÆn ÇÜ®c áp l¿c khä
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dï cûa nh»ng toan tính Çó trong quy‰t ÇÎnh vŠ sau cûa
nh»ng ngÜ©i An Nam không phäi CÖ ÇÓc, là nh¡c låi
trong vài l©i nh»ng nŠn täng cûa thi‰t ch‰ gia Çình ª An
Nam. Có th‹ tóm t¡t trong ba Çi‹m cÓt y‰u:

1) S¿ änh hÜªng cûa viŒc th© phÜ®ng t° tiên,

2) QuyŠn uy cûa ngÜ©i cha,   

3) Lòng hi‰u thäo.

"Nh»ng Çi‹m này g¡n k‰t ch¥t chë v§i nhau Ç‰n
mÙc bÕ Çi bÃt kÿ m¶t Çi‹m nào cÛng së phá Ç° toàn b¶
t° chÙc xã h¶i...... ." 

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 396. NguyÍn ñình ñÀu. Nhã Nam -
Nhà xuÃt bän Trí ThÙc - 2016)

Ngày 15 tháng 9 næm 1888, TrÜÖng Vïnh Kš vi‰t
thÜ cho ông Pène Siefert:

"Các bån h»u thÜ©ng quan tâm Ç‰n sÓ phÆn tôi Çã
ba lÀn liên ti‰p khuyên tôi nên nhÆp tÎch (Pháp). Tôi tØ
chÓi dÙt khoát vì bÓn lš do:

1) Tôi không thay Ç°i lÆp trÜ©ng.

2)  N‰u chÆp thuÆn, tôi  së  mâu thuÅn v§i  nh»ng
nguyên t¡c mà tôi Çã vi‰t cho vÎ dân bi‹u Nam Kÿ vŠ
s¿ vô lš cûa giäi pháp này.



3) Tôi së bÎ coi là kÈ måt hång: ngÜ©i ta së cho r
¢ng tôi xin nhÆp tÎch là vì s® nh»ng mÓi hi‹m nguy và
tìm cách thoát thân.

4) Tôi së không bao gi© còn ich l®i cho nÜ§c Pháp
mà tôi phøc vø và g¡n bó. Bªi vì, n‰u nhÆp tÎch tôi së
mÃt  h‰t  uy  tín,  mÃt  h‰t  änh hÜªng,  tØ  Çó không còn
s¿ tin tÜªng cûa Vua, cûa TriŠu Çình và cä nhân dân An
Nam"

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›.  Trang 37. NguyÍn ñình ñÀu. Nhã
Nam Nhà xuÃt bän Trí ThÙc - 2016)

ñÓc phû sÙ TrÀn TØ Ca  khuyên dø TrÜÖng Vïnh
Kš æn m¥c theo lÓi tây phÜÖng và hãy xin vào quÓc tÎch
Pháp. ThÜ cûa TrÜÖng Vïnh Kš trä l©i cho ÇÓc phû sÙ
TrÀn TØ Ca nhÜ sau:

"Kính thæm ông bình an sÙc khÕe. Tôi có ÇÜ®c thÜ
ông hÕi tôi vŠ viŒc vào dân Tây. VÆy tôi xin vi‰t thÖ låi
ít ch» mà trä l©i vŠ viŒc Ãy cho ông rõ š tôi.

"Nhà nÜ§c Lang Sa có muÓn cho dân phøc cho
mau càng tÕ ra Ön nhà nÜ§c r¶ng rãi muÓn hóa thân
hoán tøc. Ý nhà nÜ§c th©i tÓt thÆt, nhÜng mà tôi tÜªng
v¶i quá Çi, chÜa phäi th©i chÜa nh¢m th‰. Xin k‹ sÖ qua

31



s¿ tiŒn cùng bÃt tiŒn, s¿ l®i håi trong viŒc Ãy cho ông
nghe thì ông hi‹u tÙc thì, vì làm sao tôi không chÎu vào
dân Tây:

1) Tôi lÃy s¿ Ãy làm trái lš t¿ nhiên không æn thua
vào Çâu, cÛng nhÜ là chuyŒn Ç©i xÜa bên Tây nói con
kên kên lÜ®m lông con công gi¡t vào mình rÒi nhäy vào
bÀy công, lÃy làm vênh vang hãnh diŒn. Cách ít  lâu,
công khí ÇÀu không dè, liŠn c¡t rÙt nh° lông công Çi,
Çánh cò bÖ cò bÃt xÖ xác Çu°i Çi. Túng m§i l¶n bÀy cÛ
cûa mình. B†n nó bi‰t vì kiêu ngåo muÓn Çánh bÀy v§i
công là giÓng sang, giÓng tr†ng hÖn mình, nên khi nó
lón lén trª vŠ thì phân nó ra, xua Çu°i c¡n xé tÖ bÖ tÃt
bÃt  (.....).  ChuyŒn  thêm  r¢ng:  in  tua  telle  propria
quiesce, mÀy hãy ª yên trong cái da cûa mÀy, nghïa là
tr©i sinh ra mÀy làm sao thì cÙ phÆn riêng mÀy mà ª mà
thôi. 

2) ThÆt nhÜ vÆy, không lš tr©i sanh tôi ra là con
quå bây gi© bi‹u tôi thì m¶t hai nói tôi là con cò làm
sao Ç¥ng? Nên là ÇiŠu trái s¿ t¿ nhiên h‰t sÙc.

"ñ¥ng m¶t bên, mÃt m¶t bên, l®i thì ít mà håi thì
nhiŠu.

"Tåi sao tôi không ra làm quan?



"Tôi có ÇÜ®c thÖ ông nói sao tôi không làm chÙc
chi (.....) nhÜ phû, huyŒn, ÇÓc phû v§i ngÜ©i ta lÃy danh
chÖi. NhÖn ông có hÕi tôi m§i xin thÜa Ç« l©i ông.

"TrÜ§c h‰t, cám Ön ông có lòng tº t‰ nghï tình mà
nh¡c bi‹u. Song tôi tr¶m xét theo š riêng tôi, tôi tÜªng
ch£ng cÀn chi. Vì tôi nghï r¢ng làm huyŒn, làm phû m¥c
dÀu, cÛng ª dÜ§i tay ngÜ©i ta, ngÜ©i ta sai c¡t hành hå,
tánh tôi không chÎu ÇÜ®c. Låi dÀu có làm thì nay phû
huyŒn tràn ÇÒng, ai nÃy làm qua bu°i mà mình có làm
thì muÓn phøng chÙc cho tr†n theo chÙc phÆn, thì chói
cho ông Ãy, mình riêng mình m¶t th‰ cÛng khó, mà làm
buông xuôi theo m†i ngÜ©i thì låi h° phÆn mình lãnh
chÙc mà ch£ng có làm theo chÙc phÆn. Chi b¢ng mình
s¤n làm ông thÀy dåy h†c, låi dåy là dåy Tây các quan.
Sao sao cÛng là ông thÀy các quan. Không phäi tùng
phøc ai (.....) Kÿ trung làm ÇÜ®c ông thÀy nhÜ tôi vÆy là
vinh h‰t sÙc.

"Tôi cam chÎu thi‰u cûa cäi

"Ông hÕi tôi š làm sao không lo vŠ phÀn cûa cäi?
Sao không mua ÇÃt s¡m ru¶ng ki‰m tiŠn båc mà tiêu
dùng? Tôi xin cám Ön cách riêng vì ông thÆt có lòng
thÜÖng mà nh¡c bäo, kÈo viŒc tr©i ÇÃt vŠ sau n¡ng mÜa
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thuÆn nghÎch th‰ nào chÜa bi‰t mà làm vÃp rûi ro thì
c¿c kh°.

"ThÆt thì ai cÛng phäi lo vŠ sau, nhÜng mà xét cho
cùng mà coi thì cÛng ch£ng nên lo cho quá l¡m làm chi.
Vì vån s¿ bÃt do nhÖn k‰ giäo, nhÙt sanh Çô thÎ mång
an bài. Chi b¢ng y th¿c tùy duyên, t¿ nhiên khoái låc;
có nhiŠu æn nhiŠu có ít æn ít thì ÇÜ®c vui vÈ, yên lòng
yên trí. NhÖn vì vÆy cho nên (.....) Trí mång chí nhÖn ki
‰n l®i bÃt Ç¶ng, lâm tØ bÃt oán, là vì làm vÆy.

"Tuy r¢ng s¿ Ãy thÆt là nhÜ vÆy mà tôi cÛng bi‰t ai
ai phàm sÓng ª Ç©i cÛng phäi lo, không ai khÕi (.....).

"ThÆt  sách  (.....)  t¿  nhiên  tr©i  phú  cho  nhÜ vÆy
(.....) vô tâm không có lòng ham tiŠn (.....).

"ñiŠu hay s¡m cûa dùng cûa chÖi cho thÕa š mình
không ti‰c  tiŠn,  còn ru¶ng nÜÖng ÇÃt cát  thì  š muÓn
mua, s® thêm mÓi lo nh†c lòng nh†c xác. Cái chi cÛng
ra sÙc có v§i ngÜ©i ta m¶t chút ÇÌnh cho có mà thôi.

 "Låi tôi xét Ön trên Çã cho mình con cái cháu ch¡t
nhiŠu danh ti‰ng chÙc qu©n cÛng phû phê m†i bŠ, mà vì
nhÖn vô thÆp toàn, không ai cho tr†n vËn cä mÜ©i phân



h‰t cho ÇÜ®c, thì mình cÛng phäi có m¶t cái thi‰u là Ç
¢ng tiŠn cûa. PhÕng nhÜ Tr©i có cho ÇÜ®c dÍ dàng tiŠn
cûa n»a thì tôi hÜ di ch£ng sai, phäi bÌ s¡c tÜ phong
m§i ÇÜ®c. Vì vÆy nên tôi không dám Çem lòng mÖ Ü§c
cho ÇÜ®c tiŠn cûa cho nhiŠu.  Cao bay xa chåy cÛng
không qua khÕi tr©i: duyên phÆn chØng Ãy thôi, ch£ng
dám cÜ®ng cÀu. Trong bøng nghï sao nói ra ngay làm
vÆy cho ông bi‰t.

"Tôi không quen nÎnh hót

"Tôi cÛng bi‰t có quen l§n thì Ç‰n dÎp cÛng ÇÜ®c
nh©, vì ª Ç©i ngÜ©i ta phäi nh© nhau, khi ngÜ©i nÀy khi
ngÜ©i khác, Ãy là thói thÜ©ng trong Ç©i. Ai cÛng có bån
h»u tri âm, ai cÛng có kÈ ganh g° ghen ghét, ch¤ng ai
khÕi.

"Tôi låi có tánh tr©i sanh cÛng dÎ là chÙng ngay
th£ng thÆt  thà,  không ngoa mÎ Çãi  bui  ÇÜ®c,  cÙ m¿c
thÜ§c, trong lòng làm sao ngoài miŒng làm vÆy, nên kÈ
không bi‰t š thì có khi lÃy làm con ngÜ©i lù khù không
ÇÜ®c mau m¡n, Çãi bui, làm r¶n læng xæng. Tr©i sanh
tôi ra nhÜ vÆy, cái Çó làm ra khác không dÍ ÇÜ®c. Vì tôi
cÙ lòng ngay tình thiŒt mà ª nhÜ vÆy, bi‰t làm sao? Giä
sº nhÜ các quan (.....) bi‰t, thi‰t nghï lâu nay, bây gi©
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lên chÙc quan l§n trong quÆn håt thì (.....) g¥p thì chào
hÕi vÆy (.....) thì t§i nói chuyŒn (.....) vì tôi ngåi ngÜ©i ta
nói t§i mình (.....) hay là t§i lui kè nhè xin s¿ này s¿ n†
chæng.

"CÛng không m©i m†c ngÜ©i qu©n quš cho l¡m,
cÛng vì š Ãy. Ai thÖm thäo t§i thæm thì mØng cám Ön
l¡m mà th‰t Çãi, lÃy lòng lÃy bŠ thì không.

"Tôi låi thÃy mình không Çoan trang viŒc giao du
là vì bªi cái mång mình là "SÖn hå chí hÕa" nên hay
m¡c nghi nan, mình nói lành ra d», làm phäi ra quÃy,
ngÜ©i ta cÛng c¡t nghï trái cái viŒc mình làm phäi, mà
tuy ch£ng can hŒ gì cho l¡m m¥c lòng, cÛng khó cho
ngÜ©i ta thÆt lòng v§i mình. Cái mång nó khi‰n, nó b¡t
phäi m¡c phäi chÎu l©i æn ti‰ng nói ngÜ©i ta mãi: tin rÒi
låi  không tin,  yêu  rÒi  låi  låt  lòng yêu Çi  (.....)  Ãy  là
thÜ©ng hay m¡c. Nên bi‰t mång mình nhÜ vÆy thì ch£ng
dám làm quan,  làm l§n  cho  l¡m,  s®  e  hay  nó  (.....)
nhÜng mà tôi hay gi» m¶t lòng thûy chung nhÜ nhÙt,
dÀu làm mÃt lòng mình Çi, cÛng cÙ ª m¶t (.....) trª lòng
ª ch£ng phäi v§i tôi (.....) trÜ§c sau nhÜ vÆy mà ª phäi
(.....) không Çem lòng giÆn h©n oán trách (.....) thói giao
thiŒp tôi v§i ngÜ©i ta thì nhÜ vÆy.



"Còn vŠ s¿  t§i  lui  v§i  anh em ÇÒng liêu hay là
ngÜ©i hào phú chÖi b©i thì tôi cÛng không hay l¡m, là vì
tôi nghï cÛng có ngÜ©i tº t‰ giao du ÇÜ®c mà thà gi»
m¿c thÜ©ng thì hay hÖn, vì ho¥c quan trên có nghi, có
hÕi thæm cái cá nhÖn ông này ông kia, bà n† bà tê th‰
nào, thì dÍ trä l©i r¢ng vì không hay lân cÆn t§i lui cho
nên không rõ viŒc tÜ cûa các ông các bà ÇÜ®c. Låi nghï
th‰ thói Ç©i này thì nó b¡t buÒn, vì "nhÖn tâm bÃt cÓ",
ai lo phÆn nÃy, ai cÛng lo bÜÖn chäi ki‰m ÇÒng tiŠn,
ÇÒng båc, (cái cÀn), là hÖn, cang thÜ©ng luân lš cÛng
truy væn; sÜ thÆt tình thân thi‰t ch£ng mÃy ngÜ©i gi»,
tính nhÜng qua m¡t qua bu°i vÆy thôi; tri âm thì ít, mà
mÎ m¶ng thì nhiŠu (......) Vì vÆy nên buÒn, cÙ phÆn mà ª,
cÙ viŒc mình mà làm (.....) coi sách coi vª, h†c mót chút
ÇÌnh (.....) không muÓn Çua bÖi tranh hùng (.....) ñâu
rÀy rà tranh cånh (.....)

"Tåi  sao tôi  Ç¡c th©i  mà không ª låi  làm quan tåi
triŠu. 

"(......) Ông Çã có vi‰t thÖ mà hÕi tôi sao vùng vÅy
ÇÜ©ng danh l®i,  tØ Çám công danh Çi mà không chÎu
làm n»a (.....) ? Gi»a ch‡ Çám tiŒc tôi không dám nói
cho h‰t ti‰ng mà Çáp låi cho h‰t š. Nên nay có thi‰p các
ông gªi mØng ngày lÍ b°n mång, tôi xin tåm ít ch» trÀn
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tình  cho  các  ông  hay,  kÈo  các  ông  có  lòng  thÜÖng,
muÓn cho ngÜ©i ÇÒng châu, ÇÒng liêu ÇÜ®c hi‹u lÃy ti
‰ng quê hÜÖng ÇÃt nÜ§c là ÇiŠu Çáng cÛng phäi lë l¡m.

"Ÿ Ç©i xº Çám công danh là khó l¡m, Çua ÇÜ©ng
danh l®i là hi‹m nghèo l¡m; m¶t là nên, hai là hÜ, mà
hÜ thì thÜ©ng thÜ©ng nhiŠu hÖn, hÍ mê, hÍ Ç¡m ham hÓ
quá thì làm sao cÛng phäi m¡c ch£ng sai. Vì vÆy tôi b¡t
chÜ§c TrÜÖng LÜÖng døng khí Minh tri‰t bäo thân, là lo
xét coi v†i nhÀm chØng cho bi‰t ÇÜ©ng tÃn thÓi mà rÙt
mình ra khÕi bÅy ÇÜ®c.

"Tôi nguyŒn (.....) toàn quyŠn Paul Bert ª bên Tây
(.....) r¢ng có bi‰t chút chi (.....) bªi nh© có coi sách vª
(.....)  nÀy  mà bi‰t,  nên r¢ng (......)  nên theo mà giúp
ngÜ©i trong m†i (......) An Nam tåi vua cùng triŠu Çình
nÜ§c Nam mà lo d†n Çàng s£n còn Ç‹ cho ngÜ©i ta xº
trí viŒc vua viŒc nÜ§c (......) Nên tôi m§i lãnh Çi ra ÇiŠu
Çình viŒc cä hai nÜ§c. ƒy là cái phÆn cái chÙc khó nhÙt
trong Ç©i: vì làm viŒc nhÜ mai dong, ÇÙng gi»a gánh cä
hai vai n¥ng nŠ h‰t sÙc. Vua nghe ti‰ng, bàn cùng triŠu
Çình cho v©i vào ÇiŒn tÃu. TØ Ãy vŠ sau vua bi‰t cÛng
Çem lòng trông cÆy së  ra sÙc ho¢ng t‰ lúc gian nan
trong nÜ§c. Tâu xin lãnh š, làm h‰t sÙc mà Ç« nghiêng
chÓng xiêu, chu låi ÇÜ®c quÓc th‹ nghi thÓng, lÀn lÀn
g« rÓi ÇÜ®c. Ÿ CÖ mÆt viŒn, sau có dây thép triŒu ra,



rÒi Çi theo Çåo ng¿ hÀu cÆn vua cho Ç‰n Quäng Bình
(......) Tính Çi tính låi hÖn sáu tháng tr©i (.......) vŠ kinh
rÒi quan toàn quyŠn ª B¡c vào (.......) Vua xuÃt chinh
trØ båo an dân vŠ (.......) Nam ít phán r¢ng phäi khuÃt
m¥t  (.......)  vua  ban  thÜªng  tr†ng  hÆu  (.......)  VŠ  cºa
Hàn, quan toàn quyŠn (.......) luôn ra B¡c chÖi, thæm bà
phu nhân ngÜ©i, rÒi hãy vŠ theo tàu Ãy.  VŠ Nam chÜa
ÇÜ®c bao lâu, dây thép Çánh vô r¢ng quan toàn quyŠn
mÃt Çi rÒi, thì tôi nghï viŒc, së ra khó vì tân quan tân ch
‰ Ç¶, viŒc mình làm së ra khó l¡m, nên tôi Çánh dây
thép ra r¢ng tôi không ra n»a (.......)

"ƒy th©i th‰ tr©i Çã Ç°i Ç©i, không dám chen vai
vào Çám chánh s¿ n»a, vì hi‹m nghèo là m¶t, sau n»a là
có mình n»a cÛng ch£ng làm thêm ÇÜ®c viŒc chi cho
vua cho triŠu Çình nh©, nên dÙt Çi m¶t cái cho xong,
tránh ÇÜ©ng danh nÈo l®i, vŠ xÙ an phÆn tùy duyên cho
khÕi lòng ràng bu¶c.

"Tai sao ngÜ©i ta nghi nan tôi?

"Tôi có ÇÜ®c cái thÖ cûa anh, anh nh¡c cho tôi nh§
cùng hÕi tôi làm gì cho ngÜ©i ta ganh ghét, nghi nan
làm vÆy?
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"Nào tôi có làm gì Çâu! Tôi cÙ an thÜ©ng thû phÆn,
lo h†c hành, tìm sách vª, biên chép in ra cho con trÈ
Ç©i nay nó h†c cho mau cho tiŒn. VÆy Çó thôi, ch§ có
làm gi Çâu? Lo dåy b¢ng miŒng b¢ng sách, phong hóa
cang thÜ©ng càng ngày càng kém Çi, vì Ç©i nay trÈ nhÕ
ít h†c (......) Tôi nghe anh nói, tôi xét mình tôi hoài, mà
nhÖn có danh m¶t chút vì hay tìm hay h†c, r¶ng bi‰t
viŒc kia viŒc n† (......) thì ngÜ©i ta có khi tÜªng cÛng
nghï r¢ng ngÜ©i thåo Ç©i ho¥c có khai nhân mình tØng
bi‰t mà sanh s¿ mÓng lòng chÒm Ó công danh l®i l¶c,
cÜ§p Çàng danh nÈo l®i ngÜ©i ta Çi chæng, nên ngÜ©i ta
sanh lòng nghi nan mà thôi.

"ThÃy mình n°i danh n°i ti‰ng thiên hå ÇŠu bi‰t,
có khi mình có ÇÙc n»a thì ngÜ©i ta cÛng phøc n»a, nên
s® có bi‰n tâm viŒc chi  thì  ngÜ©i  ta  phøc tùng theo,
sanh bè Çäng l§n chæng. Ch§ không dè tôi nh© æn h†c
mà bi‰t thÙc th©i thÙc th‰, coi Çåo Ç©i bi‰t viŒc thÜ©ng
bi‰n cäi, ÇÜ©ng n† Çi nhÜ vÆy rÒi, là viŒc tr©i làm, là
viŒc ÇÃng tåo hóa Çã s¡p nó xây vÀn ra nhÜ th‰, ai mà
chÓng n°i tr©i, mà hòng nghï có bøng quÃy phá, muÓn
khuÃy Ç©i  làm chi.  ViŒc  riêng mình lo không h‰t,  ai
công không Çâu mà Çi làm nh»ng viŒc phi phÆn s¿ làm
chi.



"Nói sÖ m¶t chút vÆy thì anh hi‹u ÇÜ®c rÒi. Còn l©i
æn ti‰ng nói ngÜ©i ta thì có lo chi? Ai có khÕi mà lo? HÍ
s¿ thiŒt thì së ra thiŒt (......)

Ghi chú: Nh»ng ch‡ diŠn dÃu (........) là ch‡ tài liŒu gÓc bÎ mÓi
æn.

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 278-282. NguyÍn ñình ñÀu.
Nhã Nam Nhà xuÃt bàn Trí ThÙc - 2016)

TrÜÖng Vïnh Kš bi‰t t¿ tr†ng và có tinh thÀn dân
t¶c. Ông h†c cái hay cái tÓt cûa væn hóa Pháp, nhÜng
nhÃt ÇÎnh không vào quÓc tÎch Pháp. 

Theo nhÜ nh»ng tài liŒu dÅn chÙng trên thì rõ ràng
là TrÜÖng Vïnh Kš là m¶t ngÜ©i yêu t° quÓc, m¶t ngÜ©i
trí thÙc, không vì tín ngÜ«ng riêng cûa mình mà quên
b°n phÆn ÇÓi v§i T° quÓc và dân t¶c. 

Nh»ng l©i th° l¶ chân thành và s¿ suy nghï sáng
suÓt cûa TrÜÖng Vïnh Kš làm cho chúng tôi vô cùng
cäm phøc. 
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Phan Thanh Giän
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Phåm Phú ThÙ



IX

Tâm tÜ cûa TrÜÖng Vïnh Kš qua
các giai Çoån thæng trÀm

1) Næm 1845, TrÜÖng Chánh Thi, cha cûa TrÜÖng
Vïnh Kš qua Ç©i, lúc bÃy gi© TrÜÖng Vïnh Kš m§i 8
tu°i. Næm 1858, h†c xong chÜÖng trình cûa chûng viŒn
Poulo-Penang, TrÜÖng Vïnh Kš ÇÜ®c 21 tu°i.

TØ næm lên 8 tu°i Ç‰n næm 21 tu°i, TrÜÖng Vïnh
Kš xa gia Çình, theo các linh møc, theo các cÓ Çåo và
h†c tåi các trÜ©ng dòng Thiên Chúa giáo. NhiŠu næm
sinh sÓng ª nÜ§c ngoài, TrÜÖng Vïnh Kš hÀu nhÜ không
có chút k› niŒm thiêng liêng v§i quê hÜÖng, t° quÓc,
dân t¶c. Trong th©i gian này, TrÜÖng Vïnh Kš hoàn toàn
bÎ  hoàn cänh gia Çình và xã h¶i lôi cuÓn.
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2) Næm 1859, Petrus Kš t¿ xÜng là Çåi diŒn cho tín
ÇÒ  Ki-tô,  gºi  thÜ  cho  Thi‰u  tá  Jean  Bernard
Jaurèguiberry kêu g†i quân viÍn chinh Pháp Çánh Çu°i
quan quân triŠu Çình Hu‰. 

Ngày 20 tháng 12 næm 1860, Petrus Kš b¡t  ÇÀu
làm  thông  ngôn  cho  Thûy  sÜ  ñô  ÇÓ  Rigault  de
Genouilly.  TØ  ÇÃy  ông  phøc  vø  cho  nhà  cÀm  quyŠn
thu¶c ÇÎa Pháp tåi ñông DÜÖng. Ông góp công Çào tåo
m¶t sÓ thông ngôn và công chÙc phøc vø cho Pháp; ông
làm  thông  ngôn  cho  phái  Çoàn  Simon  (Simon  du
Forbin) cûa Pháp ép bu¶c triŠu Çình Hu‰ phäi nhÜ®ng 3
tÌnh miŠn ñông Nam Kÿ cho Pháp. ñ‹ chuÄn bÎ cho
cu¶c xâm chi‰m B¡c Kÿ, næm 1876, Petrus Kš ÇÜ®c
lŒnh cûa ThÓng soái Nam Kÿ Victor Auguste Duperré
giao phó ra B¡c Kÿ tìm hi‹u tình hình dân chúng và tài
nguyên thiên nhiên.

[Chuy‰n Çi B¡c Kÿ næm ƒt H®i (1876), TrÜÖng Vïnh Kš]

 TØ næm 1859 Ç‰n næm 1863, Petrus Kš phøc vø
cho nhà cÀm quyŠn thu¶c ÇÎa Pháp m¶t cách thành thÆt,
t¿ nhiên nhÜ phøc vø cho chính T° quÓc cûa ông. 



3)  Giai  Çoån  sau  cùng:  Theo  Phan  Thanh  Giän
sang Pháp xin chu¶c låi ba tÌnh MiŠn ñông Nam Kÿ
(4/7/1863-18/3/1864), khi trª vŠ Sài Gòn, TrÜÖng Vïnh
Kš thay Ç°i  tâm tÜ,  Çã cäm nhÆn b°n phÆn cûa m¶t
ngÜ©i dân ÇÓi v§i T° quÓc và dân t¶c. TØ ÇÃy, ông có
nhÆn ÇÎnh và phê phán chính xác. TrÜÖng Vïnh Kš vÅn
trung thành v§i tôn giáo cûa mình. NhÜng ông th£ng
th¡ng phê bình nh»ng hành Ç¶ng sai trái cûa m¶t sÓ linh
møc và giáo dân. 

 Trong chuy‰n theo Phan Thanh Giän sang Pháp
này, Petrus Kš có gºi cho Richard Cortambert m¶t bän
tÜ©ng  trình.  Bän  tÜ©ng  trình  này  ÇÜ®c  NguyÍn  Vy
Khanh phát hiŒn và dÎch ra ti‰ng ViŒt.

Chúng tôi xin ghi låi Ç‹ thÃy rõ nh»ng nhÆn xét,
nh»ng cäm nghï cûa sÙ b¶ Phan Thanh Giän vŠ nŠn væn
minh Pháp và Âu châu; ÇÒng th©i thÃu rõ tâm tÜ cûa
TrÜÖng Vïnh Kš:

"Ngoåi  trØ  Paris  và  Madrid,  ngÜ©i  ViŒt  Nam
(trong phái b¶) không thích Çi Çâu khác; h† chÌ thæm vi
‰ng chính thÙc lÎch s¿ các nhà chÙc trách ÇÎa phÜÖng
theo l©i m©i và không hŠ nhÆn l©i m©i nào khác. Vô tình
h† Çã mÃt dÎp may nghiên cÙu nh»ng nÖi Çã Çi qua. VŠ
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phÀn tôi, tôi không hŠ Ç‹ mÃt dÎp  may và khi có th‹ Ç‹
thæm vi‰ng và tìm hi‹u kh¡p m†i nÈo ÇÜ©ng mà chúng
tôi ÇÜ®c Ç‰n dù bÃt cÙ lš do nào.

"Qua các thông tin có ÇÜ®c khi nói chuyŒn v§i các
Çoàn viên khác, ho¥c khi Ç†c các du hành nhÆt kš và
tÜ©ng trình, tôi xin trình bày v§i ông tóm lÜ®c vŠ nh»ng
gì các Çoàn viên Çã cäm thÃy, Çã thán phøc cÛng nhÜ
nh»ng gì  h† muÓn nhÆp vŠ quê nhà Ç‹ cäi  thiŒn Ç©i
sÓng ngÜ©i dân. Sau Çó tôi së våch rõ nh»ng trª ngåi có
th‹ chÆn låi ho¥c làm chÆm låi s¿ ti‰n b¶ væn minh mà
vÜÖng quÓc An Nam mong mÕi du nhÆp ngay tØ bây gi©
v§i tÃt cä chân thÆt hÖn bao gi© h‰t.                   

"TÃt cä nh»ng ngÜ©i trong sÙ b¶ chúng tôi ÇŠu tin
ch¡c r¢ng Âu châu rÃt ti‰n b¶ vŠ væn minh; h† hi‹u Üu
th‰ cûa nÜ§c các ông vŠ nghŒ thuÆt tiŒn nghi và bi‰t r
¢ng các ông hÖn h† vŠ khoa h†c và k› nghŒ.

"H† Çã nhìn thÃy chính trÎ và hành chánh ª xÙ các
ông ra làm sao. H† Çã ÇÜ®c bi‰t và Çánh giá cao nh»ng
biŒn pháp mà các nhà cÀm quyŠn ª Çây  lo  cho dân
chúng. Nguyên t¡c Çó có ª nÜ§c h†, nhÜng cÛng xin thú
thÆt r¢ng chúng thÜ©ng không ÇÜ®c áp døng và thi hành
Çúng Ç¡n.  H† ÇŠu hi‹u  bình Ç£ng,  tình huynh ÇŒ và
t¿ do, cæn bän ba chân cûa Ç©i sÓng xã hôi. H† cÛng



quan sát thÃy tÀm quan tr†ng vŠ vÛ khí trang bÎ và quân
Ç¶i hùng månh, mà viŒc bäo trì dù không phäi lúc nào
cÛng thi‰t y‰u, Çã trª nên tÓi quan tr†ng ª m¶t sÓ th©i
Çi‹m và Çem Ç‰n hiŒu quä tÓt, Çem vinh quang cho dân
t¶c.

"Ngày hôm nay, nh© quš ông mà h† tin tÜªng ch¡c
vŠ nh»ng ích l®i l§n lao cûa canh nông, cÛng là Ç©i
sÓng cûa dân. Phân tích Çúng Ç¡n nh»ng gì h† Çã thÃy
ÇÜ®c ª Pháp và dùng š niŒm Ç‹ áp døng ª quê nhà cûa
h†, dù rÃt yêu quê hÜÖng, h† vÅn thÃy có m¶t sai biŒt
l§n lao gi»a "rÃt Âu châu" và "rÃt ñông phÜÖng", h†
phäi nhìn nhÆn r¢ng ÇÃt nÜ§c h† ÇÙng yên m¶t ch‡ ª
giai Çoån phát tri‹n, và r¢ng nÜ§c h† rÃt chÆm ti‰n n‰u
so v§i Âu châu. H† dï nhiên kÿ v†ng ª m¶t cånh tranh
có  th‹,  Ç‹  ngÜ©i  ViŒt  Nam có  ngày  ngang  hàng  v§i
nh»ng  nÜ§c  væn  minh  nhÃt.  VŠ  các  công  trình  công
c¶ng,  vŠ  xây cÃt  nh»ng công trình  cao,  ÇËp và ch¡c
ch¡n, ÇÜ©ng sá kh¡p nÖi ÇÜ®c bäo trì tÓt ÇËp, nh»ng
ÇÜ©ng rÀy xe lºa tiŒn l®i cho giao thông, t° chÙc hành
chánh, nh»ng cÖ sª giáo døc Çåi chúng, nh»ng h†c viŒn
mª cºa cho thanh niên,  nh»ng cÖ sª tôn giáo,  Çó là
nh»ng gì Çã Çánh Ç¶ng månh nhÃt ngÜ©i cûa sÙ b¶, làm
h†  thán  phøc,  nh»ng  ngÜ©i  chÜa  bao  gi©  ÇÜ®c  thÃy
nh»ng phát tri‹n nhÜ vÆy. Sau khi suy nghï kÏ, h† khen
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ng®i các phong tøc, thói quen và phong hóa ngÜ©i Âu
châu. Nhà ª såch së và ÇËp cÛng làm h† thán phøc vô
cùng.

"VŠ vài thói tøc ngÜ®c v§i h†, m¶t cách t¿ nhiên là
h† không Üa thích; tuy vÆy, h† nghï có th‹ ngÜ©i Âu
châu cÛng có th‹ không thích nhÜ h†, nên h† không chê
bai làm gì.

"VŠ  ba  vÎ  sÙ  giä,  ngài  chánh  sÙ  (Phan  Thanh
Giän)  là  vÎ  rÃt  thông minh;  phán Çoán cûa ngài  rÃt
th£ng th¡n; ngài Çánh giá m†i s¿ ª giá trÎ thích Çáng
cûa chúng. Ngài luôn tØng cho tôi bi‰t ngài Ü§c ao làm
ÇiŠu tÓt lành và cÓ h‰t sÙc mình làm viŒc Ç‹ cäi thiŒn
ngÜ©i  dân  An Nam.  Dù vÆy,  khi  ngài  thÃy  tóc  mình
tr¡ng båc phÖ, ngài thª dài mong có th‹ chuÄn bÎ ngày
tháng còn låi bình l¥ng cûa cu¶c sÓng hÜu trí thoäi mái.
Tôi Çã månh më khuyên nhû ngài ÇØng quá lo âu, và tôi
hy v†ng ngài nghe theo l©i xin cûa tôi, ngài së làm tròn
nghïa vø mà ngài Çã b¡t ÇÀu. ñ¶ng viên bªi lòng yêu t°
quÓc và tha thi‰t muÓn dùng nh»ng ki‰n thÙc thu thÆp
trong chuy‰n du hành Âu châu, ngài chánh s¿ Çã có š
ÇÜa vŠ Nam Kÿ áp døng nh»ng gì mà ngài nghï là phäi
làm Ç‹ væn minh ti‰n b¶ hÖn. Ngài thÜ©ng hÕi tôi r¢ng
theo š ki‰n cá nhân tôi thì Çâu là phÜÖng tiŒn h»u hiŒu
nhÃt Ç‹ th¡ng nh»ng thành ki‰n và Ç‹ cho dân chúng



hi‹u nh»ng l®i ích cûa canh nông và hoåt Ç¶ng kÏ nghŒ.
Theo š tôi, phÜÖng tiŒn h»u hiŒu nhÃt là làm sao cho
dân chúng h‰t th© Ö v§i công viŒc, là khi‰n h† có thói
quen làm viŒc; rÒi sau Çó tùy khä næng mà Ç¥t h† vào
nh»ng  chuyên  môn  khác  biŒt.  Tôi  nghï  trên  h‰t  m†i
s¿ thì bÜ§c ÇÀu rÃt khó khæn.  

"Các sÙ thÀn Çã cùng nhau tham khäo vŠ viŒc làm
sao xây d¿ng nh»ng dinh th¿ cao l§n; các ngài không
th‹ nào bi‰t là có th‹ có nh»ng công trình ÇÒ s¶ nhÜ vÆy
ª Âu châu. Các ngài nghiên cÙu Ç‹ bi‰t ch‡ nào ª m¥t
ÇÃt có Çû sÙc bŠn v»ng Ç‹ chÎu Ç¿ng ÇÜ®c sÙc n¥ng cûa
nh»ng tòa nhà l§n. Các ngài cÛng Çã vë h†a ÇÒ nh»ng
ÇÎa Çi‹m thích h®p Ç‹ xây d¿ng nh»ng thÎ trÃn Çông dân
cÜ.  Các  ngài  Çã  tìm hi‹u  phÜÖng sách  Ç‹  khai  thác
nh»ng vùng ÇÃt bÕ hoang ho¥c không trÒng tr†t ÇÜ®c
n»a;  phÜÖng  cách  Ç‹  có  ÇÜ®c  m¶t  Ç¶i  häi  thuyŠn;
phÜÖng cách phäi sº døng Ç‹ ÇÃt nÜ§c trong såch hÖn,
v.v. .

"Các sÙ thÀn chúng tôi Çã hi‹u r¢ng nguyên do
chính cûa ti‰n b¶ ª Âu châu là nhu câu thi‰t y‰u; thÆt
vÆy, m‡i cá nhân phäi ki‰m nhiŠu ti‰n. Tài sän tinh thÀn
sáng giá cûa quš vÎ có th‹ do lš trí có ÇiŠu kiŒn phát
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tri‹n, hÖn là do tài nguyên quš vÎ có. Bên nÜ§c An Nam
chúng tôi, ÇÃt Çai rÃt màu m« nhÜng lš trí không hoåt
Ç¶ng vì không ÇÜ®c thúc ÇÄy hay cÀn thi‰t phäi làm. Dï
nhiên là chúng tôi së giàu vŠ trí thÙc hÖn n‰u ÇÃt Çai
chúng tôi không phong phú. Nói th‰ không có nghïa là
các vÎ lãnh Çåo chúng tôi phäi muÓn bi‰n Ç°i nÜ§c ViŒt
Nam Ç‹ Çåt møc Çích Ãy; thÆt s¿ chÌ là phäi phÃn ÇÃu
chÓng låi thói lÜ©i bi‰ng ù lì, không phäi chÌ v§i quan
Çi‹m cûa vài ÇÀu óc - là viŒc nhÕ n‰u so v§i tÜ tÜªng
cûa cä m¶t dân t¶c, dÍ bÎ coi thÜ©ng không chÎu theo.
Có bi‰t bao dÎ Çoan mê tín cÀn phäi hûy bÕ, bao hû tøc
cÀn phäi cäi lÜÖng, bao thành ki‰n cÀn phäi triŒt bÕ, Çû
bi‰t  là viŒc canh tân này së  khi‰n rÃt  nhiŠu t¿ ái  bÎ
thÜÖng t°n!

"VŠ các chi tiêu phung phí, tôi bÕ qua Ç‹ bàn Ç‰n
nh»ng nhÆn xét khác. Không có ai khæng khæng cÙng
nh¡c v§i nguyên t¡c nhÜ là các quan chÙc. HÖn n»a, h†
së ch£ng bao gi© nhìn, g¥p và nghe các sÙ thÀn cûa
chúng tôi. Làm th‰ nào Ç‹ các ngài có th‹ Çi vào trong
š tÜªng cûa các quan chÙc - nhÜng cÙ giä thº r¢ng các
ngài t¿ thâm tâm hi‹u ÇÜ®c nh»ng l®i ích cûa væn minh
Âu châu, các vÎ së khäo sát, dò xét, cân Ço các thi‰t ch‰
muÓn ÇÜa vào guÒng máy, cuÓi cùng thì së rÃt khó khæn
Ç‹ các thi‰t ch‰ Çó bén rÍ. Các vÎ Ãy không nghï Ç‰n
ÇiŠu l®i cho dân giä, mà chÌ nh¡m làm vui lòng nhà



vua: Çó là s¿ thÆt; nhà vua së bÎ nh»ng l©i thÀm thì nÎnh
hót cûa h† ru ngû.

"S¿ kiŒn tôi vØa báo hiŒu là m¶t trong nh»ng lš do
chính cûa phÀn l§n nh»ng Çau kh° ngÜ©i An Nam cam
chÎu.  Các vÎ  Çåi  thÀn chÌ  tâu lên vua nh»ng bi‰n cÓ
thuÆn l®i; h† chÌ tâu bàn v§i vua nh»ng gì có th‹ làm
hài lòng nhà vua. Do Çó, dù Çã ÇÜ®c quy ÇÎnh trong
luÆt pháp, các vÎ Ãy vÅn giÃu không trình v§i nhà vua
nh»ng tai ÜÖng Çã xäy ra, vÅn tránh ti‰t l¶ nh»ng thÃt
båi,  nh»ng nån Çói  kh°,  mÃt  mùa màng,  và  ngay cä
nh»ng bŒnh dÎch. TÃt cä nh»ng ÇiŠu Çó không th‹ tìm
thÃy trong các báo cáo thÜ©ng niên mà nhà vua Çã ra
lŒnh phäi làm Ç‹ nhà vua có th‹ bi‰t Ç‰n nh»ng viŒc
quÓc gia Çåi s¿. Các vÎ Çåi thÀn t°ng ÇÓc thÜ©ng hay s®
bóng s® vía, Ça nghi, chÌ bi‰t tuân thû các truyŠn thÓng
thäm håi m¶t cách nô lŒ; do Çó con mu‡i  thÜ©ng bÎ h†
thanh l†c kÏ càng, nhÜng h† låi phäi (cay Ç¡ng) nuÓt
tr†n nh»ng con voi (!).

"Gi© Çây hãy bàn Ç‰n viŒc làm sao Ç‹ có th‹ ph°
bi‰n ki‰n thÙc (m§i) v§i m¶t ch» vi‰t kš hiŒu gÒm rÃt
nhiŠu tØ và khóa thÆt khó (ch» Hán, Nôm). Tôi không
chÓi là ngÜ©i ta có th‹ vi‰t vŠ khoa h†c v§i ch» vi‰t Çó.

55



NhÜng có bi‰t bao phiŠn phÙc! Khó khæn! ñ‹ có th‹
Ç†c và vi‰t Ç‰n nÖi Ç‰n chÓn nh»ng ch» kš hiŒu này,
m¶t ngÜ©i ít nhÃt së phäi dùi mài suÓt tu°i hoa niên;
ngÜ©i Ãy së không còn låi bao nhiêu th©i gian Ç‹ làm
viŒc nghiên cÙu khoa h†c. N‰u ông có th‹ hi‹u rõ nhÜ
tôi  nh»ng  phong  tøc  và  tÆp  quán  ª  nÜ§c  tôi,  tôi  Çã
không cÀn phäi nhÃn månh nhiŠu lÀn vŠ nh»ng trª ngåi
mà các khuynh hÜ§ng n‡ l¿c canh tân ÇÃt nÜ§c g¥p
phäi. NgÜ©i ÇÒng hÜÖng cûa tôi là m¶t dân t¶c rÃt dÍ
khi‰n hay b¡t chÜ§c, nhÜng hoàn toàn ù lì; theo tôi nghï
thì l‡i chính ª chính quyŠn, không chû tâm làm cho dân
sinh Ç¶ng lên, không Çánh thÙc ngÜ©i dân. N‰u ÇÜ®c thì
tôi hy v†ng ngay tØ bây gi© dân ViŒt không còn chìm
Ç¡m trong giÃc ngû Çêm dài bÃt Ç¶ng và ÇÙng lên nhÜ
th‰ gi§i cÛ cûa Tây phÜÖng Çã bÜ§c Çi trên con ÇÜ©ng ti
‰n b¶."

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 308-311. NguyÍn ñình ñÀu.
Nhã Nam Nhà xuÃt bän Trí thÙc - 2016) 

Bän tÜ©ng trình này cho thÃy TrÜÖng Vïnh Kš có
cái nhìn sâu s¡c chính xác vŠ nŠn væn minh cûa nÜ§c
Pháp và Âu châu; ông cÛng chÙng tÕ m¶t cách thành
th¿c s¿ hi‹u bi‰t vŠ bÓi cänh khó khæn cûa xã h¶i ViŒt
Nam và triŠu Çình Hu‰ lúc bÃy gi©. TrÜÖng Vïnh Kš



muÓn d¿a vào Pháp Ç‹ ÇÜa dân t¶c ViŒt Nam ra khÕi
tình trång nghèo nàn, låc hâu. 

TrÜÖng Vïnh Kš bày tÕ tâm t¿ cûa ông v§i Richard
Cortambert:

"Con ngÜ©i ta có hai quê hÜÖng, m¶t cûa lš trí và
m¶t cûa con tim; ngÜ©i ta nâng niu quê này nhÜng ÇÒng
th©i tha thi‰t v§i quê kia, và có cä hai; ông nhÆn chân
rõ r¢ng trong tâm hÒn ông r¢ng ông ÇÜ®c sinh ra ª
vùng ñông phÜÖng; r¢ng Çó là quê hÜÖng Çích th¿c cûa
ông."

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 299. NguyÍn ñình ñÀu. Nhã
Nam Nhà xuÃt bàn Trí ThÙc - 2016)

*

Làm viŒc cho triŠu Çình Hu‰ trong vòng hÖn sáu
tháng, TrÜÖng Vïnh Kš dåy cho vua ñÒng Khánh h†c ti
‰ng Pháp, ÇÜ®c vua quš tr†ng, ban thÜªng Huy ChÜÖng
cao quš, và cho gi» chÙc vø cao.  Tuy vÆy, các quan
trong triŠu có š nghi ng© ông làm viŒc cho Pháp. 
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Sau  khi  Toàn  quyŠn  lÜ«ng  kÿ  Paul  Bert  mÃt,
TrÜÖng Vïnh Kš buÒn rÀu, viŒn c§ Çau bŒnh ph°i, xin
nghÌ viŒc. Ông trª vŠ Sài Gòn  dåy trÜ©ng Tham BiŒn
HÆu  B°  (Collège  des  Administrateurs  Stagiaires)  và
trÜ©ng Thông Ngôn (Collège des Interprètes). ñ‰n næm
1887, TrÜÖng Vïnh Kš vŠ hÜu trí.

Trª vŠ Sài Gòn, TrÜÖng Vïnh Kš không ÇÜ®c Pháp
Üu ái, tin cÆy nhÜ trÜ§c n»a. NgÜ©i k‰ vÎ Paul Bert là
Paulin Vial (Paulin François Alexandre Vial) có chánh
sách thu¶c ÇÎa khác h£n ÇÜ©ng lÓi cûa Paul Bert. Paulin
Vial có š nghi ng© TrÜÖng Vïnh Kš. ñÓi v§i Paulin Vial
thì "TrÜÖng Vïnh Kš là hiŒn thân cûa phÀn tº Çáng nghi
ng© trong Çám ngÜ©i ViŒt."

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 601. NguyÍn ñình ñÀu. Nhã
Nam - Nhà xuÃt bän Trí ThÙc - 2016)

CuÓi Ç©i, TrÜÖng Vïnh Kš sÓng trong hoàn cänh
khó khæn, bŒnh hoån, buÒn rÀu; nhÜng ông vÅn chæm
chÌ nghiên cÙu, ÇÎch thuÆt, sáng tác.

Ông th° l¶ tâm tÜ trong bài thÖ "TuyŒt mŒnh":

"Quanh quanh quÅn quÅn lÓi ÇÜ©ng quai,

Xô ÇÄy ngÜ©i vô gi»a cu¶c Ç©i.



H†c thÙc gªi tên con m†t sách,

Công danh rÓt cu¶c cái quan tài.

D†a hòn lÛ ki‰n men chân bÜ§c,

Bò xÓi con sùng ch¡c lÜ«i hoài.

CuÓn s° bình sanh công v§i t¶i,

Tìm nÖi thÄm phán Ç‹ thØa khai."

========
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Các pho tÜ®ng TrÜÖng Vïnh Kš
 

1. MÜ©i  næm sau khi TrÜÖng Vïnh Kš mÃt,  vào
ngày 4 tháng 6 næm 1908, báo Løc TÌnh Tân Væn Çæng
bài  báo  "Ông ñÓc Kš "  kêu g†i  d¿ng tÜ®ng TrÜÖng
Vïnh Kš:

"Ông này khi sinh tiŠn, tuy là nhà nÜ§c tin cÆy m¥c
dÀu ch§ không hŠ › th‰ mà håi quê hÜÖng, chÌ vë cho
quan  Lang  Sa  bi‰t  phong  tøc  lÍ  nghïa  cûa  con  nhà
Annam, cho khÕi ch‡ xích mích nhau, làm cho mË gà
phäi thÜÖng con vÎt. ñêm ngày lo nghï Ç¥t sách này,
dÎch sách kia ra cho kÈ hÆu sanh Ç‹ Ç†c. ThÆt là quan
thÀy  cûa  cä  Nam  Kÿ.  Nay  ông  phû  Minh  Tân  nghï
thÜÖng kÈ hiŠn, ngõ hÀu cÆy các quan hiŒp nhau lÆp h¶i
quyên tiŠn Ç¥ng d¿ng hình °ng mà dÜÖng danh Ü hÆu th
‰, thì chúng ta thäy thäy phäi vui mØng, nên cÛng kÈ ít
ngÜ©i nhiŠu Ç¥ng giúp cho nên viŒc thì cÛng Ç¥ng vinh
hi‹n chung nhau.

"B°n quán cúi xin Løc châu quân tº quäng cÓ mau
mau tr® l¿c thì b°n quán Ç¶i Ön ch£ng cùng."
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                                                               L.T.T.V

(TrÜÖng Vïnh Kš -Nhà væn hóa. Trang 34. NguyÍn Væn Trung.
Nxb H¶i Nhà Væn - 1993)

CÛng trong sÓ báo này, trong møc ThÖ tín vãng lai,
ông TrÜÖng ñÙc ThuÀn vi‰t:

"Tôi là TrÜÖng ñÙc ThuÀn, H¶i ÇÒng tÌnh,  làng
PhÜ§c Long, t°ng Thành Tuy Hå... Nay tôi có mua Løc
tÌnh Tân væn tôi thÃy ngài và các quan có lòng thÜÖng
t§i kÈ hiŠn xÜa mà d¿ng hình ông TrÜÖng Vïnh Kš thì
tôi lÃy làm kính tr†ng. Ông TrÜÖng Vïnh Kš này thiŒt là
ÇŒ nhÙt lÜu nhÖn vÆt  tåi Nam Kÿ, nay tôi b¢ng lòng
dÜng 10$00 Ç¥ng giúp sÙc v§i Løc châu làm rõ danh
Nam Trung có m¶t vÎ Trång nguyên dÙng gi»a kinh Çô,
cho các nÜ§c thÃy r¢ng nÜ§c Nam có vÎ tuÃn kiŒt... "

(TrÜÖng  Vïnh  Kš  -Nhà  væn  hóa.  Trang  34-35.  NguyÍn  Væn
Trung. SÇd)

ñ‰n ngày 31 tháng 12 næm 1908 quyên góp ÇÜ®c
650 ÇÒng ñông DÜÖng. Báo Løc TÌnh Tân Væn thu¶c
phong trào Minh Tân do TrÀn Chánh Chi‰u lãnh Çåo.
TrÀn  Chánh  Chi‰u  bÎ  Pháp  b¡t,  nên  viŒc  quyên  tiŠn
d¿ng tÜ®ng TrÜÖng Vïnh Kš chuy‹n sang t© báo Nam
Kÿ ñÎa PhÆn và t© báo Nông C° Mín ñàm.



Ngày 6  tháng 12 næm 1922 Çã  quyên góp ÇÜ®c
10.123,15 ÇÒng ñông DÜÖng. H¶i ÇÒng phø trách quyên
góp quy‰t ÇÎnh Çúc m¶t pho tÜ®ng bán thân do nhà Çiêu
kh¡c Durenne ª Paris th¿c hiŒn v§i giá 1.500 francs tiŠn
Pháp và cái Ç‰ Ç¥t pho tÜ®ng này b¢ng Çá v§i giá 20.000
ÇÒng ñông DÜÖng. ñ‰n næm 1923, tÜ®ng TrÜÖng Vïnh
Kš hoàng tÃt, ÇÜ®c chuy‹n tØ Pháp vŠ Sài Gòn. NhÜng
quÀn chúng không ÇÒng š tÜ®ng bán thân này, Ça sÓ
muÓn có tÜ®ng TrÜÖng Vïnh Kš toàn thân. 

Næm næm sau,  vào ngày 18 tháng 12 næm 1927,
tÜ®ng toàn thân TrÜÖng Vïnh Kš hoàn thành. Ngày 24
tháng  12  næm  1927  (*),  ngày  lÍ  khánh  thành  tÜ®ng
TrÜÖng  Vïnh  Kš  tåi  công  viên  cånh  con  ÇÜ©ng
Norodom, n¢m trÜ§c m¥t dinh Toàn QuyŠn và bên cånh
nhà th© ñÙc Bà-Sài Gòn. Ngày hôm Çó có nhiŠu quan
chÙc Pháp Ç‰n tham d¿. (Dinh Toàn QuyŠn vŠ sau là
dinh ñ¶c LÆp hay dinh T°ng ThÓng; sau 1975, là Bäo
tàng viŒn Chi‰n tranh).

TÜ®ng TrÜÖng Vïnh Kš toàn thân, m¥c áo dài, ÇÀu
Ç¶i khæn Çóng, có chiŠu cao khoäng 1,70 m, Çúc b¢ng
ÇÒng, Ç¥t trên Ç‰ cao.
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Næm 1975, tÜ®ng TrÜÖng Vïnh Kš bÎ tháo gª và
Çem Ç¥t trong Bào tàng Thành phÓ HÒ Chí Minh (Nhà
Chú HÕa, 97 ÇÜ©ng Phó ñÙc Chính). 

(*) BàÌ "Nam Kÿ d¿ng tÜ®ng k› niŒm ông TrÜÖng Vïnh
Kš", Nam Phong tåp chí, sÓ 123, trang 528. 

TÜ®ng TrÜÖng Vïnh Kš.



TÜ®ng TrÜÖng Vïnh Kš Ç¥t tåi công viên ThÓng NhÃt (h. 1969);
hiŒn nay tÜ®ng Ç¥t trong Bäo Tàng MÏ ThuÆt Tp. HCM.

Ngày 24-12-1927, ngày lÍ khánh thành tÜ®ng TrÜÖng Vïnh Kš 
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tåi công viên ThÓng NhÃt, có nhiŠu quan chÙc Pháp tham d¿.

2. Næm 1889, nhà Çiêu kh¡c Sylve Raffegeard th¿c
hiŒn tÜ®ng ÇÒng bán thân TrÜÖng Vïnh Kš. TÜ®ng này
ÇÜ®c hình thành chín næm trÜ§c khi TrÜÖng Vïnh Kš
qua Ç©i. 

Ngày 6 tháng 12 næm 1937, nhân ngày lÍ k› niêm
lÀn thÙ 100 cûa TrÜÖng Vïnh Kš, pho tÜ®ng ÇÜ®c Ç¥t
gi»a sân trÜ©ng Lycée Pétrus Kš (Trung h†c Petrus Kš)
tåi Sài Gòn (Nam Kÿ). Bên phäi pho tÜ®ng có kh¡c tên
tác giä và næm Çúc tÜ®ng.

Trên  ng¿c  tÜ®ng  TrÜÖng  Vïnh  Kš có  tåc  4  huy
chÜÖng:

* B¡c ñÄu B¶i Tinh ÇŒ ngÛ Ç£ng cûa Pháp;

* Palmes d'Académie cûa Hàn Lâm viŒn Pháp;

* TÙ Ç£ng Long tinh cûa Nam triŠu;

* Isabelle la Catholique cûa Tây Ban Nha.

Huy chÜÖng "DÛng sï cÙu th‰" cûa Tòa Thánh La-
Mã t¥ng Petrus Kš không thÃy kh¡c trên tÜ®ng này.



Sau ngày 30 tháng 4 næm 1975, trÜ©ng Trung h†c
Petrus Kš Ç°i tên là trÜ©ng Lê HÒng Phong. Pho tÜ®ng
ÇÒng bán thân Petrus Kš ÇÜ®c Ç¥t trong phòng truyŠn
thÓng trÜ©ng Lê HÒng Phong.

TÜ®ng TrÜÖng Vïnh Kš (1889)

3. Pho tÜ®ng bán thân làm b¢ng thåch cao, sÖn Çen,
Ç¥t tåi nhà m¶ Petrus Kš, sÓ 520 ÇÜ©ng TrÀn HÜng ñåo,
QuÆn I, Sài Gòn (Tp. HCM).
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Pho tÜ®ng này phÕng theo pho tÜ®ng ÇÒng cûa nhà
Çiêu kh¡c Sylve Raffegeard.

TÜ®ng Petrus Kš Ç¥t tåi nhà m¶

4. Sau næm 1975,  cha  xÙ nhà  th©  Tân Sa  Châu
chuyên  sÜu  tÀm  ÇÒ  c°  Çã  mua  ÇÜ®c  m¶t  pho  tÜ®ng
Petrus Kš b¢ng ÇÒng, bán trong "tiŒm ve chai", chuyên
bán ÇÒ ph‰ thäi. TÜ®ng này cÛng phÕng theo tÜ®ng Ç¥t
tåi trÜ©ng Petrus Kš trÜ§c 1975. Ban ÇÀu cha xÙ Çem
Ç¥t tåi nhà thÖ Tân Sa Châu, vŠ sau Çem d¿ng tåi ñåi



chûng viŒn Thánh Giuse, sÓ 6, ÇÜ©ng Tôn ñÙc Th¡ng,
QuÆn I, thành phÓ HÒ Chí Minh (Sài Gòn).

TÜ®ng Petrus Kš Ç¥t tåi ñåi chûng viŒn thánh Giuse 

5. Tåi huyŒn Ch® Låc, tÌnh B‰n Tre, quê hÜÖng cûa
Petrus Kš, nhà th© Çåo Cái MÖn có d¿ng m¶t pho tÜ®ng
Petrus  Kš b¢ng  xi-mæng  và  m¶t  tÃm bia  ghi  ti‹u  sº
TrÜÖng Vïnh Kš. 
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TÜ®ng Petrus Kš tåi nhà th© Çåo Cái MÖn.

6. Næm 1997, m¶t trÜ©ng Trung h†c ph° thông tÜ
thøc có tên TrÜÖng Vïnh Kš ÇÜ®c thành lÆp, ÇÎa chÌ sÓ
110, ÇÜ©ng Bành Væn Trân, quÆn Tân Bình, thành phÓ
HÒ Chí Minh (Sài Gòn) có d¿ng tÜ®ng bán thân TrÜÖng
Vïnh Kš và bia ghi ti‹u sº TrÜÖng Vïnh Kš. Pho tÜ®ng
này cÛng lÃy mÅu tØ tÜ®ng Petrus Kš cûa trÜ©ng Trung
h†c Petrus Kš trÜ§c 1975.



TÜ®ng TrÜÖng Vïnh Kš tåi trÜ©ng Trung hoc Ph° thông TÜ Thøc
TrÜÖng Vïnh Kš, quÆn Tân Bình, tp. HÒ Chí Minh (1997)

7. Ban liên låc C¿u h†c sinh trÜ©ng Petrus kš-Lê
HÒng Phong và Trung tâm Çào tåo ViŒt Nam H®p ñi‹m
quyên góp tiŠn Ç‹ Çúc tÜ®ng ÇÒng TrÜÖng Vïnh Ky. Pho
tÜ®ng này Çúc theo mÅu tÜ®ng TrÜÖng Vïnh Kš Ç¥t tåi
ñåi  chûng  viŒn  Thánh  Giuse,  sÓ  6,  ÇÜ©ng  Tôn  ñÙc
Th¡ng, QuÆn I, tp. HÒ Chí Minh (Sài Gòn).

Ngày 6 tháng 12 næm 2010, ngày sinh nhÆt TrÜÖng
Vïnh Kš, H¶i Khoa h†c lÎch sº ViŒt Nam (Tåp chí XÜa
và Nay) và chính quyŠn huyŒn Ch® Lách, tÌnh B‰n Tre,
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t° chÙc khánh thành d¿ng tÜ®ng TrÜÖng Vïnh Kš này
tåi trÜ©ng Trung h†c TrÜÖng Vïnh Kš (huyŒn Ch® Lách,
B‰n Tre). 

 

H¶i Khoa h†c lÎch sº và chính quyŠn huyŒn Ch® Lách, B‰n Tre
chøp hình lÜu niŒm, trÜ§c tÜ®ng TrÜÖng Vïnh Kš (6/12/2010). 

8. Tåi  häi  ngoåi,  m¶t nhóm c¿u h†c sinh trÜ©ng
Trung h†c Petrus Kš và c¿u hiŒu trÜªng TrÀn Væn NhÖn
ÇÙng ra t° chÙc quyên góp tiŠn Ç‹ xÆy tÜ®ng Çài TrÜÖng
Vïnh Kš. 



Theo d¿ án thì pho tÜ®ng ÇÒng có chiŠu cao 7,5 ft,
Ç¥t trên bŒ Çá granite cao 4,5 ft. TÜ®ng này së do nhà
Çiêu  kh¡c  Phåm  Th‰  Trung  (PK  67-72,  Toronto,
Canada) sáng tác b¢ng thåch cao và công ty Çúc ÇÒng
Mussi  Artworks  Foundry  &  Gallery  -  Berkeley,
California th¿c hiŒn. HiŒn nay chÜa hoàng thành. 

Ngày Chû nhÆt 4/6/2017, H¶i Dòng Dõi Petrus Kš
tåi Paris t° chÙc m¶t bu°i tiŒc thân h»u tåi nhà hàng
China  Town  Olympiades  (Paris  13e).  Nhân  dÎp  này,
chúng tôi hân hånh ÇÜ®c g¥p ông TrÜÖng Vïnh TÓng
Gilbert,  thu¶c dòng TrÜÖng Vïnh TÓng;  TrÜÖng Vïnh
TÓng  là  con  cûa  TrÜÖng  Vïnh  Kš  và  ông  Clément
Davant, dòng bên ngoåi TrÜÖng Vïnh Kš. Hai ông này
Çã cho chúng tôi vài tài liŒu vŠ TrÜÖng Vïnh Kš, trong
Çó có  tài  liŒu  vŠ  nh»ng pho tÜ®ng TrÜÖng VÎnh Kš.
Chúng  tôi  Çã  cæn  cÙ  theo  tài  liŒu  này  Ç‹  vi‰t  phÀn
"Nh»ng pho tÜ®ng TrÜÖng Vïnh Kš" trong cuÓn sách
này.  

 

===========
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TrÜÖng Vïnh TÓng Gilbert, ch¡c n¶i TrÜÖng Vïnh Kš, trong bu°i
tiŒc  "Thân  h»u  TrÜÖng Vïnh  Kš "  tåi nhà  hàng China  Town
Olympiades (Paris 13e, ngày 4/6/2017).



TØ trái sang phäi: Phåm ñæng Sum, Clément Davant, Bºu BiŠn
trong bu°i tiŒc "Thân h»u TrÜÖng Vïnh Kš" tåi nhà hàng China
Town Olympiades (Paris 13e, ngày 4/6/ 2017). Clément Davant
là ch¡c ngoåi TrÜÖng Vïnh Kš.

TØ trái sang phäi: Phåm ñæng Sum, TrÜÖng Vïnh TÓng Gilbert,
Bºu BiŠn trong bu°i tiŒc "Thân h»u TrÜÖng Vïnh Kš" tåi  nhà
hàng  China  Town  Olympiades  (Paris  13e,  ngày  4/6/2017).
TrÜÖng Vïnh TÓng Gilbert là ch¡c n¶i TrÜÖng Vïnh Kš.

75



==========



XI

Vài l©i nhÆn xét vŠ 
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TrÜÖng Vïnh Kš 

A. Phê phán

* B¢ng Giang

"... quân Pháp Çánh chi‰m thành Hà N¶i, T°ng ÇÓc
Hoàng DiŒu treo c° tuÄn ti‰t (25/ 4/1882):

"Có phäi chæng Çây là m¶t trong nh»ng ÇiŠu khi‰n
cho TrÜÖng Vïnh Kš bæn khoæn, ray rÙt sau này: "CuÓn
s°  bình sanh công v§i  t¶i  "(m¶t  câu trong bài  "ThÖ
tuyŒt mŒnh" cûa TrÜÖng Vïnh Kš) ? Có hai trÜ©ng h®p.
M¶t là l©i quä quy‰t cûa TrÜÖng là do ngay tình thì Çó
là m¶t sai lÀm. M¶t con ngÜ©i rÃt thông minh không có
nghïa là m¶t con ngÜ©i không bao gi© sai lÀm, là m¶t
ông thánh. TrÜ©ng h®p thÙ hai là trong thâm tâm tin là
có mà khi trä l©i thì nói không. ñó là s¿ ngøy tín.

"Sai lÀm là m¶t cái l‡i, còn ngøy tín là m¶t cái t¶i;
chÌ có lÜÖng tâm cûa chû th‹ m§i nói lên rõ ÇÜ®c Çó là
t¶i hay l‡i. L©i dÎ nghÎ là ª ch‡ Çó." 

(.............................)

"Có ÇiŠu ch¡c ch¡n là nói chung, TrÜÖng Vïnh Kš
không th‹ bi‰t ÇÜ®c š ÇÒ cûa các nÜ§c TÜ bän phÜÖng



Tây (trong Çó có nÜ§c Pháp) bành trÜ§ng thu¶c ÇÎa vŠ
cõi ViÍn ñông. Nói riêng, låi càng không th‹ nào bi‰t
ÇÜ®c n¶i dung cu¶c h†p kín tåi B¶ Ngoåi giao Pháp
ngày 18-V-1857.

"GÀn  m¶t  næm,  trÜ§c  khi  håm Ç¶i  cûa  ñô  ÇÓc
Rigault de Genouilly nã pháo vào Cºa Hàn.

"Biên bän cu¶c h†p cho thÃy s¿ k‰t h®p ch¥t chë
gi»a ba th‰ l¿c chính trÎ, tôn giáo và thÜÖng måi cùng
có chung quyŠn l®i là Ç¶ng cÖ chính. K‰t h®p ch¥t chë
cho Ç‰n mÙc có th‹ g†i là "tam vÎ nhÃt th‹."

(SÜÖng mù trên tác phÄm TrÜÖng Vïnh Kš. B¢ng Giang. Trang
179-181. Nxb Væn H†c - 1993)

* Cº Tå 

Cº Tå ch‰ giÍu TrÜÖng Vïnh Kš:

"NgÜ©i ViŒt ÇÜ®c Tây Çúc tÜ®ng ÇÒng,

"Chúa Öi, vinh d¿ nhÃt là ông.

"Áo dài khæn Çóng, Annam Ç¥c,

"Kim khánh mŠ Çay Bäo h¶ phong.

"MÜa n¡ng ch£ng s©n gan s¡t Çá,
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"Búa rìu sá k‹ miŒng non sông.

"Tay cÀm quy‹n ñít-son-ne Pháp,

"Pháp rút Çi rÒi hÕi ti‰c không?"

                               (1958)

(TrÜÖng Vïnh Kš - Nhà Væn hóa. Trang 45; NguyÍn Væn Trung.
Nxb H¶i Nhà Væn - 1993.)

* Joseph Chailley 

Joseph  Chailley,  tác  giä  cuÓn  "Paul  Bert  au
Tonkin" nói vŠ TrÜÖng Vïnh Kš:

"ñó là m¶t ngÜ©i (TrÜÖng Vïnh Kš) bÎ tranh cãi
m¶t  cách khác thÜ©ng,  các  š  ki‰n  vŠ  ông Çi  t§i  c¿c
Çoan. Cä danh nghï Công giáo cûa ông, cä s¿ hi‹u bi‰t
hoàn häo cûa ông vŠ væn minh và ngôn ng» cûa chúng
ta, cä nh»ng tÜ§c hiŒu væn h†c không th‹ chÓi cäi cûa
ông (ÇÜ®c x‰p thÙ 17 trong 18 væn hào cûa th‰ gi§i -
theo t© Le Biographe næm 1873 - 1874 - ñXL) Çã không
th‹ làm cho các b¶ máy hành chính nÓi ti‰p nhau ª
Nam Kÿ (cûa ngÜ©i Pháp) có thiŒn cäm v§i ông". 

(Paul Bert au Tonkin, Joseph Chailley; Paris, 1887)



* NguyÍn Kh¡c ñåm

"1. Có phäi TrÜÖng vì bÃt Ç¡c dï m§i làm viŒc cho
Pháp, không can d¿ gì vŠ chính trÎ và xin ñÒng Khánh
lui vŠ hay không?

- Không. TrÜÖng thÆt s¿ muÓn làm cho Pháp, vì
làm cho Pháp th©i Çó v§i tài h†c cûa TrÜÖng là ÇÜ®c
hÜªng lÜÖng rÃt cao.

 (..................................)

.... sau khi Pôn Be ch‰t, TrÜÖng Çã bÎ b†n th¿c dân
ÇÜÖng th©i cho vŠ, chÙ không phäi xin ñÒng Khánh lui
vŠ..... ."

"2.  Có phäi TrÜÖng hoåt Ç¶ng vŠ chính trÎ và væn
h†c nhÜ vÆy là phøng s¿ quÓc gia hay không?

-  H£n  không.  (..................................)  Khi  mÃt
nÜ§c, thì bÃt cÙ ai, dù làm công tác chính trÎ hay væn
h†c cÛng th‰, dù lao Ç¶ng trí óc hay lao Ç¶ng chân tay
cÛng vÆy, m†i ngÜ©i ÇŠu phäi có nhiŒm vø, trong khä
næng  cûa  mình,  tham gia  phong  trào  chÓng  kÈ  xâm
læng,  chÙ  không  th‹  "thành  thÆt  b¡t  tay"  v§i  chúng
ÇÜ®c...... ."
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(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›.  Trang 481-482. NguyÍn ñình ñÀu.
SÇd) 

* NguyÍn Anh

"... cái thành th¿c, cái tÆn tøy cûa TrÜÖng Vïnh Kš
chÌ là vì quyŠn l®i cûa giai cÃp phong ki‰n phän Ç¶ng
cûa ông, chÙ không hŠ mäy may vì dân vì nÜ§c..... Th¿c
chÃt vai trò trung gian cûa TrÜÖng Vïnh Kš chÌ là m¶t
s¿ ÇÀu hàng, làm tay sai cho gi¥c, núp dÜ§i m¶t hình
thÙc kín Çáo..... Nh»ng hoåt Ç¶ng cûa TrÜÖng Vïnh Kš
có tác døng c¶t ch¥t nhân dân ta, ÇÃt nÜ§c ta vào th¿c
dân Pháp hÖn và ông Çã tåo ÇiŠu kiŒn cho chúng xâm
nhÆp m†i m¥t vào nÜ§c ta m¶t cách thuÆn l®i hÖn ."

(Bài M¶t vài š kiên vŠ TrÜÖng Vïnh Kš  cûa NguyÍn Anh, trên tåp
chí Nghiên cÙu lÎch sº, sÓ 57, tháng 12 næm 1963, trang 17)

* NguyÍn Sinh Duy

= NguyÍn Sinh Duy phê phán Petrus Kš:

"... ñó chÌ là nh»ng loåi sách chÌ Çòi hÕi m¶t ki‰n
thÙc t°ng quát r¶ng rãi kèm theo m¶t ít thông minh là
có th‹ th¿c hiŒn ÇÜ®c. NhÜng ÇÓi v§i TrÜÖng Vïnh Kš,
ông còn hæm hª Çi xa hÖn n»a, mon men vào các lãnh
v¿c chuyên môn nhÜ ÇÎa lš, canh nông, th¿c vÆt h†c...



SÙc làm viŒc cûa ông quä là phi thÜ©ng, song ti‰c thay
cái chû Çích ÇÀu tiên khi vi‰t nh»ng sách Çó... thÆt ra,
chÌ nh¢m thÕa mãn nh»ng yêu cÀu khéo léo và kín Çáo
cûa ngÜ©i Pháp Çang trên ÇÜ©ng Çào x§i thu¶c ÇÎa Ç‹
chinh phøc, cai trÎ và khai thác... ."

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 422. NguyÍn ñình ñÀu. SÇd)

= NguyÍn Sinh Duy nhÆn ÇÎnh TrÜÖng Vïnh Kš
qua bài "ThÜÖng xác cùng nhà h†c giä HÒ H»u TÜ©ng
vŠ hiŒn tÜ®ng TrÜÖng Vïnh Kš ":

"............................  nh»ng tÃm gÜÖng chính nghïa
Çã treo lên trÜ§c m¡t ông (TrÜÖng Vïnh Kš) b¡t ÇÀu tØ
næm ông theo làm thông ngôn cho Pháp (1860) cho Ç‰n
næm ông bÎ hÃt h£n khÕi guÒng máy cai trÎ cûa th¿c dân
(1889). Không nói Çâu xa, ngay tåi ÇÃt Nam Kÿ là quê
hÜÖng cûa ông, nh»ng tÃm gÜÖng chính nghïa sau Çây
Çã ÇÜ®c treo lên:

- 1862: Phan Hi‹n ñåo t¿ vÅn ª Vïnh Kim Çông
(ch® Gi»a MÏ Tho) vì bÎ Phan Thanh Giän chê là: ThÃt
thÀn chi n» hà dï vi trinh?
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- 1863: Hai thi‰u niên ViŒt Nam bÎ xº b¡n trÜ§c
m¥t m¶t ngÜ©i thông ngôn có tên là Pauls, vì Çã không
chÎu chÌ Çi‹m nÖi trú binh cûa nghïa quân tåi Råch Giá;

- 1864: TrÜÖng ñÎnh bÎ tên phän quÓc Huÿnh TÃn
b¡n ch‰t tåi Gò Công;

- 1867: Phan Thanh Giän hÓi hÆn uÓng thuÓc Ç¶c
Ç‹ k‰t liÍu tr†ng trách toàn quyŠn kinh lÜ®c;

-1868:  Phan Công Tòng tº trÆn ª GiÒng Gåch;
NguyÍn Trung Tr¿c bÎ hành hình ª Råch Giá;

-  1875:  Thû  Khoa  Huân  bÎ  hành  quy‰t  tåi  ch®
Thân  Tr†ng  tÌnh  MÏ  Tho;  v.v.

(…………………………………….)

"Còn nói t§i con ÇÜ©ng khai dân trí và tÃn dân ÇÙc
cûa TrÜÖng Vïnh Kš låi càng phäi thÆn tr†ng. Nh»ng
tài liŒu cûa Soái phû Nam Kÿ (s¡c lŒnh, thông tÜ) Ç‹ låi
cho Ç‰n ngày nay cho thÃy ông chÌ là công cø cûa m¶t
chính sách xâm lÜ®c b¢ng tinh thÀn (conquête morale)
và m¶t chính sách th¿c dân b¢ng sách vª (politique de
la colonisation par les livres) cûa th¿c dân Pháp không
hÖn không kém."

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 536-537. NguyÍn ñình ñÀu.
SÇd)



* NguyÍn Sinh Duy, Phåm Long ñiŠn

"Xét låi toàn b¶ tác phÄm cûa TrÜÖng Vïnh Kš tØ
cuÓn "ChuyŒn Ç©i  xÜa  "  in  næm 1866 cho Ç‰n  cuÓn
"ChuyŒn Thôi TuÃn ThÀn " dÎch ra ti‰ng Pháp Ãn hành
næm  1886  (?),  t°ng  c¶ng  121  tác  phÄm,  ngoåi  trØ
ChuyŒn Çi ra B¡c Kÿ næm ƒt H®i và m¶t sÓ rÃt ít bài
khäo vŠ thú vÆt, cây cÕ, tÃt cä tác phÄm TrÜÖng Vïnh Kš
ÇŠu phøc vø cho ÇÜ©ng lÓi giáo døc do th¿c dân Pháp
ÇŠ xÜ§ng. ñi‹m Çáng chú š là sáng tác phÄm duy nhÃt
TrÜÖng Vïnh Kš vi‰t b¢ng ch» quÓc ng» là cuÓn "Chuy
‰n Çi B¡c Kÿ næm ƒt H®i, thì låi không ÇÜ®c Nhà nÜ§c
mua Ç‹ phân phát cho các trÜ©ng ...................... "

(SÜÖng  mù  trên  tác  phÄn  TrÜÖng  Vïnh  Kš.  Trang  213.  B¢ng
Giang. Nxb Væn H†c - 1993)

* NguyÍn VÛ (Texas - Hoa Kÿ)

- "Tóm låi, trong tu°i thanh xuân, Petrus Key có
th‹ bi‰t ÇÜ®c 5, 6 thÙ ti‰ng. Sau này, Petrus Key nghiên
cÙu thêm ch» Hán và ch» Nôm, và có th‹ bi‰t (Ç†c, vi‰t
ho¥c nói) ÇÜ®c 7, 8 thÙ ti‰ng là cùng. NhÜng n‰u nói
thông thåo, thì chÌ khoäng 3, 4 thÙ ti‰ng (Pháp, ViŒt,
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ViŒt Hán và ch» Nôm). ChÌ ngÀn Ãy Çã Çû là m¶t h†c
giä trong th‰ k› 19 và 20!"

- "... Các sách vŠ væn phåm cûa Petrus Key hÀu
nhÜ ch£ng còn änh hÜªng nào v§i quÓc ng», và cÛng
không th‹ sº døng cho "h†c trò m§i nhÆp trÜ©ng" Pháp
ng» hiŒn nay " 

"Nh»ng "tác phÄm" dài vài trang (không quá vài
chøc trang) ghi v¡n t¡t vŠ sº kš và ÇÎa dÜ cûa Petrus
Key thì hÀu nhÜ ch£ng còn chút giá trÎ nào, ngoåi trØ ª
th©i Çi‹m khai sinh cûa chúng, Ç‹ nåp cho cÃp chÌ huy
quân  s¿  Pháp,  hay  huÃn  luyŒn  viên  chÙc  Pháp-ViŒt.
Ngay Ç‰n cuÓn Cours d'histoire  annamite cûa Petrus
Key, gÒm 2 tÆp, do chính quyŠn Pháp in trong khoäng
1875-1877 (1879?) lÜu trº tåi ThÜ viŒn QuÓc Gia Pháp
(Bibliothèque  Nationnale  de  France)  và  Sài  Gòn  thì
không  nh»ng  thi‰u  phÜÖng  pháp  biên  soån,  mà  còn
nhiŠu sai  lÀm vŠ d» kiŒn,  v§i  nh»ng l©i  phê bình võ
Çoán, khó có th‹ coi là m¶t b¶ thông sº nghiêm túc.

* Phåm Quÿnh

Trong  tåp  chí  Nam  Phong  sÓ  16,  ngày10  næm
1918, Phåm Quÿnh vi‰t:



"Ông TrÜÖng ch£ng qua là m¶t nhà làm sách cho
con nít h†c mà thôi."

* Paul Vial, giám ÇÓc n¶i vø ª Sài Gòn

"TrÜÖng  Vïnh Kš  là  m¶t  hiŒn  thân cûa phÀn tº
Çáng nghi ng© trong Çám ngÜ©i ViŒt Nam."

(Jean Bouchot dÅn trong: P.J.B., TrÜÖng Vïnh Kš - Un savant et
un patriote cochinchinois, 1927.)

* Thåch Lam

D¿a trên cái lš "BÃt cÜ®ng, ch§ cÜ®ng làm chi " do
TrÜÖng Vïnh Kš sáng tác  næm 1882,  nhà  væn Thåch
Lam dæng bài "Væn sï và thi sï ViŒt Nam ÇÓi v§i bài ÇÓ
cûa s¿ sÓng" Çæng trong báo Phø n» Tân Væn vào tháng
10 næm 1933. Thåch Lam vi‰t:

"Ông TrÜÖng Vïnh Kš là phái ÇÀu tiên truyŠn bá
cái phÜÖng pháp, cái lš luÆn hàng phøc trong xã h¶i An
Nam."

* TrÀn Væn Giàu, sº gia mác-xit
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"Khi mà kÈ xâm lÜ®c và kháng chi‰n Çang ch†i
nhau d» d¶i, trên chi‰n trÜ©ng Th¡ng - Båi chÜa ngã
ngÛ h£n, khi Ãy mà ai ÇÙng h£n vŠ phe kÈ dÎch (cûa dân
t¶c ViŒt Nam) thì nhà chép sº nào, dù có r¶ng xét mÃy
cÛng không th‹ lÃy bÃt kÿ sÓ sách vª sáng tác hay phiên
dÎch nào Ç‹ biŒn minh và giäm nhË trách nhiŒm tinh
thÀn cûa m¶t ngÜ©i dân nÜ§c, nhÃt là cûa m¶t "KÈ Sï."
(chÌ Pétrus Kš) 

* Tåp chí XÜa và Nay, sÓ 480

"... š ÇÎnh chân thành cûa m¶t ngÜ©i (TrÜÖng Vïnh
Kš) có tinh thÀn yêu nÜ§c, có tinh thân dân t¶c, nhÜng
cÛng rõ ràng Çó là m¶t äo tÜªng chính trÎ, .... . LÎch sº
d¿ng nÜ§c và gi» nÜ§c oai hùng cûa dân t¶c Çã kh£ng
ÇÎnh r¢ng giäi pháp truyŠn thÓng là khi t° quÓc bÎ xâm
læng thì con dân cä nÜ§c phäi ÇÙng lên cÀm vÛ khí Çánh
gi¥c.......... . Vì vÆy cách xº s¿ cûa TrÜÖng Vïnh Kš dù
có møc Çính có hay, có tÓt Ç‰n Çâu chæng n»a thì vÅn bÎ
ÇÒng bào lên án, ÇiŠu Çó là dï nhiên....."

(Tåp chí XÜa và Nay, sÓ 480, tháng 2 næm 2017, trang 13)

B. L©i khen



* B¢ng Giang

=  "Khi  ông  (TrÜÖng  Vïnh  Kš)  n¢m  xuÓng,  bao
nhiêu  l©i  tÓt  ÇËp  tØ  nhiŠu  quÓc  gia  nhÜ  Miên
(Campuchia), Xiêm (Thái Lan), Mi‰n ñiŒn (Mianma),
Nam DÜÖng (Indonesia) và cä châu Âu n»a Ç° vŠ ÇÎa
chÌ nhà ông. Vào th©i Çó, ông là m¶t nhân vÆt ViŒt Nam
ÇÀu tiên mà s¿ nghiŒp cÀm bút có tÀm c« vÜ®t quÓc
gia."

(Th‰ k› XXI nhìn vŠ TrÜÖng Vïnh Kš. Trang 28. Tåp chí XÜa và
Nay. Nhà xuÃt bàn Væn Hóa Sài Gòn.)

=  "Ÿ phÀn ba cuÓi cùng th‰ k› XIX, vào bu°i sÖ
khai cûa nŠn væn h†c quÓc ng» ª Nam Kÿ mà cÛng là ª
ViŒt Nam, có ba khuôn m¥t n°i bÆt, k‹ theo tu°i tác:
Huÿnh TÎnh Cûa (1834-1908), TrÜÖng Vïnh Kš (1837-
1898), TrÜÖng Minh Kš (1855-1900). Trong sÓ này, chÌ
có m¶t ngÜ©i ÇÜ®c Pháp n‹ nang vŠ sÙc h†c, g†i là nhà
h†c giä uyên bác hay nhà bác h†c (savant, érudit), Çó
là TrÜÖng Vïnh Kš."

(SÜÖng  mù  trên  tác  phÄn  TrÜÖng  Vïnh  Kš.  Trang  199.  B¢ng
Giang. Nxb Væn H†c; 1993)
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* Cao Xuân Håo

= "... TrÜÖng Vïnh Kš là ngÜ©i Çã Çi trÜ§c tÃt cä
các nhà ng» h†c trong viŒc miêu tä các phÜÖng tiŒn
diÍn Çåt š nghïa "Cách" trong m¶t ngôn ng» không bi‰n
hình  xuÃt  phát  tØ  m¥t  sª  bi‹u,  và  Çáng  ÇÜ®c  coi  là
ngÜ©i Çi tiên phong trong viŒc xây d¿ng nŠn "Ng» pháp
Cách (case grammar), m¶t trong nh»ng thành phÀn chû
y‰u cûa ng» pháp chÙc næng hiŒn Çåi."

(TrÜÖng  Vïnh  Kš-  Bi  kÎch  muôn  Ç©i.  Trang  435.  Hoàng  Låi
Giang. Nxb HÒng ñÙc, 2016)

= "TrÜÖng Vïnh Kš vi‰t  sách ng» pháp vào m¶t
th©i chÜa có ngôn ng» h†c hiŒn Çåi, th‰ mà ông Çã có
ÇÜ®c nh»ng nhÆn ÇÎnh Çúng và hay Ç‰n nay càng ÇÜ®c
xác nhân."

"Ch£ng hån:

1. Ông Çã thÃy r¢ng nh»ng tØ sau này bÎ g†i lÀm là
"loåi tØ" thÆt ra là nh»ng danh tØ, và ông là ngÜ©i duy
nhÃt k‹ ÇÜ®c danh sách các danh tØ thu¶c loåi Ãy (noms
numérique) gÒm hÖn 200 tØ."

2.  Ông  Çã  miêu  tä  các  "š  nghïa  cách"  (case
meanings) cûa ti‰ng ViŒt m¶t cách chính xác và tinh t‰,
vÜ®t lên trÜ§c nh»ng tác giä cûa "ng» pháp cách" (case



grammar - dùng cho các ngôn ng» không bi‰n hình)
cûa thÆp k› 70."

3. Ông tránh ÇÜ®c rÃt nhiŠu s¿ lÅn l¶n và gò ép
b¡t  nguÒn  tØ  cách  nhìn  "dï  Âu  vi  trung"
(européocentrisme) mà các tác giä Çi sau, k‹ tØ Lê Væn
Kš Çã m¡c phäi."

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 584. NguyÍn ñình ñÀu. Nhã
Nam, Nhà xuÃt bän Trí ThÙc, 2016)

= Sau Çây là bài tham luÆn cûa Cao Xuân Håo Ç†c
tåi cu¶c T†a Çàm "TrÜÖng Vïnh Kš v§i væn hóa" tháng 8
næm 2001, tåi thành phÓ HÒ Chí Minh:

"NhÜ m†i ngÜ©i ngày nay ÇŠu bi‰t rõ, TrÜÖng Vïnh
Kš là ngÜ©i ViŒt Nam ÇÀu tiên Çã ti‰p thu ÇÜ®c nh»ng
tri thÙc khoa h†c cûa ngÜ©i phÜÖng Tây vào cuÓi th‰ k›
19 Ç‰n m¶t trình Ç¶ mà ít có ngÜ©i trí thÙc nào ÇÜ®c
Çào tåo chính quy ª m¶t nÜ§c Âu châu th©i bÃy gi© có
th‹ có ÇÜ®c. ñiŠu này Çã làm cho nhiŠu gi§i trí thÙc
châu Âu rÃt kinh ngåc và thán phøc.

"Trong báo cáo v¡n t¡t này, tôi chÌ xin trình bày
hai luÆn Çi‹m có tính chÃt tiên phong, nghïa là Çi trÜ§c
rÃt xa các nhà ngôn ng» h†c phÜÖng Tây th©i Ãy, mà
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TrÜÖng Vïnh Kš Çã trình bày trong khi vi‰t vŠ ng» pháp
ti‰ng ViŒt. ñó là nh»ng nhÆn ÇÎnh cûa ông vŠ:

1. Các danh tØ sÓ (Noms numériques) - cái mà sau
này  các  nhà  ng»  h†c  châu  Âu  g†i  nhÀm  là
"classificateurs"  -  m¶t  thuÆt  ng»  gây  rÃt  nhiŠu  ng¶
nhÆn, và theo sau h† là các nhà ViŒt ng» h†c (ViŒt Nam
và ngoåi quÓc) Ç¥t tên là "loåi tØ" (hay "tØ chÌ loåi",
hay "måo tØ") và ÇÜ®c h† quan niŒm nhÜ m¶t tØ  loåi
(partie du discours)  thu¶c hång "hÜ tØ" ("mots vides)
ngang hàng v§i các tØ loåi khác nhÜ danh tØ, Ç¶ng tØ,
tính tØ, phó tØ, gi§i tØ, v.v..."

2. Các "cách"(case) tÜÖng Ùng v§i chÙc næng cú
pháp cûa tØ ng» trong cú pháp ti‰ng ViŒt - m¶t nhÆn
ÇÎnh Çã khi‰n cho khá nhiŠu tác giä hiŒn Çåi cûa ta chê
cÜ©i ông m¶t cách hoàn toàn bÃt công là "mô phÕng
ng» pháp ti‰ng Latin m¶t cách máy móc", thÆt ra ông
Çã Çi trÜ§c nh»ng nhà ng» h†c tiên ti‰n cûa phÜÖng Tây
nhÜ  L.  Tesnière  (Éléments  syntaxe  structural,  Paris:
Klincksieck, 1959)  và Ch. J. Fillmore ("The Case for
Case".  In:  E.  Bach  & R.  Harms  (eds),  Universals  in
Linguistic  Theory.  New  York:  Holt,  Rinehart  and
Winston 1968) hÖn nºa th‰ k›." 

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 589. NguyÍn ñình ñÀu. Nhã
Nam, Nhà xuÃt bän Trí ThÙc, 2016) 



= Cao Xuân Håo trong PhÀn TrÜÖng Vïnh Kš, nhà
ng» h†c thì  TrÜÖng Vïnh Kš Çã có nh»ng công trình
ngôn ng» h†c nhÜ sau:

1.  Essai  sur  la  similitude  des  langues  et  des
écritures orientales.

2.  Analyse  comparée  des  principales  langues  du
monde.

3. Étude comparée sur les langues, les écritures,
les croyances et les moeurs de l'Indochine.

4.  Combinaisons  des  systèmes  conventionnels
d'écritures  idéographiques,  hiéroglyphiques,
phonétiques et alphabétiques.

5. Étude comparée des écritures et des langues des
trois branches linguistiques.

6. Cours pratique de langue annnamite.

7. Grammaire de la langue annamite.

8. Abrégé de grammaire annamite.

"Trong Çó chÌ có mÃy công trình k‹ sau cùng là
ÇÜ®c xuÃt bän thành sách. Nhìn vào næm xuÃt bän cûa
chúng, ngÜ©i ta không th‹ không lÃy làm lå trong nh»ng
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næm 70-80 cûa th‰ k› XIX mà m¶t tác giä không qua
quá trình Çào tåo chuyên ngành låi có th‹ cho ta m¶t
bÙc tranh ÇÒng Çåi (synchronique) c¥n kë Ç‰n nhÜ vÆy
vŠ hŒ thÓng ng» pháp cûa m¶t thÙ ti‰ng hÀu nhÜ chÜa
tØng ÇÜ®c nghiên cÙu trÜ§c Çó."

(TrÜÖng Vïnh Kš - Bi kÎch muôn Ç©i. Trang 430-431. Hoàng Låi
Giang. Nhà xuÃt bän HÒng ñÙc - 2016) 

* DÜÖng Månh Huy

Næm 1927, lúc tÜ®ng cûa TrÜÖng Vïnh Kš chÜa
ÇÜ®c d¿ng, DÜÖng Månh Huy ngÆm ngùi:

"M¶t ngÜ©i tÓt ch£ng ª lâu cõi tøc,

"Træm næm sau còn Ç‹ nh§ trên Ç©i."

(SÜÖng  mù trên  tác  phÄm TrÜÖng  Vïnh  Kš.  Trang  221.  B¢ng
Giang; Nhà xuÃt bän Væn H†c - 1993) 

* ñinh Xuân Lâm, giáo sÜ

= "Qua các công trình nghiên cÙu, biên soån cûa
TrÜÖng  Vïnh  Kš,  có  th‹  kh£ng  ÇÎnh  r¢ng  dù  là  m¶t
ngÜ©i ti‰p cÆn vào loåi s§m nhÃt và vào loåi sâu s¡c
nhÃt væn hóa phÜÖng Tây, trÜ§c tiên và chû y‰u là væn



hóa Pháp, trÜ§c sau ông vÅn gi» cái cÓt cách ViŒt Nam,
vÅn gi» nŠ n‰p Çåo lš ViŒt Nam."

(.............................................................................)

"Có ÇiŠu lå là n‰u cæn cÙ vào quá trình Çào tåo
cûa ông thì thÃy änh hÜªng cûa Nho giáo ÇÓi v§i ông
không có ÇiŠu kiŒn Ç‹ phát tri‹n sâu n¥ng. Ông xuÃt
thân  trong  m¶t  gia  Çình  quan  låi,  ông  thân  sinh  là
TrÜÖng Chánh Thi, là lãnh binh cûa triŠu Çình, nhÜng
vì cha mÃt s§m (1845) lúc ông m§i 8 - 9 tu°i, nên bà mË
phäi cho Çi theo m¶t linh møc ngÜ©i ViŒt, rÒi liên ti‰p
vào h†c các chûng viŒn Cái Nhum (Nam Kÿ), Pinhalu
(Cao Miên), Penang (Mã Lai). Chính th©i gian Çi theo
các linh møc ngÜ©i ViŒt, rÒi ngÜ©i Pháp, TrÜÖng Vïnh
Kš Çã h†c ch» quÓc ng», làm quen v§i væn hóa Pháp,
không phäi h†c trong ÇiŠu kiŒn bình thÜ©ng mà trong
m¶t hoàn cänh rÃt gay go, nguy hi‹m. Chính sách cÃm,
gi‰t Çåo cûa các vua quan triŠu NguyÍn càng ngày càng
ÇÜ®c ÇÄy månh, bän thân TrÜÖng Vïnh Kš cÛng Çã phäi
chåy thoát  ch‰t  trong vø vây b¡t  ª  Cái  MÖn và Cái
Nhum trong Çêm 9 tháng 12 næm 1858. ViŒc g¡n bó cûa
TrÜÖng Vïnh Kš v§i væn hóa giáo døc phong ki‰n lë ra
vì  vÆy không th‹ sâu s¡c.  Th‰ mà trong suy nghï  và
hành Ç¶ng, ông vÅn Ùng xº nhÜ m¶t nho sï chính thÓng.
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Th‰ m§i  thÃy  änh hÜªng cûa væn hóa c° truyŠn sâu
n¥ng bi‰t chØng nào!" 

(Th‰ k› XXI nhìn vŠ TrÜÖng Vïnh Kš. Trang 14. Tåp chí XÜa và
Nay - Nhà xuÃt bän Væn Hóa Sài Gòn. 4/2006)

= Giáo sÜ ñinh Xuân Lâm trong L©i gi§i thiŒu cuÓn
sách "TrÜÖng Vïnh Kš. Bi kÎch muôn Ç©i" có ghi nhÆn:

"... TrÜÖng Vïnh Kš Çã sÓng låi v§i tÜ cách m¶t
ngÜ©i yêu nÜ§c sâu s¡c, có tinh thÀn dân t¶c månh më,
g¡n bó mÆt thi‰t v§i gia Çình, bè bån, quê hÜÖng, có š
thÙc rõ rŒt làm viŒc có ích cho dân, cho nÜ§c."

"Trong hoàn cänh éo le cûa m¶t giáo dân ÇÜ®c
Çào tåo trong nhà trÜ©ng cûa giáo h¶i, rÒi có th©i kÿ
làm viŒc  v§i  chính  quyŠn  thu¶c  ÇÎa  nên  bÎ  không  ít
ngÜ©i ng© v¿c, khinh khi, thÆm chí Ç‰n lúc rút lui vŠ
chuyên tâm dåy h†c và vi‰t sách vÅn còn bÎ quàng lên
ÇÀu cai án không tuyên bÓ "tay sai cûa Pháp", tinh thÀn
yêu nÜ§c cûa TrÜÖng Vïnh Kš ÇÜ®c th‹ hiŒn rõ rŒt ª
nguyên t¡c "làm v§i Pháp mà không theo Pháp,...... ."

(TrÜÖng Vïnh Kš. Bi kÎch muôn Ç©i. Trang 5-6. Hoàng Låi Giang.
Nhà xuÃt bän HÒng ñÙc - 2016)

(........................................................................)



".... Cái Çáng quš, cái sáng giá ª Çây không phäi
là ª ch‡ TrÜÖng Vïnh Kš vi‰t  ÇÜ®c nhiŠu hay ít,  mà
quan tr†ng hÖn là ª š thÙc thÜ©ng tr¿c phøc vø Ç¡c l¿c
nhân dân, phøc vø dân t¶c theo hÜ§ng ti‰n b¶, bÃt chÃp
ngàn vån khó khæn ngæn trª, tØ nghi ng© Ç‰n dèm pha,
phÌ báng cûa kÈ thù dân t¶c và cä cûa ÇÒng bào mình.
Và cäm Ç¶ng bi‰t bao khi m¶t con ngÜ©i Çã s§m xác
ÇÎnh ÇÜ®c cho mình møc Çích Çúng Ç¡n phøc vø nhân
dân,  phøc vø  dân t¶c,  nhÜng mãi  cho Ç‰n phút  cuÓi
cùng cûa cu¶c Ç©i vÅn luôn luôn có m¶t s¿ m¥c cäm
khó lòng giäi tÕa vŠ cái "sai lÀm" cûa mình."

(TrÜÖng Vïnh Kš. Bi kÎch muôn Ç©i. Trang 6. Hoàng Låi Giang.
SÇd)

* Émile Littré, nhà væn Pháp (1801-1881)

Næm 1862, nhà væn Pháp Émile Littré vi‰t:

"Trên trái ÇÃt này rÃt khó tìm ra ngÜ©i thÙ hai say
mê  ngôn  ng»  nhÜ  TrÜÖng  Vïnh  Kš.  G¥p ngÜ©i  Anh,
TrÜÖng  Vïnh  Kš  nói  b¢ng  ti‰ng  Anh  nhuÀn  nhÎ  nhÜ
ngÜ©i Luân ñôn. Ti‰p xúc v§i ngÜ©i Ý ñåi L®i, ngÜ©i Y
Pha Nho, ngÜ©i BÒ ñào Nha hay ngÜ©i NhÆt Bän, Mã
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Lai, Xiêm,......, TrÜÖng Vïnh Kš ÇŠu nói Çúng theo âm
luÆt cûa kinh Çô nÜ§c Çó... ."

"S¿ hi‹u bi‰t t§i 26 ngoåi ng» cûa Pétrus TrÜÖng
Vïnh Kš Çû Ç‹ loài ngÜ©i tôn vinh anh nhÜ m¶t nhà bác
ng» h†c (bác h†c ngôn ng») vào bÆc nhÃt th©i này".

*  Gautier   (Émile  Théodore  Léon  Gautier,  1832-
1897)

"TØ trÜ§c t§i nay, ít có nh»ng nhà giáo døc, væn
hóa ñông phÜÖng Ç¥t chân trên ÇÃt Pháp và gieo tÜ
tÜªng ñông phÜÖng. Quä là m¶t ÇiŠu Çáng ti‰c, nhÃt là
ÇÓi  v§i  công  viŒc  tìm tòi,  tham khäo  cûa  chúng  tôi.
NhÜng chúng tôi Çã thÕa mãn ngay: M¶t dÎp may, tôi Çã
g¥p ông TrÜÖng Vïnh Kš, m¶t nhà bác h†c An Nam.

"Con ngÜ©i Ãy, phong Ç¶ Ãy Çã thu hút ÇÜ®c chúng
tôi thÕa mãn ngay sau khi g¥p g« chuyŒn trò ban ÇÀu.
Ông TrÜÖng Vïnh Kš nói ti‰ng Pháp Çã khéo và låi âm
tÜ©ng  sâu  r¶ng  væn  hóa  Tây  phÜÖng.  Ông nh§  tØng
danh nhân, ÇÎa danh m¶t và chính xác vô cùng."

(TrÜÖng Vïnh Kš. Bi kÎch muôn Ç©i. Trang 441. Hoàng Låi Giang.
SÇd)  

* Holbé



Báo cáo cûa ông Holbé vŠ š ki‰n cûa các Ñy viên
H¶i ÇÒng thu¶c ÇÎa:

"Ý ki‰n cûa ông Tho: Ông Petrus Kš là m¶t trong
sÓ nh»ng trí thÙc có nhiŠu Çóng góp cho s¿ nghiŒp giáo
døc ngÜ©i An Nam. Nay ông Çã ngót 60 tu°i và Çã cÓng
hi‰n cä m¶t Ç©i thanh xuân Ç‹ biên soån nh»ng cuÓn
sách ÇÜ®c Çánh giá rÃt cao. Tôi nghï r¢ng chúng ta cÀn
bi‹u quy‰t m¶t khoän tiŠn Ç‹ mua sách này. H£n r¢ng
không m¶t s¿ tài tr® nào Çích Çáng hÖn. Tôi không có š
ÇÎnh tán tøng quá Çáng ông Petrus Kš. Tôi chÌ muÓn
nói r¢ng khi Ãn hành các tác phÄm cûa mình, ông ta
không có Ç¶ng cÖ vø l®i. Ý ÇÎnh trÜ§c tiên cûa ông là
giúp ích cho ngÜ©i Pháp hi‹u bi‰t ngÜ©i ViŒt Nam và
giúp cho ngÜ©i ViŒt Nam hi‹u bi‰t ngÜ©i Pháp. N‰u nhÜ
hiŒn nay, ông bu¶c phäi xin tài tr® thì ch¡c ch¡n là ông
Çang bÎ dÒn vào th‰ quÅn bách."

(Th‰ k› XXI nhìn vŠ TrÜÖng Vïnh Kš. Trang 108-109. Nxb Væn
Hóa Sài Gòn, 4/2006)

* Huÿnh Minh, nhà nghiên cÙu

"N‰u cø Võ TrÜ©ng Toän là hÆu t° cûa Nho h†c ª
ÇÃt Gia ñÎnh thì cø TrÜÖng Vïnh Kš là bÆc tiŠn hiŠn
cûa ch» quÓc ng» trong toàn cÕi ÇÃt ViŒt."
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 (Ki‰n Hòa xÜa. Huÿnh Minh. Nhà xuÃt bàn Thanh Niên, 2001)

* Jean Bouchot, h†c giä Pháp

= "Ta phäi xem Ç©i cø TrÜÖng Vïnh Kš là m¶t bài
h†c và m¶t gÜÖng tÓt cho ta. M¶t bài h†c vì ta thÃy
ngÜ©i dân hoàn toàn Nam Kÿ Ãy sánh kÎp v§i các nhà
thông  thái  xÙng  Çáng  nhÃt  cûa  Âu  châu  trong  m†i
ngành khoa h†c."

(TrÜÖng Vïnh Kš. Bi kÎch muôn Ç©i. Trang 429. Hoàng Låi Giang.
SÇd)

= "Ông là ngÜ©i An Nam ÇÀu tiên, và là ngÜ©i Ç¶c
nhÃt trong m¶t th©i gian khá lâu dài, Çã ÇÜa Ç‰n cho
ÇÒng bào cûa ông nh»ng khái luÆn vŠ ti‰ng Pháp trong
nh»ng sách khái luÆn ÇÜ®c nghiên cÙu c¿c tÓt và hoàn
toàn có khä næng phøc vø nh»ng l®i ích cûa nŠn væn
hóa cûa chúng ta, nhÜng phäi nhÆn thÃy r¢ng, Çi song
song v§i cái Çó, con ngÜ©i không mŒt mÕi Çó Çã bi‰t,
bªi nh»ng công viŒc dÎch thuÆt nh»ng bän chính væn An
Nam h¢ng næm, bªi s¿ trÀn thuÆt cô Çúc và có hŒ thÓng
ÇÎa lš xÙ Nam Kÿ, giúp cho nh»ng quan cai trÎ trong
th©i gian ÇÀu nh»ng công viŒc quan tr†ng nhÃt".

(………………………………………………………….........)



"TÃt cä nh»ng væn bän mà ông Çã dÎch tØ ch»
Hán ra ch» QuÓc ng» không có møc Çích nào khác là
làm cho dân chúng An Nam nhÆn ch» cái La-tin và làm
giäm viŒc dùng ch» Hán bªi s¿ phong phú cûa nŠn væn
h†c ch» quÓc ng»; nh»ng cái Çó Çáp Ùng v§i nguyŒn
v†ng Çã bày tÕ ngay khi Çánh chi‰m bªi nh»ng vÎ thû hi
‰n Çô ÇÓc và trÀn thuÆt bªi ông giám ÇÓc n¶i vø Pôn
Vi-an (Paul Vial ngÜ©i thay Paul Bert làm t°ng xÙ), ông
này Çã lÜ©ng ÇÜ®c tÃt cä nh»ng trª ngåi mà nh»ng væn
t¿ tÜ®ng hình (ch» Hán và ch» Nôm) làm näy sinh ra
gi»a dân t¶c này v§i chúng ta."

(……………………………………………………………………..)

"Ông Çã Çáp Ùng m¶t yêu cÀu nhiŠu lÀn Çã ÇÜ®c
bày tÕ; ông Çã làm thÕa mãn nh»ng tò mò chính Çáng;
ông Çã lÃp m¶t l‡ h°ng mà chúng ta càng cäm thÃy
nghiêm tr†ng hÖn ª th©i kÿ ÇÀu cûa chúng ta ª Çây, và
ª m¶t giai Çoån mà s¿ quan tr†ng bÆc nhÃt cûa chúng
ta là phäi hi‹u ÇÜ®c tÃt cä cái gì cÃu tåo nên quá khÙ
cûa thu¶c ÇÎa cûa chúng ta."

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 441. NguyÍn ñình ñÀu. Nhã
Nam, Nxb Trí ThÙc - 2016)

* Joseph Ernest Renan (1823-1892)
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Ngày 30 tháng 6 næm 1880, trong báo cáo cûa H¶i
Á châu, Ernest Renan nói:

"Ông TrÜÖng Vïnh Kš vØa trình bay cho chúng ta
m¶t cách thÆt rõ ràng vŠ tÜ duy cûa ngÜ©i An Nam ÇÓi
v§i lÎch sº cûa nÜ§c mình. NgÜ©i ta ngåc nhiên thÃy
trong tÆp sách nhÕ cûa ông m¶t não trång minh båch,
m¶t tinh thÀn vô tÜ ít thÃy bên Á ñông. NhiŠu quÓc gia
bên Âu châu không có ÇÜ®c m¶t cuÓn tóm lÜ®c hoàn
häo nhÜ sách cûa ông TrÜÖng Vïnh Kš cho các trÜ©ng
ti‹u h†c cûa mình."

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 315. NguyÍn ñình ñÀu. SÇd)

* J  ohn   Thomson   (1837-1921)

J.Thomsom, ngÜ©i Anh là nhà du khÕa, nhi‰p änh
viên, nhà ÇÎa lš h†c. Ông Çi du lÎch ñông DÜÖng Çã g¥p
TrÜÖng Vïnh Kš (1875). Trong cuÓn MÜ©i næm du lÎch
Trung QuÓc và ñông DÜÖng cûa ông ta có Çoån nhÆn
xét vŠ TrÜÖng Vïnh Kš nhÜ sau:

"......  là  m¶t  ngoåi  lŒ   Çáng  lÜu  š  trong  nh»ng
ngÜ©i bän xÙ mà tôi vØa gi§i thiŒu nét Ç¥c trÜng v§i bån
Ç†c.  Ông  (Pétrus  Kš)  Çã  h†c  ª  trÜ©ng  trung  h†c
Penang và không bao gi© tôi quên ÇÜ®c s¿ ngåc nhiên
cûa tôi, khi tôi ÇÜ®c ngÜ©i ta gi§i thiŒu v§i ông. Ông nói



chuyŒn v§i  tôi  b¢ng ti‰ng Anh rÃt  hay,  hÖi  có gi†ng
Pháp, còn ti‰ng Pháp thì ông nói cÛng không kém thuÀn
thøc và thanh lÎch. Ti‰ng Tây Ban Nha, BÒ ñào Nha, Ý
cùng v§i nhiŠu thÙ ti‰ng phÜÖng ñông ÇŠu là nh»ng thÙ
ti‰ng  mà ông  thông  thåo.  Nh©  có  vÓn  ki‰n  thÙc  phi
thÜ©ng Çó, ông có ÇÜ®c ÇÎa vÎ cao. 

"M¶t hôm tôi Ç‰n thæm ông, tôi thÃy ông Çang làm
sách phân tích, so sánh các ngôn ng» chû y‰u trên th‰
gi§i; tác phäm này Çã khi‰n ông bÕ ra nhiŠu næm làm
viŒc  cÀn  cù.  Chung  quanh  ông  ÇÀy  Çû  nh»ng  quy‹n
sách quš và hi‰m mà ông Çã tìm ki‰m ÇÜ®c m¶t phÀn ª
Châu Âu, m¶t phÀn ª Châu Á. 

"Bu°i tÓi hôm Ãy, có m¶t giáo sï ª Ch® L§n Ç‰n
g¥p ông và khi chúng tôi s¡p tØ biŒt, thì tôi nghe h†
thäo  luÆn  v§i  nhau  b¢ng  ti‰ng  La-tinh  vŠ  Ç¥c  Çi‹m
thu¶c vŠ thÀn h†c. La-tinh là m¶t ngôn ng» rÃt khó h†c,
nhÜng ông ÇÜ®c giäi thÜªng vŠ luÆn væn tri‰t h†c vi‰t b
¢ng ti‰ng La-tinh. Do Çó, TrÜÖng Vïnh Kš n°i ti‰ng vŠ
môn tri‰t h†c ª chûng viŒn Penang."

* Lê Thanh

= "... NgÜ©i h†c giä uyên bác (TrÜÖng Vïnh Kš),
ngÜ©i  ÇÀu  tiên  ra  giúp  viŒc  cho  Phang  Sa  (Pháp).
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TrÜÖng Vïnh Kš muÓn nh© ª s¿ væn minh cûa ngÜ©i
Pháp mà gây cu¶c phøc hÜng cho nÜ§c mình, mà trÜ§c
h‰t là giäi phóng cho ngÜ©i mình vŠ m¥t tinh thÀn Çang
bÎ tù túng trong xã h¶i låc hÆu, thua ngÜ©i ta, ........ m¶t
xã h¶i không còn h®p th©i n»a vì chính trÎ, tÜ tÜªng và
væn hóa.

(TrÜÖng Vïnh Kš. Bi kÎch muôn Ç©i. Trang 428. Hoàng Låi Giang.
SÇd)

= "NgÜ©i ta nghi ng© tiên sinh (TrÜÖng Vïnh Kš),
nhÜng tâm hÒn tiên sinh trong tr¡ng quá.

"Tiên sinh l¥ng lë nhìn th©i th‰ xem phäi làm th‰
nào Ç‹ l®i cho nhà, cho nÜ§c, khi Çã thÃy rÒi, låi l¥ng lë
phøng s¿ quÓc gia, m¥c dù ngÜ©i Ç©i dÎ nghÎ.

"S¿ Ç°i thay Çã bó bu¶c ta phäi có s¿ giao thiŒp
v§i ngÜ©i Pháp, làm viŒc cho quÓc gia, tiên sinh thành
th¿c ra  b¡t  tay  v§i  Pháp Ç‹  Çem låi  cho nÜ§c mình
nhiŠu l®i hÖn."

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›.  Trang 480-481. NguyÍn ñình ñÀu.
Nhã Nam, Nxb Trí ThÙc - 2016)

Lê Thanh ca ng®i TrÜÖng Vïnh Kš là ngÜ©i ÇÀu
tiên ra giúp viŒc cho Phang Sa (Pháp). Lê Thanh muÓn



xóa bÕ ch‰ Ç¶ phong ki‰n låc hÆu,  và nh© nÜ§c ñåi
Pháp  "gây cu¶c phøc hÜng" cho nÜ§c ViŒt  Nam! Lê
Thanh không bi‰t nÜ§c Pháp lúc bÃy gi© là m¶t Ç‰ quÓc
n°i ti‰ng Çi xâm chi‰m ÇÃt Çai, cÜ§p cûa cäi, cÜ§p tài
nguyên các nÜ§c khác, và bi‰n các dân t¶c nhÜ®c ti‹u
thành m¶t dân t¶c nô lê. Nam Kÿ, Hà Nôi, Häi Phòng,
ñà N£ng trª thành thu¶c ÇÎa Pháp, ông Lê Thanh không
cÀn bi‰t!

* Lucien de Grammont

"Næm 1863, Lucien de Grammont xuÃt bän cuÓn
MÜ©i m¶t tháng tåi Nam Kÿ gi§i thiŒu TrÜÖng Vïnh Kš,
trích dÎch bài báo ti‰ng Anh ª Luân ñôn (The illustrated
London, New X):

"Petrus Kš chÜa t§i 25 tu°i, ngoài ViŒt ng» là ti
‰ng mË ÇÈ, nói  và vi‰t  thông thåo ngôn ng» La-tinh,
Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Trung Hoa, Mã Lai, Cam BÓt
và Xiêm La. Ông không nh»ng là m¶t nhà uyên bác
hàng ÇÀu, nhÜng còn là m¶t nhân vÆt quÓc t‰ hoàn toàn
hi‹u bi‰t phong tøc tÆp quán Âu Châu." 

* NguyÍn HuŒ Chi

105



"Nh»ng sách biên soån, nghiên cÙu, và cä nh»ng
l©i dÅn giäi trong các tác phÄm sÜu tÀm, phiên âm cûa
TrÜÖng Vïnh Kš, Çã có nh»ng Çóng góp quan tr†ng cho
m¶t sÓ ngành khoa h†c ÇÜÖng th©i,  nhÃt là v§i khoa
ngôn ng» h†c và khoa lÎch sº. Nó có tác døng gi§i thiŒu
v§i th‰ gi§i, nhÃt là th‰ gi§i phÜÖng Tây, ÇÃt nÜ§c, con
ngÜ©i và tinh hoa væn hóa cûa ngÜ©i ViŒt mà chÜa mÃy
ai bi‰t, và nhÜ th‰ ông Çã góp phÀn khai sáng b¶ môn
ViŒt h†c. NhÜng phÀn th¿c s¿ còn có š nghïa trong các
chuyên ngành khoa h†c xã h¶i hiŒn nay, có lë chû y‰u
là væn bän nh»ng thÖ væn mà TrÜÖng Vïnh Kš Çã sÜu
tÀm, phiên âm, v§i sÓ lÜ®ng rÃt l§n.  Các sáng tác cûa
TrÜÖng cÛng nói lên ít nhiŠu cá tính m¶t con ngÜ©i cÀn
mÅn trong công viŒc, có cái nhìn tinh t‰ và có óc tò mò
trÜ§c s¿ vÆt, nhiŠu lúc cÛng có khä næng hài hÜ§c hóa
m†i chuyŒn ª Ç©i. Riêng cuÓn "Chuyên Çi B¡c Kÿ næm
ƒt H®i" là m¶t tÆp bút kš hi‰m hoi vi‰t b¢ng ch» quÓc
ng» cûa th‰ k› 19, cho thÃy khä næng vi‰t væn xuôi ti‰ng
ViŒt  cûa cây  bút  kš  giä TrÜÖng Vïnh Kš so  v§i  th©i
Çåi.""

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 608. NguyÍn ñình ñÀu. SÇd)

* NguyÍn Lê Nhân



"ñ†c h‰t nh»ng trang s¿ nghiŒp væn h†c, nghiên
cÙu, biên thuÆt, giáo khoa phong phú cûa ông Sï Täi
TrÜÖng Vïnh Kš, không ai là không khÕi ngåc nhiên vì
công lao khó nh†c và tÆn tâm tÆn l¿c cûa m¶t nhà væn
ÇÙng mÛi chÎu sào nhÜ th‰... Có th‹ d¿a vào Çó Ç‹ trình
bày vŠ s¿ nghiŒp væn h†c hi‹n hách cûa nhà væn Nam
Kÿ Ãy... Dù sao Çi chæng n»a, dù trên ÇÜ©ng chính trÎ
ông có thÃt båi Çi chæng n»a thì trên s¿ nghiŒp væn hóa
nói chung (vì sách báo, biên soån, trÜ§c tác cûa ông Çû
m†i  ngành  væn  hóa)  và  trên  s¿  nghiŒp  væn  h†c  nói
riêng, ông Çã thành công rång r«."

(Th‰ k› XXI nhìn vŠ TrÜÖng Vïnh Kš. Trang 91. Nxb. Væn Hóa
Sài Gõn, 4/2006)

* NguyÍn Sï ñåo

"Ông (TrÜÖng vïnh Kš) là ngÜ©i ÇÀu tiên Çã dÎch
nh»ng sách Nôm ra quÓc ng» nhÜ: Kim Vân KiŠu, ñåi
Nam quÓc sº diÍn ca, Løc Vân Tiên,  Phan TrÀn, N»
T¡c,.....  Ông vi‰t nhiŠu sách h†c b¢ng quÓc ng», ch»
Pháp và Hán t¿ vŠ Çû m†i khoa h†c nhÜ ÇÎa lš, lÎch sº,
cách trí,... mà giá trÎ nhÃt là b¶ ViŒt Nam lÎch sº (1879)
và Pháp-ViŒt t¿ Çi‹n... Ông còn làm nhiŠu sách dåy ti
‰ng  ngoåi  quÓc  nhÜ  Xiêm  La,  Mi‰n  ñiŒn,  Mã  Lai,
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Quäng ñông, Quan Thoåi,...  Ngoài nh»ng công trình
trÜ§c thuÆt,  s¿ bi‰t nhiŠu ngoåi ng» và h†c thÙc cao
r¶ng, nó Ç¥t ông vào hàng ngÛ các nhà bác h†c bÆc
nhÃt... Ông là ngÜ©i giÕi ti‰ng Pháp ÇÀu tiên vào th©i
bu°i Ãy và ông cÛng chÌ suÓt cu¶c Ç©i c¥m cøi vào công
viŒc  h†c  vÃn,  væn  chÜÖng  trong  khi  nh»ng  kÈ  tÀm
thÜ©ng khác Çã nhäy lên nh»ng ÇÎa vÎ quan sang chÙc
tr†ng."

(ñåi ViŒt væn h†c sº. Trang 108. NguyÍn Sï ñåo. Nxb Tân Hóa,
1941)

* NguyÍn Væn TÓ

= "..... Và bây gi©, n‰u ta ÇÜ®c nhìn trª låi và Ç‹
rút ra cái Ç©i TrÜÖng Vïnh Kš tiên sinh m¶t bài h†c thì
trÜ§c h‰t  là m¶t cái quš giá vŠ lòng tin tÜªng ª sÙc
månh cûa lòng cÜÖng quy‰t. ThÆt ÇËp Çë cái Ç©i cÀn lao
cûa tiên sinh! ñ©i Ãy Çã làm vinh d¿ cho cái làng Çã
sän sinh ra tiên sinh và cä nÜ§c ViŒt Nam Çã ÇÜ®c tiên
sinh Ç‹ låi cho cái k‰t quä cûa s¿ n° l¿c l§n lao cûa tiên
sinh." 

(Trích "K› y‰u cûa H¶i Trí Tri B¡c Kÿ ", ngày 1/2/1937)



=  "Ÿ phÀn ba cuÓi cùng th‰ k› XIX, vào bu°i sÖ
khai cûa nŠn væn h†c quÓc ng» ª Nam Kÿ mà cÛng là ª
ViŒt Nam, có ba khuôn m¥t n°i bÆt, k‹ theo tu°i tác:
Huÿnh TÎnh Cûa (1834-1908), TrÜÖng Vïnh Kš (1837-
1898), TrÜÖng Minh Kš (1855-1900). Trong sÓ này, chÌ
có m¶t ngÜ©i ÇÜ®c Pháp n‹ nang vŠ sÙc h†c, g†i là nhà
h†c giä uyên bác hay nhà bác h†c (savant, érudit), Çó
là TrÜÖng Vïnh Kš."

(SÜÖng  mù  trên  tác  phÄn  TrÜÖng  Vïnh  Kš.  Trang  199.  B¢ng
Giang. Nxb Væn H†c; 1993)

= "Hình nhÜ nhà ng» h†c (TrÜÖng Vïnh Kš) luôn
luôn thích nh»ng š niŒm và nh»ng t°ng quát hóa, nh»ng
t°ng  h®p  r¶ng  l§n,  nh»ng  s¿  thông  cäm  v§i  công
chúng...... Trong ÇÎa håt ng» h†c, ông tÕ ra là nhà ng»
pháp xuÃt s¡c, vØa cùng lúc hÜ§ng Ç‰n nh»ng chi ti‰t tÌ
mÌ, và thích tìm hi‹u nh»ng phÜÖng diŒn l§n, nh»ng quy
luÆt t°ng quát cûa ngôn ng»... Hình nhÜ Petrus Kš Çã
có linh nghiŒm vŠ m¶t tÜÖng lai tÓt ÇËp cûa dân t¶c An
Nam do nh»ng nét Ç¥c biŒt vŠ tÜÖng lai và tính tình cûa
ông."

(Th‰ k› XXI nhìn vŠ TrÜÖng Vïnh Kš. Trang 131. Tåp chí XÜa và
Nay, Nxb Væn Hóa Sài Gòn. 4/2006)
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=  NguyÍn  Væn  TÓ,  trong  bài  "T¿a"  cho  quy‹n
"TrÜÖng Vïnh Kš" do ông Lê Thanh biên khäo, Çã vi‰t:

".....  NÜ§c ta có ÇÙc TrÀn HÜng ñåo là bÆc lÆp
ÇÙc, vua Lê L®i và vua Gia Long là bÆc lÆp công, ông
Phan Phù Tiên Ç©i TrÀn và m¶t vài ông sÙ thÀn n»a là
bÆc lÆp ngôn..

"VÆy thì hång ngÜ©i làm sách Ç‹ dåy Ç©i là m¶t
hång trong ba hång ngÜ©i bÃt hû Ãy. Ông TrÜÖng Vïnh
Kš có th‹ liŒt vào hång ngÜ©i Çó, vì không nh»ng Hán
h†c uyên thâm, Pháp h†c uyên thâm, ông låi còn tinh
thông vŠ các thÙ ch» ª ViÍn ñông nhÜ ch» Cao Miên,
ch» Xiêm, ch» Lào, ch» ƒn ñ¶; th¿c là m¶t nhà bác h†c
uÄn súc, nÜ§c ta chÜa tØng có bao gi©.

"ChÌ m¶t quy‹n sº Nam chép b¢ng ch» Pháp và
mÃy quy‹n truyŒn nôm dÎch ra quÓc ng», cÛng Çã n°i ti
‰ng là m¶t nhà "lÆp ngôn bÃt hû", th‰ mà ông låi còn
làm bi‰t  bao nhiêu là  sách,  trong quy‹n cûa ông Lê
Thanh - mà tôi gi§i thiŒu ª Çây - có kê Çû cä. Nh»ng
sách Ãy hiŒn vÅn có giá trÎ, quy‹n nào cÛng có š Çû væn
hay; không phäi là ngÜ©i có thiên tài h†c vÃn thì không
sao vi‰t n°i.

"Nh»ng truyŒn nôm nhÜ TruyŒn KiŠu, truyŒn Phan
TrÀn, mà ông dÎch ra quÓc ng» ÇÀu tiên, tÃt cÛng có
ch» sai, nhÜng không nên vin vào ÇÃy mà phê bình, vì



ch» nôm cûa ta là m¶t thÙ ch» không có t¿ Çi‹n, m‡i
ngÜ©i vi‰t m¶t cách, khó lòng Ç†c cho Çúng ngay; thº
lÃy m¶t quy‹n nôm mà chÜa ai dÎch ra quÓc ng» mà Ç†c
xem, có l¡m ch» không tài nào Ç†c, th‰ m§i bi‰t cái tài
h†c  cûa  TrÜÖng  Vïnh  Kš  Çáng  tôn  tr†ng,  Çáng  kính
phøc bi‰t bao.

"VŠ Hán væn, ông có dÎch b¶ "TÙ thÜ" và quy‹n
"Minh tâm bäo giám" ra quÓc ng», k‹ cÛng có công v§i
Hán h†c khi gÀn tàn, nói ra là m¶t nhà nho gÒm cä væn
h†c  Âu  -  Á,  vÅn  gi»  ÇÜ®c  tính  cách  ngÜ©i  ñåi
Nam...... ."

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 361. NguyÍn ñình ñÀu. SÇd)

= "ThÆt là ÇËp Çë cái Ç©i cÀn lao cûa tiên sinh!
ñ©i Ãy Çã làm vinh d¿ làng Çã Çän sinh ra tiên sinh và
cä nÜ§c ViŒt Nam Çã ÇÜ®c tiên sinh di låi cho cái k‰t
quä cûa s¿ n‡ l¿c l§n lao cûa tiên sinh, cái Ç©i sÓng mà
ta có th‹ tóm t¡c trong ba ti‰ng: h†c vÃn, lÜÖng tâm và
khiêm nhÜ©ng."

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 480. NguyÍn ñình ñÀu. SÇd)
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=  "Chúng ta không nên quên r¢ng Petrus Kš là
m¶t trong nh»ng nhà h†c giä hi‰m hoi say mê v§i công
viŒc truyŠn bá ki‰n thÙc. N‰u nhÜ ông muÓn thâm nhÆp
vào tÃt cä bí Än cûa ng» pháp ti‰ng An-nam và ti‰ng
Hán ViŒt, n‰u ông phäi vùi ÇÀu vào nh»ng nguyên cáo,
n‰u ông Ç¡m mình vào nh»ng bí thuÆt cûa âm luÆt h†c,
thì Çó không phäi vì niŠm vui vô tích s¿ muÓn chúng ta
tán thÜªng cái kÿ tài mà ông Çã phô trÜÖng ra trong
nh»ng công trình nghiên cÙu khó khæn. Chính là vì ông
muÓn cung cÃp cho chúng ta bän væn tác phÄm cûa
nh»ng tác  giä  l§n  mà ông say  mê.  Chính  là  vì,  nhÜ
chúng tôi vØa nói, Ç‹ giúp chúng ta thÜªng thÙc tr†n
vËn, Ç‹ giúp chúng ta hi‹u thÃu Çáo phÜÖng tiŒn nào Çã
tác Ç¶ng Ç‰n tâm hÒn, Çã lay chuy‹n trí tÜªng tÜ®ng mà
nhà væn An-nam tìm thÃy trong s¿ thay Ç°i nhÎp ÇiŒu và
m¶t  Çôi  khi  trong s¿  tr®  l¿c  cûa âm nhåc.  N‰u  ông
nghiên cÙu trong nh»ng chi ti‰t nhÕ nh¥t nhÃt kÏ næng
cûa nh»ng tác phÄm mÏ lŒ Ãy, chính là vì muÓn chúng
trª thành dÍ hi‹u hÖn ÇÓi v§i chúng ta, muÓn ÇÄy chúng
låi gÀn v§i chúng ta hÖn, m¥c dù Çã có s¿ khác biŒt vŠ
th©i gian và tÆp quán. N‰u ông là m¶t giáo sÜ siêu viŒt,
chính là  vì  ông Çã cho h†c trò cûa mình thÃy trong
nh»ng tác phÄm An-nam nh»ng ngÜ©i ÇÀu tiên Çã bi‰t
áp døng suy nghï cûa mình vào viŒc phân tích nh»ng
hiŒn tÜ®ng luân lš và xã h¶i, rÒi trình bày m¶t cách có
phÜÖng pháp nh»ng š tÜªng mà cänh Ç©i Çã g®i ra cho



h†. Ông cÛng chÌ cho h†c trò thÃy m¶t sÓ thi sï An-nam
khác là nh»ng ngÜ©i Çåo Çåt trung th¿c và cäm Ç¶ng
nh»ng tình cäm giän dÎ nhÃt, sâu s¡c nhÃt cûa tình cäm
con ngÜ©i, cûa nh»ng ai Çã tåo nên cæn bän, Çã tÒn tåi
qua bao nhiêu s¿ thay Ç°i ch‰ Ç¶. V§i Petrus Kš, væn
h†c c° An-nam mãi mãi vÅn là m¶t bÆc thÀy mà chúng
ta còn phäi ti‰p nhÆn nh»ng bài h†c, m¶t bÆc thÀy vŠ tÜ
tÜªng t¿ do và trong sáng, vŠ tình cäm thuÀn phác và
ngay th£ng...."

(TrÜÖng  Vïnh  Kš  -  Bi  kÎch  muôn  Ç©i.  Trang  443.  Hoàng  Låi
Giang. SÇd)

* NguyÍn Væn TrÃn

L©i t¿a cuÓn sách nhan ÇŠ TrÜÖng VÎnh Kš - Con
ngÜ©i và s¿ thÆt,  trang 7,  cûa nhà biên khäo NguyÍn
Væn TrÃn:

"...... DÜ§i m¡t các bån, Çây là tÆp ti‹u sº và hành
trang cûa m¶t nhà yêu nÜ§c, m¶t bác h†c, tri‰t gia, m¶t
danh nhân cûa nÜ§c ViŒt Nam." 

* NguyÍn Væn Trung
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"Có nhÆn ra š hÜ§ng Çåo lš trong toàn b¶ công
trình biên soån cûa TrÜÖng Vïnh Kš, m§i hi‹u ÇÜ®c tåi
sao miŠn Nam ÇÜÖng th©i và vŠ sau coi TrÜÖng Vïnh Kš
là ông thÀy dåy Çåo lš nhÜ hai tÃm kính mÀu (vitrail) ª
phÀn m¶ kh¡c vë cänh TrÜÖng Vïnh Kš Çang giäng dåy,
chÌ giáo.

"Trong cu¶c Ç©i TrÜÖng Vïnh Kš có m¶t th©i gian
ng¡n ông dính líu vào chính trÎ. CÀn lÜu š Çi‹m này:
không phäi t¿ ông chû Ç¶ng hay vÆn Ç¶ng tham gia vào
quÓc s¿ mà vì ÇÜ®c yêu cÀu, và khi thÃy không thuÆn
l®i, không giúp gì ÇÜ®c thì rÛ áo ra Çi ngay không bám
víu, tranh giành, biŒn minh......  Væn khÓ Nam Kÿ cûa
Pháp,  thÜ gia trong Çó có  nh»ng thÜ  tØ,  bän trÜ©ng
trình, hÒi kš cûa TrÜÖng Vïnh Kš có th‹ góp phÀn vào
viŒc tìm hi‹u xem TrÜ©ng Vïnh Kš có phäi chÌ là tên
phän Ç¶ng,  tay sai  bán nÜ§c hay làm væn hóa trong
vòng tay các giáo sï, trong quï Çåo xâm læng cûa th¿c
dân Pháp mà nhóm chúng tôi trong tû sách "Tìm vŠ dân
t¶c " (trÜ§c næm 1975 - nhà in Nam SÖn, 36 NguyÍn An
Ninh, Sài Gòn) Çã kh£ng ÇÎnh?

"Riêng tôi, bây gi© không nghï ÇÖn giän nhÜ vÆy
n»a. Do Çó, nhÜ Çã nói, công trình biên khäo này là m¶t
n‡ l¿c duyŒt xét låi nh¢m ÇiŠu chính nh»ng lŒch låc, thi



‰u sót, bÃt công ÇÓi v§i con ngÜ©i và s¿ nghiŒp væn hóa
cûa TrÜÖng Vïnh Kš."

(TrÜÖng Vïnh Kš, Nhà Væn Hóa. Trang 137. NguyÍn Væn Trung.
Nxb H¶i Nhà Væn - 1993)

* NguyÍn Væn Xuân

"ñi‹m n°i bÆt bao quát cä giá trÎ Ç©i ông chính là
cái cÓng hi‰n l§n lao vŠ tinh thÀn mà ông lÜu låi cho
Ç©i: s¿ nghiŒp sáng tác và dÎch thuÆt. Nh»ng sáng tác
này, trong Çó có dÎch thuÆt, du kš và biên khäo... ÇÓi
v§i ngÜ©i ngày nay, giá trÎ không phäi l§n, nhÜng vào
th©i ông, vào th©i ngÜ©i ViŒt  Nam gÀn nhÜ mê mu¶i
trong nŠn væn hóa quá thiên vŠ khoa cº, tØ chÜÖng, quá
chú tr†ng ch» Hán, không bi‰t l®i døng ch» Nôm Ç‹
chuy‹n ng» cho væn xuôi b¢ng ti‰ng ViŒt thì nó bi‰n
thành ti‰ng n° l§n  mª ÇÀu cho h†c  thuÆt  quÓc  ng»,
không ai thay th‰ ông ÇÜ®c. ñó là nh»ng tÆp ChuyŒn
Ç©i xÜa, ChuyŒn khôi hài, BÃt cÜ®ng ch§ cÜ®ng làm chi,
Phép lÎch s¿ An Nam; Sách dåy ch» QuÓc ng» và nh»ng
bài khác vi‰t trong Gia ñÎnh báo là t© báo ViŒt ng» ÇÀu
tiên tØ næm 1869, rÒi sau Çó tåp chí Miscellanées hay là
Thông loåi khóa trình."
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(TrÜÖng Vïnh Kš trong con m¡t th‰ k› XXI. NguyÍn Væn Xuân
ghi trong Th‰ k› XXI nhìn vŠ TrÜÖng Vïnh Kš, trang 30. Tåp chí
XÜa và Nay Nxb Væn Hóa Sài Gòn, 4/2006)

* Phåm Th‰ Ng»

"... Ÿ ông (TrÜÖng Vïnh Kš), ta thÃy thái Ç¶ thích
Çáng,  công minh cûa m¶t bÆc trí  thÙc trung th¿c và
t¿ tr†ng, không thÃy cái xu phø, mù quáng cûa thÙ tÄu
cÄu (tay sai) ngoåi nhân. Con ngÜ©i Ãy th¿c ra ª trí
sáng suÓt, óc chØng m¿c, tác phong tao nhã, vÅn cÓt y
‰u là m¶t ÇÒ ÇŒ Nho giáo. Và trái tim cûa ông vÅn ÇÆp
vŠ phía ÇÃt nÜ§c, ÇÒng bào." 

(ViŒt Nam væn h†c giän Ü§c tân biên. TÆp 3. Phåm Th‰ Ng». Nxb
QuÓc h†c tùng thÜ; Hu‰ - 1965)

ñ©i cûa TrÜÖng Vïnh Kš có nhiŠu nghÎch cänh: 

* H®p tác v§i quân Ç¶i viÍn chinh Pháp, nhÜng ông
ca ng®i các bÆc anh hùng chÓng Pháp nhÜ Thû Khoa
Huân, NguyÍn Trung Tr¿c, TrÜÖng ñÎnh, .....

*  Là  m¶t  ngÜ©i  công  giáo  chính  cÓng,  Çã  tÓt
nghiŒp ñåi Chûng ViŒn Poulo-Penang, låi có tÜ tÜªng
Kh°ng  giáo,  t¿  nhÆn  mình  thÃm  nhuÀn  sách  Thánh
HiŠn.



* PierreVie  i  llard

Pierre  Vieillard  vi‰t  bài  "Histoire:  Un  Grand
Patriote: Petrus Ky" trong Revue Mensuelle de Culture
Franco-Asiatique (NguyŒt san Væn Hóa Pháp-Á) sÓ 11,
12 (Février, Mars), 1947, có Çoån: 

"Ông b¡t tay vào công viŒc v§i h‰t tâm trí giÓng
nhÜ khi làm tÃt cä các công viŒc khác. Ông làm viŒc
trên tinh thÀn hoàn toàn tÆn hÜªng, hÙng thú v§i công
viŒc bªi ông cho r¢ng Çây là m¶t cÖ h¶i tuyŒt v©i Ç‹
th¿c hành các ki‰n thÙc cûa mình. Ông Çã hoàn thành
công viŒc m¶t cách hoàn häo, Ç‰n mÙc ông trª thành
phø tá không th‹ thi‰u ÇÜ®c cûa tÜ lŒnh quân Ç¶i Pháp.
(.................................)

"....., vào næm 1861, Çô ÇÓc Charner quay trª låi
Sài Gòn và quy‰t ÇÎnh chÃm dÙt m†i chuyŒn v§i quân
Ç¶i triŠu Çình Hu‰. Quy‰t ÇÎnh này dÅn Ç‰n nh»ng ngày
ÇÅm máu sau Çó ª Chí Hòa, chi‰m Çóng MÏ Tho và
Biên Hòa.

"Th©i Çi‹m Ãy, ngÜ©i An Nam chia làm hai phái rõ
rŒt:

- Nhóm yêu nÜ§c quy‰t liŒt mù quáng bªi tình yêu
nÜ§c cao quš, nh»ng ngÜ©i không thÃy tình trång quá
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l‡i th©i, già y‰u cûa b¶ máy nhà nÜ§c, ch‰ Ç¶ và xã h¶i
cûa h† có nguy cÖ v« tan tành;

- nhóm nhìn xa, nh»ng ngÜ©i có th‹ thÃy rõ ràng
diÍn bi‰n cûa th©i cu¶c, hi‹u r¢ng không có gì có th‹
chÓng låi quân Ç¶i Pháp và tÓt hÖn là tìm cách nhÆn
ÇÜ®c nhiŠu thiŒn chí  nhÃt có th‹ tØ Pháp. Petrus Kš
thu¶c  nhóm  thÙ  hai.  Ông  ti‰p  tøc  s¿  c¶ng  tác  cûa
mình."

(...........................................)

"........ ông (Petrus Kš) là m¶t ngÜ©i phø tá không
th‹ thi‰u ÇÜ®c cûa quân Ç¶i Pháp trong công viŒc t°
chÙc và bình ÇÎnh nh»ng vùng chi‰m Çóng." 

(..........................................)

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 511-512. NguyÍn ñình ñÀu.
Nhã Nam. Nhà xuÃt bän Trí ThÙc. 2016)

N‰u trong nh»ng th©i kÿ quân Tàu tràn sang xâm
chi‰m nÜ§c ta mà m†i ngÜ©i ViŒt chåy theo giúp gi¥c
Tàu mà cho là hành Ç¶ng Çúng, là bi‰t tùy th©i thì ngày
nay không còn nÜ§c ViŒt Nam n»a. TrÀn HÜng ñåo, Lê
L®i, NguyÍn Träi, NguyÍn Hu‰, và bi‰t bao nhiêu vÎ anh
hùng dân t¶c Çã kháng c¿ mänh liŒt trÜ§c sÙc månh gÃp
b¶i phÀn cûa gi¥c, ngày nay nÜ§c ViŒt Nam m§i còn tÒn
tåi. Nên bi‰t r¢ng theo giúp gi¥c là phåm t¶i phän quÓc.



Pierre Vieillard còn ca ng®i TrÜÖng Vïnh Kš h‰t
l©i:

"S¿ tÒn tåi cûa vï nhân, nhà ái quÓc vï Çåi này có
th‹ tóm g†n b¢ng m¶t lÆp trÜ©ng, m¶t ÇÜ©ng lÓi, m¶t lš
tÜªng mà chúng ta cÀn phäi nêu rõ.

"Ba bài h†c l§n nhÃt rút ra tØ cu¶c Ç©i cûa TrÜÖng
Vïnh Kš:

- Bài h†c vŠ tÜ tÜªng phóng khoáng, tinh thÀn ham
h†c.

- Bài h†c vŠ s¿ khiêm tÓn, cùng v©i tính kiên trì
miŒt mài theo Çu°i các tác phÄm khoa h†c.

- Bài h†c vŠ tinh thÀn công dân và lòng yêu nÜ§c."

(……………………………………………………………)

"Ngoài hành Ç¶ng chính trÎ can Çäm, còn có nhiŠu
tÜ tÜªng Ç¶c lÆp và s¿ sáng suÓt khác.

"ñÀu tiên là viŒc tØ bÕ ÇÜ©ng tu. Không ch¡c là
mình cäm nhÆn ÇÜ®c Ön g†i, ông Çã ch†n làm con chiên
ngoan Çåo trung thành hÖn là m¶t vÎ linh møc tÒi. N‰u
là m¶t ngÜ©i khác, h£n anh ta Çã ti‰p tøc con ÇÜ©ng tu
trì h©i h®t, không niŠm tin, bªi vì con ÇÜ©ng Çó Çã ÇÜ®c
vë lên nh»ng ràng bu¶c tØ phía gia Çình và b¢ng quyŠn
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l®i. Ông là ngÜ©i có Çû can Çäm t¿ vÃn và tØ chÓi bÃt
chÃp ràng bu¶c cûa m¶t nŠn giáo døc nghiêm kh¡c, cûa
nh»ng tình bån rÃt chân thành Çã muÓn ông ª låi con
ÇÜ©ng chân tu.

"HÖn th‰ n»a,  là  m¶t  ngÜ©i  Công giáo tÓt,  ông
không bao gi© ngÀn ngåi lên án m‡i khí các hành Ç¶ng
Công giáo chŒch khÕi gi§i hån tôn giáo, khi Công giáo
bÎ låm døng trong suÓt m¶t khoäng th©i gian dài." 

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›.  Trang 515. NguyÍn ñình ñÀu. Nhã
Nam, Nhà xuÃt bàn Trí thÙc - 2016)

VŠ væn hóa, Pierre Vieillard khen:

"TrÜÖng Vïnh Kš là m¶t con ngÜ©i và m¶t ngÜ©i
Công giáo khiêm tÓn. Khiêm tÓn vì sÓng m¶t cu¶c Ç©i
lao  Ç¶ng,  không  phô  trÜÖng,  không  kiêu  ngåo.  Ông
khiêm tÓn vì lúc nào ông cÛng chÓi bÕ quyŠn l¿c. Và n
‰u có,  ông chÃp nhÆn nh»ng vÎ  trí  quan tr†ng là Ç‹
cÓng hi‰n, bªi vì giÃc mÖ cûa ông luôn là ÇÜ®c sÓng
m¶t cu¶c sÓng yên bình ª Ch® Quán, chung sÓng v§i
nh»ng ngÜ©i  yêu  thÜÖng và  Ç‹ cÓng hi‰n  cho nh»ng
công trình h†c thuÆt."

(........................................................................)



"ñ‹ có ÇÜ®c m¶t cái nhìn cø th‹ vŠ s¿ Ça dång cûa
các hoåt Ç¶ng trí thÙc cûa TrÜÖng Vïnh Kš, sau Çây là
m¶t sÓ tác phÄm:

-  LÜ®c  truyŒn  vŠ  vÜÖng  quÓc  Khmer,  xuÃt  bän
trong tåp chí H¶i ñÎa lš Paris, næm 1863.

- ChuyŒn Ç©i xÜa, tuy‹n tÆp truyŒn dân gian An
Nam, næm 1886.

- Tóm lÜ®c ng» pháp An Nam, næm 1867.

-  Th¿c hành ti‰ng An Nam, xuÃt  bän tåi  trÜ©ng
Thông ngôn, næm 1868.

- Ng» pháp ti‰ng Pháp, bän ti‰ng ViŒt, næm 1869.

- Ti‹u giáo trình ÇÎa lš Nam Kÿ, næm 1875.

- LÎch sº An Nam b¢ng thÖ, næm 1875.

- Giáo trình Hán t¿, næm 1875.

-  TruyŒn k‹ lÎch sº  vŠ  TrÜÖng LÜÖng tùng Xích
Tòng Tº du phú.

- Các bài luÆn Çåo ÇÙc: Con dâu, MË và Con gái;
B°n phÆn cûa ngÜ©i phu n»; TrÜ©ng nhà-Cha và các
con,... 

- Biên dÎch TÙ thÜ.
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- Bài luÆn vŠ s¿ tÜÖng ÇÒng gi»a ngôn ng» và ch»
vi‰t phÜÖng ñông.

- Phiên Løc Vân Tiên, Kim Vân KiŠu truyŒn qua
ch» quÓc ng»."

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›.  Trang 518-519. NguyÍn ñình ñÀu.
Nhã Nam-Nhà xuÃt bän Trí ThÙc - 2016)

* SÖn Nam, nhà væn

"Ông TrÜÖng Vïnh Kš tØ khi Ç‡ Çåt cho Ç‰n khi mÃt
vÅn  tÕ  ra  thân Pháp.  Tuy  nhiên,  ngÜ©i  ª  miŠn  Nam
không bao gi© khinh rë ông. Ông không gia nhÆp quÓc
tÎch Pháp; trÜ§c khi mÃt, ông bi‰t thân phÆn cûa ngÜ©i
h†c giä sÓng trong th©i kÿ khó khæn... Ông này khi sanh
tiŠn, tuy là nhà nÜ§c tin cÆy m¥c dÀu , ch§ không hŠ ›
th‰ mà håi quê hÜÖng, chÌ vë cho các quan Lang Sa bi‰t
phong tøc lÍ nghïa cûa con nhà An Nam, cho khÕi ch‡
mách lòng nhau, làm cho mË gà phäi thÜÖng con vÎt.
ñêm ngày lo Ç¥t sách này, dÎch sách kia cho kÈ hÆu
sinh dÍ h†c........ .

"Ngoài nh»ng tác phÄm biên khäo mang tính cách
bác h†c, ông TrÜÖng Vïnh Kš còn chú š Ç‰n nh»ng Ç¶c
giä bình dân, l©i væn theo l©i æn ti‰ng nói thông døng
lúc bây gi©. "ChuyŒn Ç©i xÜa" cûa ông cÛng là "ChuyŒn



giäi  buÒn"  cûa Huÿnh TÎnh Cûa hãy  còn ÇÜ®c nh¡c
nhª. 

(SÖn Nam. Cá tính miŠn Nam. Trang 101-102)

* Thanh Lãng, giáo sÜ

"TrÜÖng Vïnh Kš không Çåo måo, không Çài các,
không cao kÿ; ông trai trÈ hÖn, ông m§i hÖn... Và nh©
ông, câu væn ViŒt  ÇÜ®c giäi  phóng khÕi nh»ng xiŠng
xích ch» Hán. Chû trÜÖng cûa ông chính là "cách nói ti
‰ng An Nam ròng" và vi‰t "trÖn tru¶t nhÜ l©i nói". N‰u
Çem phân tích theo ng» pháp thì thÃy lôi thôi, nhÜng so
v§i væn xuôi khác ra Ç©i sau ông 20, 30 næm, væn ông
vÅn còn hay hÖn, måch låc khúc chi‰t hÖn."

(Thanh Lãng.  Bäng lÜ®c ÇÒ væn h†c ViŒt Nam. Quy‹n hå, trang
33-34. Không ghi næm.)

* Thi‰u sÖn, nhà phê bình

"....  Nam Kÿ chÎu ba änh hÜªng cûa ti‹u thuy‰t
Tàu,  änh hÜªng cûa ti‹u thuy‰t Tây, änh hÜªng ª cái s¿
nghiŒp  væn  chÜÖng  cûa  Paulus  Cûa  và  cûa  tiên
hiŠnTrÜÖng Vïnh Kš ."
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(Th‰ k› XXI nhìn vŠ TrÜÖng Vïnh Kš. Trang 91. Nxb Væn Hòa Sài
Gòn - 4/2006) 

* TrÀn H»u Tá, giáo sÜ

Nhân k› niŒm 100 næm ngày mÃt cûa TrÜÖng Vïnh
Kš, giáo sÜ TrÀn H»u Tá vi‰t:

"Chúng ta kính tr†ng ông - m¶t nhà bác h†c, m¶t
nhà væn hóa l§n, vØa có nhân cách, vØa có nhân tài.
LÎch sº ch¡c ch¡n së ti‰p tøc ghi nhÆn công lao cûa
TrÜÖng Vïnh kš v§i tÜ cách ngÜ©i Çi tiên phong trong
cu¶c chuÄn bÎ s¿ canh tân cho Çãt nÜ§c."

* TrÜÖng Bá CÀn, linh møc

"TrÜÖng Vïnh Kš là ngÜ©i ViŒt Nam ÇÀu tiên phiên
dÎch sách ch» Hán, phiên Nôm ra ch» quÓc ng», cÛng
nhÜ phóng tác và trÜ§c tác b¢ng ch» quÓc ng». TÃt cä
các sách cûa TrÜÖng Vïnh Kš, theo nhÜ các thÜ møc
ÇÜ®c thi‰t lÆp lúc sinh th©i cûa tác giä (næm1884, 1887,
1892,  1894 và 1896),  ÇŠu ghi  là  "XuÃt  bän Ç‹ dùng
trong các trÜ©ng h†c ª Nam Kÿ (và tØ 1887, ª ñông
DÜÖng). (.................)



"Trong sÓ nh»ng cuÓn sách ÇÜ®c ghi ª các thÜ møc
nói trên, có cuÓn không n¢m trong nh»ng chÜÖng trình
giáo døc ª các trÜ©ng, mà có th‹ chÌ là Ç‹ cho h†c sinh
Ç†c, Ç‹ nâng cao ki‰n thÙc, Ç‹ hi‹u rõ c¶i nguÒn và bän
s¡c dân t¶c cûa mình là ngÜ©i ViŒt Nam."

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 603. NguyÍn ñình ñÀu. Nhã
Nam, Nxb Trí ThÙc. 2016)

"..... Vào lúc ÇÃt nÜ§c ÇÜ®c Ç¶c lÆp và thÓng nhÃt,
nhiŒm vø còn låi là xây d¿ng con ngÜ©i và xây d¿ng ÇÃt
nÜ§c, n‰u có Ç¥t vÃn ÇŠ d¿ng låi tÜ®ng Çài hay phøc hÒi
tên ÇÜ©ng cho TrÜÖng Vïnh Kš, thì có lë không phäi là
thuÀn túy chÌ muÓn s¿ công b¢ng cho m¶t ngÜ©i Çã quá
cÓ. Bªi vì vŠ m¥t trí tuŒ và lao Ç¶ng khoa h†c cÀn cù,
TrÜÖng Vïnh Kš là m¶t khuôn m¥t làm rång r« giÓng
nòi,  ÇÜ®c cä  th‰  gi§i  kính  tr†ng:  chÌ  t¿  h†c,  TrÜÖng
Vïnh Kš Çã thông thåo nhiŠu sinh ng» châu Âu và châu
Á; chÌ khoäng trong hÖn 30 næm, TrÜÖng Vïnh Kš Çã có
trên  100 ÇÀu sách ÇÜ®c xuÃt  bän và khoäng 30 ÇÀu
sách còn là bän thäo."

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 604. NguyÍn ñình ñÀu. Nhã
Nam, Nxb Trí ThÙc. 2016)
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"TrÜÖng Vïnh Kš không phäi chÌ là "m¶t nhà làm
sách giáo khoa thÜ©ng cho con nít h†c mà thôi" (1) và
có lë cÛng không phäi là m¶t trong "th‰ gi§i thÆp bác
væn  hào"(2),  nhÜng  cuÓn  giáo  trình  lÎch  sº  Annam
(Cours  d'histoire  annamite)  cûa ông,  là  cuÓn lÎch  sº
ViŒt Nam ÇÀu tiên b¢ng ch» Pháp do m¶t ngÜ©i ViŒt
Nam biên  soån  Çã  ÇÜ®c  nhà  sº  h†c  n°i  ti‰ng  Pháp
Joseph  Ernest  Renan  (1826-1892)  Çánh  giá  là  nhiŠu
nÜ§c ª Châu Âu không có ÇÜ®c cho các trÜ©ng ti‹u h†c
cûa h† m¶t cuÓn sách giáo khoa tÓt nhÜ cuÓn sách cûa
TrÜÖngVïnh Kš".

"TrÜÖng Vïnh Kš Çã Ç‹ låi các tác phÄm, thu¶c
nhiŠu b¶ môn khác nhau, b¢ng nhiŠu ngôn ng» khác
nhau. ñó là cÖ sª Ç‹ chúng ta Çánh giá Çúng công lao
cûa TrÜÖng Vïnh Kš."

(Th‰ k› XXI nhìn vŠ TrÜÖng Vïnh kš. Trang 74-75. Tåp chí XÜa
và Nay, Nxb Væn Hóa Sài Gòn - 4/2006)

(1)  L©i  cûa  Phåm  Quÿnh  trong  Nam  Phong  tåp  chí  sÓ  16,  tháng
10/1918, trang 199.

(2) 18 nhân vÆt n°i ti‰ng cûa th‰ gì§i mà TrÜÖng Vïnh Kš là nhân vÆt
thÙ 17. 

* Ðng Bình Thúc Då ThÎ

"ñåo ÇÙc væn chÜÖng là ông TrÜÖng Vïnh Kš,



"Có væn thÖ, có báo chí, t¿ vÎ rõ ràng.

"Thanh danh rång gi»a dinh hoàn,

"H†c xÜa bi‰t trÜ§c chÌ Çàng cho hÆu sanh".

* Võ Væn KiŒt

Võ Væn KiŒt nhÆn ÇÎnh r¢ng TrÜÖng Vïnh Kš vØa
h®p tác v§i quân Ç¶i viÍn chinh Pháp, vØa ca ng®i các vÎ
anh hùng dân tôc, Çó là m¶t nghÎch lš, ông nói:

"V§i nhân vÆt TrÜÖng Vïnh Kš, tuy chÜa ÇÜ®c ti‰p
cÆn nhiŠu tài liŒu vŠ ông, nhÜng qua nh»ng gì mà tôi
có, tôi Ç†c, nghe và bi‰t, n‰u chÌ xét ÇÖn thuÀn trên lïnh
v¿c væn hóa thì Çây cÛng là m¶t nhà væn hóa l‡i låc cûa
th©i kÿ Çó và cho cä hôm nay,  không chÌ  ngÜ©i ViŒt
Nam chúng ta mà còn là cûa th‰ gi§i.

"TrÜÖng Vïnh Kš Çã l¿a ch†n con ÇÜ©ng riêng cho
cu¶c Ç©i mình, m¥c dù luôn tôn vinh nh»ng vÎ anh hùng
dân  t¶c  nhÜ  TrÜÖng  ñÎnh,  NguyÍn  Trung  Tr¿c,  Thû
Khoa  Huân,  Thiên  H¶  DÜÖng.  Ông  cÛng  luôn  coi
NguyÍn ñình Chi‹u là nhà væn hóa l§n cûa dân t¶c.
Tuy  nhiên  chính  do  s¿  l¿a  ch†n  con  ÇÜ©ng  Çi  cûa
TrÜÖng  Vïnh Kš  coi  nhÜ nghÎch  lš,  Çó  là  m¶t  trong
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nh»ng vÃn ÇŠ gút m¡c l§n nhÃt cûa TrÜÖng Vïnh Kš "bi
kÎch muôn Ç©i."

(Th‰ k› XXI nhìn vŠ TrÜÖng Vïnh Kš. Trang 9. Tåp chí XÜa và
Nay - Nhà xuÃt bän Væn Hóa Sài Gòn - 4/2006)

* Võ Xuân Trang

"ViŒc dåy ti‰ng ViŒt cho ngÜ©i nÜ§c ngoài Çã có
cách Çây hÖn m¶t th‰ k› và ngÜ©i Çi tiên phong trong
lãnh v¿c này là bác h†c TrÜÖng Vïnh Kš. Ông là m¶t
trong nh»ng ngÜ©i ÇÀu tiên tham gia giäng dåy ti‰ng
ViŒt cho ngÜ©i Pháp b¢ng cuÓn giáo trình ti‰ng ViŒt
ÇÀu tiên  do chính ông biên  soån và  xuÃt  bän.....  ñó
cÛng là ÇiŠu mà H¶i nghÎ ViŒt Nam h†c lÀn I tåi Hà N¶i
(7/1998) Çã ÇÜa ra thành khuy‰n nghÎ Ç‹ ngÜ©i nÜ§c
ngoài h†c ti‰ng ViŒt th¿c s¿ n¡m ÇÜ®c cái hÒn cûa ti‰ng
ViŒt, chìa khóa Ç‹ h† có th‹ hi‹u ÇÜ®c ÇÃt nÜ§c và con
ngÜ©i ViŒt Nam ngàn næm væn hi‰n."

(Sài Gòn Giäi Phóng, 12-11-1998)

* VÛ Ng†c Phan, nhà væn 

= "Ông (TrÜÖng Vïnh Kš) là m¶t nhà bác h†c hÖn
là m¶t nhà væn, ông låi hÖn ngÜ©i ª ch‡ làm viŒc rÃt



mäi mi‰t, rÃt ÇŠu Ç¥n, nên s¿ nghiŒp væn chÜÖng cûa
ông thÆt là l§n lao. Ông b¡t ÇÀu vi‰t tØ næm hai mÜÖi
sáu tu°i  (1863)  cho Ç‰n khi  tØ  trÀn (1898),  cho nên
nh»ng sách cûa ông thu¶c Çû các loåi và phong phú vô
cùng......... ."

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 411. NguyÍn ñình ñÀu. Nhã
Nam Nhà xuÃt bän Trí ThÙc - 2016)

= "Ch» quÓc ng» có ÇÜ®c mÅu m¿c và ÇÜ®c lan
r¶ng ª Nam Kÿ s§m hÖn cä là nh© mÃy nhà h†c giä ViŒt
Nam theo Tây h†c Ãy, ngÜ©i ta phäi k‹ Ç‰n hai ngÜ©i có
ti‰ng nhÃt là TrÜÖng Vïnh Kš và Huÿnh TÎnh Cûa. Hai
ông Ãy Çã dùng ch» quÓc ng» Ç‹ truyŠn bá h†c thuÆt và
tÜ tÜªng Âu Tây và soån tØ ÇiÍn ViŒt-Pháp Ç‹ ngÜ©i
Nam có th‹ dùng mà h†c ti‰ng Pháp... TrÜÖng Vïnh Kš
thì thÆt là m¶t nhà bác h†c. Ông không nh»ng là m¶t
nhà væn, m¶t nhà vi‰t sº, m¶t nhà dÎch thuÆt, mà låi còn
là m¶t ngÜ©i rÃt giÕi vŠ khoa ngôn ng». Ông thÆt xÙng
Çáng làm tiêu bi‹u cho tÃt cä nh»ng ngÜªi sÓt s¡ng v§i
quÓc væn lúc ÇÀu ª Nam Kÿ. S¿ nghiŒp cûa ông, chúng
ta không th‹ nào không bi‰t Ç‰n ÇÜ®c... M¶t ÇiŠu mà ai
cÛng nhÆn thÃy là TrÜÖng Vïnh Kš Çã tÕ cho ngÜ©i ta
thÃy ông có cái óc cûa m¶t nhà bác h†c, vì ngay trong
cu¶c du lÎch (Chuy‰n Çi B¡c Kÿ næm ƒt H®i 1876), ông
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Çã Ç‹  š  tìm tòi;  ÇÓi  v§i  nh»ng ÇiŠu  trông thÃy,  ông
không chÎu chÌ bi‰t qua loa, mà muÓn bi‰t tÆn nÖi, tÆn
chÓn. M¶t ngÜ©i vØa có con m¡t quan sát, vØa có óc tìm
tòi nhÜ ông, th©i xÜa hi‰m Çã Çành, có lë th©i nay vÅn
còn hi‰m. NgÜ©i ta thÃy ông rõ là m¶t nhà bác h†c có
óc t° chÙc và có phÜÖng pháp, chÙ không còn phäi là
m¶t nhà væn nhÜ nh»ng nhà væn khác." 

(VÛ Ng†c Phan. Nhà væn hiŒn Çåi. Trang 19-20. Nxb KHXH, tái
bän - 1989)

* VÜÖng HÒng S‹n

"TrÜÖng Vïnh Kš, TrÜÖng Minh Kš, Huÿnh TÎnh
Cûa là ba ông minh tri‰t bäo thân, gÀn bùn mà ch£ng
nhuÓm mùi bùn, không ham "Çøc nÜ§c béo cò" nhÜ ai,
chÌ say Çåo lš và h†c hÕi, sÓng ÇÃt Tào mà lòng gi»
Hán, thác không ti‰ng nhÖ, thÃy Çó mà mØng thÀm cho
nÜ§c nhà, nh»ng cÖn ba Çào sóng gió còn hi‰m ngÜ©i
xÙng danh h†c trò cºa Kh°ng." 

(VÜÖng HÒng S‰n, Sài Gòn næm xÜa, trang 258)

*



** Tåp chí Le Biographe, (1873-1874)

"Pétrus Kš là nhà ng» h†c n°i ti‰ng cûa Nam Kÿ,
hiŒn  làm  giám  ÇÓc  trÜ©ng  Thông  ngôn  và  giáo  sÜ
trÜ©ng HÆu b‡, thông thåo 18 ngôn ng» Á-Âu. Pétrus
Kš ÇÜ®c tôn vinh là m¶t trong 18 væn hòa th‰ gi§i."

** Tåp chí Væn h†c

Tåp chí  Væn H†c,  sÓ  19,  ngày 15  tháng 6  næm
1933, vi‰t: vào næm 1863, sau khi TrÜÖng Vïnh Kš theo
Phan Thanh Giän sang Pháp ÇiŠu Çình xin chu¶c låi 3
tÌnh Nam Kÿ trª vŠ: 

"... ñÙc Cha m©i cä tiên sinh giúp viŒc thông ngôn.
Tiên sinh khi Ãy nghï mình có tài thì løy vì tài, và cÛng
n‹ l©i thÀy, không th‹ tØ chÓi ÇÜ®c phäi ra; cho nên lúc
giao thiŒp thì  chÌ  làm h‰t  chÙc phÆn thông ngôn mà
thôi, còn khi ränh thì låi xem sách chÙ không hŠ can
d¿ gì vŠ viŒc mÜu mô chi‰n thû... ."

"VŠ phÀn tiên sinh thì hai chính phû ÇŠu muÓn lÜu
døng, tiên sinh cÓ tØ không ÇÜ®c phäi tình nguyŒn lïnh
chÙc ÇÓc h†c Nam Kÿ... ." (.......)

"...  Tiên  sinh  hi‰n  sách  xin  Hoàng  thÜ®ng  (vua
ñÒng Khánh) ng¿ giá thân chinh mà mình thì h¶ giá
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tòng chinh Ç‹ tùy nghi xº trí. Ng¿ giá t§i Çâu, thì chÌ
lÃy  l©i  khuyên  dø,  ch£ng  Ç¶ng  binh  qua,  trong  sáu
tháng không høt m¶t lÜ«i  gÜÖm, không hao m¶t viên
Çån mà nghïa Çoàn ÇŠu theo gió giäi tán. ñó Çû thÃy
cái tài kinh luân khang t‰ cûa tiên sinh".

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›.  Trang 480. NguyÍn ñình ñÀu. Nhã
Nam, Nxb Trí ThÙc - 2016) 

** Tåp chí khuy‰n h†c

Tåp chí Khuy‰n H†c sÓ 5, ngày 02 tháng 11 næm
1935, Công Tâm ca tøng TrÜÖng Vïnh Kš:

"Ông TrÜÖng Vïnh Kš là ngÜ©i có công l§n v§i nŠn
væn h†c nÜ§c ta,  quÓc dân d¿ng tÜ®ng ÇÒng Ç‹ bi‹u
dÜÖng cái tài h†c, Ç‹ có tÃm lòng kính phøc, Ç‹ ghi tåc
cái công Ön cûa ông, tÜªng không còn gì là xÙng Çáng
vÈ vang hÖn..... .

".... Mãi Ç‰n khi loån Çã ÇÎnh xong, vŠ trào ông
m§i xin cáo tØ Hoàng thÜ®ng Ç‹ vŠ quê tïnh dÜ«ng tinh
thÀn, vui thú ÇiŠn viên."

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 480. NguyÍn ñình ñÀu. Nhã
Nam, Nxb Trí ThÙc - 2016)



** TÆp san H¶i ñÎa Lš 

TÆp san H¶i ñÎa lš, sÓ tháng 7-9, in bài "Ti‹u sº
vÜÖng quÓc Khmer hay Cæm BÓt" cûa TrÜÖng Vïnh Kš.
Trong l©i mª ÇÀu TÆp san gi§i thiŒu:

"Tác già bài này (Ti‹u sº vÜÖng quÓc Khmer), ông
Petrus TrÜÖng Vïnh Kš là thông ngôn trong phái b¶ An
Nam Ç‰n vi‰ng Pháp hÒi tháng 10-11 næm 1863.  Ông
còn trÈ, nhÜng ki‰n thÙc sâu s¡c và bi‰t nhiŠu ngôn ng»
Á-Âu. Qua bài 'VÜÖng quÓc Khmer hay Cæm BÓt' trong
tåp chí này, ông chÙng tÕ rÃt thông thåo Pháp væn nhÜ
ti‰ng mË ÇÈ vÆy."

** TuÀn báo Nam kÿ (sÓ 46, ngày 8/9/1898)

Khi TrÜÖng Vïnh Kš qua Ç©i, tuÀn báo Nam Kÿ Çã
vi‰t:

"ThÜÖng thay ngÜ©i hiŠn sï, kính thay ngÜ©i hiŠn
sï, lúc phân vân Çã ra tài kinh t‰, hÒi thái bình nào quên
bån bút nghiên. Vì nÜ§c vì dân cÛng nên cho là Çû...
NgÜ©i  thÆt  là  gÜÖng nhân ÇÙc m†i  Çàng,  danh ti‰ng
ngÜ©i thì ai ai cÛng bi‰t, là ÇÙng làm gÜÖng cho các Ç©i
hÆu sanh ."
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(Th‰ k› XXI nhìn vŠ TrÜÖng Vïnh Kš. Trang 91. Nxb. Væn Hóa
Sài Gõn, 4/2006)

** Væn t‰ cûa h†c trò thÀy TrÜÖng Vïnh Kš

Bài væn t‰ sau Çây cûa TrÜÖng Minh Kš, DiŒp Væn
CÜÖng, NguyÍn Tr†ng Quän h†c trò cûa TrÜÖng Vïnh
Kš.

"ThÜÖng thay ThÀy ta là quan l§n Sï Täi TrÜÖng Vïnh
Kš

"Nh§ thÀy xÜa,

Nên ÇÙc Thông Minh,

ThiŒt trang Væn Phú;

Sang dÜ©ng Ãy, tr†ng dÜ©ng Ãy.

Ngó công danh trong m¡t nhÜ không!

Kiêu ch£ng hŠ, lÅn ch£ng hŠ,

Xem tánh hånh trong Ç©i ít có;

ViŒc ch» nghïa nh†c lòng biên Ç¥t,

L¡m thuª công phu;

Dåy h†c hành ra sÙc vun trÒng,



NhiŠu l©i khuyên d‡.

Ôi!

TÜªng còn lâu hÜªng l¶c tr©i,

Nay Çã s§m lìa cõi thø,

BÜ§m Trang Sanh m¶t giÃc, mình cªi chÓn vï cÖ;

Håt ñinh LÎnh træm næm, hÒn nÜÖng nÖi vào vø,

NgÜ©i  tuy mÃt  mà danh ch£ng mÃt,  ti‰ng hãy còn
Çây;

Coi sách ThÀy mà h†c š ThÀy, hình nhÜ ThÀy Çó.

H«i ôi! Ti‰c thay! H«i ôi! ThÜÖng thay!"

                                                       (4/9/1898)

(TrÜÖng Vïnh Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 326. NguyÍn ñình ñÀu.
SÇd)

====  *  *  *  ==== 
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TrÜÖng Vïnh Kš



Cäm nghï

Theo công trình nghiên cÙu cûa các nhà ngôn ng»
h†c và các nhà sº h†c thì công viŒc sáng tåo ra ch» quÓc
ng» là công trình tÆp th‹ cûa các giáo sï thu¶c nhiŠu
quÓc tÎch và có s¿ Çóng góp tích c¿c cûa m¶t sÓ ngÜ©i
ViŒt. Các giáo sï tåo ra ch» quÓc ng» không nh¢m møc
Çích phøc vø cho væn hóa ViŒt Nam; møc Çích cûa các
giáo sï là sáng tåo m¶t phÜÖng tiŒn giúp cho h† dÍ dàng
truyŠn bá Çåo Thiên Chúa theo k‰ hoåch Ki-tô hóa toàn
cÀu cûa Giáo H¶i Thiên Chúa giáo La Mã.

(S¡c chÌ Romanus Pontifex ban hành vào ngày 18 tháng 01 næm
1454, dÜ§i th©i Giáo hoàng Nicholas, 1447-1455)
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Tuy nhiên, trong th¿c t‰, ch» QuÓc ng» dÍ Ç†c, dÍ
vi‰t hÖn ch» Nôm, do Çó ngÜ©i ViŒt Nam Çã khôn khéo
xº døng nó Ç‹ phát tri‹n khi‰n thÙc và væn hóa. Ngày
nay, ª ViŒt Nam, các trÜ©ng tØ mÅu giáo, ti‹u h†c, trung
h†c, lên Ç‰n cao Ç£ng, Çåi h†c, cao h†c, ÇŠu giäng dåy b
¢ng ch» QuÓc ng»; các cÖ quan hành chánh cÛng dùng
ch» QuÓc ng» thay ch» Hán, ch» Nôm, ch» Pháp.

TrÜÖng Vïnh Kš là m¶t trong nh»ng ngÜ©i Çi tiên
phong dùng ch» QuÓc ng» Ç‹ nâng cao dân trí. Ông là
m¶t  nhà  bác  h†c  ngôn ng»,  m¶t  h†c  giä  uyên  thâm.
Nh»ng bài nghiên cÙu, sáng tác, dÎch thuÆt cûa ông có
giá trÎ cao. Ông Çã có công Çóng góp vào nŠn væn h†c
quÓc ng» cûa dân t¶c ViŒt Nam.

Trong giai Çoån ÇÀu cu¶c xâm chi‰m nÜ§c ta, quân
Pháp g¥p rÃt nhiŠu khó khæn trong viŒc °n ÇÎnh an ninh
và t° chÙc dân s¿. TrÜÖng Vïnh Kš hay bÃt kÿ ai, dù là
ngÜ©i yêu nÜ§c Ç‰n mÙc Ç¶ nào mà ra giúp quân Ç¶i
viÍn chinh Pháp trong giai Çoån lÎch sº này thì tránh sao
khÕi nh»ng l©i phê phán. 

Trong th©i gian theo Phan Thanh Giän sang Pháp
xin chu¶c låi ba tÌnh miŠn ñông Nam Kÿ, TrÜÖng Vïnh



Kš  thÜ©ng  xuyên  ti‰p  xúc  v§i  Phan  Thanh  Giän  và
Phåm Phú ThÙ là hai nhân vÆt có tài, có ÇÙc. Có lë nh©
vÆy mà TrÜÖng Vïnh Kš nhÆn thÙc ÇÜ®c b°n phÆn và
trách nhiŒm ÇÓi v§i t° quÓc và dân t¶c. Trª vŠ Sài Gòn,
TrÜÖng Vïnh Kš tÕ ra là ngÜ©i yêu t° quÓc, ông ca ng®i
các vÎ anh hùng chÓng Pháp. Tuy nhiên, TrÜÖng Vïnh
Kš không phäi là chính trÎ gia chuyên nghiŒp, ông còn
mÖ tÜªng r¢ng công viŒc làm cûa ông vŠ væn hóa së làm
cho "kÈ chinh phøc và ngÜ©i bÎ chinh phøc th¡t ch¥t
hÖn n»a nh»ng quan hŒ có l®i chung !" 

* 
TrÜÖng Vïnh Kš làm viŒc cho Pháp vì ông nghï r

¢ng nÜ§c Pháp væn minh, ti‰n b¶ có th‹ giúp ViŒt Nam
thoát khÕi tình trång nghèo nàn, låc hÆu. ñó là ÇÜ©ng lÓi
chính trÎ yêu nÜ§c cûa TrÜÖng Vïnh Kš.

TrÜÖng Vïnh Kš không phäi là m¶t vÎ cÙu tinh
dân t¶c nhÜ Lê L®i, cÛng không phäi là m¶t vÎ anh hùng
nhÜ TrÀn HÜng ñåo; TrÜÖng Vïnh Kš là m¶t ngÜ©i trí
thÙc công giáo yêu nÜ§c, có tinh thÀn dân t¶c, là m¶t
trong nh»ng ngÜ©i ÇÀu tiên có công xây d¿ng nŠn væn
h†c quÓc ng». VŠ phÜÖng diŒn væn hóa, chúng tôi rÃt
kính phøc nhà bác h†c ngôn ng» TrÜÖng Vïnh Kš.  
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