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L©i nói ÇÀu

ñã hÖn 100 næm, k‹ tØ ngày TrÜÖng Vïnh Kš qua
Ç©i, tên tu°i và s¿ nghiŒp cûa ông vÅn ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i
bàn luÆn. KÈ khen ông, ngÜ©i phê phán ông. KÈ khen
TrÜÖng vïnh Kš thì chú tr†ng vŠ m¥t væn hóa; ngÜ©i phê
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phán ông thì trách ông Çã h®p tác v§i Pháp trong khi
toàn dân chÓng ÇÓi, cæm thù th¿c dân Pháp. 

Các ông Thanh Lãng, VÜÖng HÒng S‹n, VÛ Ng†c
Phan, Émile Littré, Joseph Ernest Renan, Jean Bouchot
và nhiŠu nhà væn, h†c giä, giáo sÜ ca ng®i TrÜÖng Vïnh
Kš là m¶t thiên tài có trí nh§ phi thÜ©ng, m¶t nhà bác
h†c ngôn ng», m¶t h†c giä uyên thâm và kh£ng ÇÎnh
TrÜÖng Vïnh Kš có công v§i væn hóa ViŒt Nam. 

NgÜ®c låi,  các ông TrÀn Væn Giáu,  NguyÍn VÛ,
NguyÍn Sinh Duy låi cho r¢ng TrÜÖng Vïnh Kš h®p tác
v§i Pháp là có t¶i ÇÓi v§i T° QuÓc và dân t¶c; ch‡ ÇÙng
cûa TrÜÖng Vïnh Kš không phäi trên væn Çàn dân t¶c
ViŒt Nam, mà chính là ª trong væn chÜÖng thu¶c ÇÎa
Pháp; TrÜÖng Vïnh Kš phøc vø cho quyŠn l®i Pháp. 

Thi‰t tÜªng, muÓn khen hay phê phán TrÜÖng Vïnh
Kš, chúng ta nên bi‰t qua lÎch sº ViŒt Nam trong giai
Çoån Pháp xâm chi‰m lãnh th° ViŒt Nam; và tìm hi‹u
thân th‰, cÛng nhÜ s¿ nghiŒp cûa TrÜÖng Vïnh Kš trong
giai Çoån khó khæn này. 

GÀn Çây nhÃt, ngày 8 tháng 1 næm 2017, cuÓn sách
"TrÜÖng Vïnh Kš, n‡i oan th‰ k›  " do sº gia NguyÍn
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ñình ñÀu biên soån, ÇÜ®c phép t° chÙc ra m¡t Ç¶c giä.
NhÜng bÃt ng©, ngày 4 tháng 1 næm 2017, nhÆn ÇÜ®c
lŒnh cûa chính quyŠn hûy bÕ bu°i ra m¡t cuÓn sách này.

S¿  viŒc  bÃt  ng©  này  làm cho  nhiŠu  ngÜ©i  ngåc
nhiên, vì NguyÍn ñình ñÀu là m¶t sº gia n°i ti‰ng trong
nÜ§c  cÛng  nhÜ  ngoài  nÜ§c.  Ông  là  ngÜ©i  công  giáo
tham gia chính phû ÇÀu tiên cûa HÒ Chí Minh (1945-
1946) v§i chÙc vø Bí thÜ, phø tá B¶ trÜªng Kinh t‰. Ông
Çã hoåt Ç¶ng tích c¿c tØ næm 1945 Ç‰n næm 1975, qua
nhiŠu bi‰n cÓ lÎch sº. Ông ñÀu hoåt Ç¶ng bên lŠ H¶i
nghÎ  Genève Ç‰n HiŒp ÇÎnh Paris  (1954).  Næm 1975,
trong tråi David, tåi  sân bay Tân SÖn NhÃt,  Sài Gòn,
ông ñÀu Çã có công khuy‰n dø ñåi tÜ§ng DÜÖng Væn
Minh cûa quân Ç¶i ViŒt Nam C¶ng Hòa ÇÀu hàng vô
ÇiŠu kiŒn. Sau ngày 30 tháng 4 næm 1975, ông ñÀu là
cán b¶ làm viŒc trong Ñy ban Nhân dân thành phÓ HÒ
Chí Minh.

CuÓn sách "Petrus Kš, n‡i oan th‰ k› " có nhiŠu tài
liŒu m§i mà ông ñÀu Çã tìm ÇÜ®c trong các thÜ viŒn,
trong các kho hÒ sÖ lÜu chi‰u ª Pháp. ñây là m¶t cuÓn
sách nghiên cÙu công phu, có giá trÎ væn h†c.
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Ngoài  nh»ng cuÓn sách cª l§n nhÜ  cuÓn Petrus
Kš, n‡i oan th‰ k› cûa sº gia NguyÍn ñình ñÀu hay
cuÓn  TrÜÖng Vïnh Kš - Bi kÎch muôn Ç©i cûa nhà væn
Hoàng Låi Giang, còn có nhiŠu bài væn, bài báo  cûa
nhiŠu h†c giä, giáo sÜ, sº gia, chính trÎ gia nhÜ các ông
Võ Væn KiŒt,  B¢ng Giang,  ñinh Xuân Lâm, NguyÍn
Phan Quang, Lê ñình Bäng, Linh møc TrÜÖng Bá CÀn,
Minh Chi, ñ‡ Quang HÜng khen hay phê phán TrÜÖng
Vïnh Kš. Tuy vÆy, viŒc Çánh giá nhân vÆt TrÜÖng Vïnh
Kš Ç‰n nay vÅn chÜa ngã ngÛ.

TrÜÖng Vïnh Kš sinh ra  trong chi‰n tranh,  sÓng
trong bu°i  giao th©i  gi»a hai  nŠn væn hóa l§n ñông,
Tây. SuÓt Ç©i, ông bÎ hoàn cänh xã h¶i, tôn giáo và gia
Çình thúc ÇÄy,  chi  phÓi;  t¿ mình không cän låi  ÇÜ®c,
không thay Ç°i  ÇÜ®c,  m¥c dÀu có lúc  ông nhÆn thÙc
ÇÜ®c viŒc làm cûa mình trong quá khÙ, và š thÙc trách
nhiŒm cûa m¶t công dân ÇÓi v§i t° quÓc và dân t¶c.

Chúng tôi Ü§c mong quí vÎ Çánh giá chính xác h†c
giä TrÜÖng Vïnh Kš. 

*
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TÃt  cä  nh»ng tài  liŒu  ghi  trong  các  Phø  bän  và
nh»ng hình änh cÛ ghi chép trong cuÓn sách này là cûa
ông TrÜÖng Vïnh TÓng Gilbert gºi cho chúng tôi. Ông
TrÜÖng  Vïnh  TÓng  Gilbert  thu¶c  dòng  TrÜÖng  Vïnh
TÓng. TrÜÖng Vïnh TÓng là con cûa TrÜÖng Vïnh Kš.
TrÜÖng Vïnh TÓng Gilbert  hiŒn  ª Paris,  thû Çô nÜ§c
Pháp.

Xin  chân  thành  cám Ön  ông TrÜÖng Vïnh  TÓng
Gilbert.

== o O o ==
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I

Ti‹u sº TrÜÖng Vïnh Kš

TrÜÖng Chánh Thi, cha cûa TrÜÖng Vïnh Kš, quê
quán tÌnh Bình ñÎnh vào Nam lÆp nghiŒp tåi tÌnh Vïnh
Long. DÜ§i triŠu Minh Mång, TrÜÖng Chánh Thi ÇÜ®c
b° nhiŒm làm lãnh binh.
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TrÜÖng Vïnh Kš sinh ngày 6 tháng 12 næm 1837,
tÙc là næm ñinh DÆu, Minh Mång thÙ 17, tåi  Ãp Cái
MÖn, xã Vïnh Thành, t°ng Minh Lš, huyŒn Tân Minh,
tÌnh Vïnh Long (nay thu¶c Ãp Vïnh B¡c, xã Vïnh Thành,
huyŒn Ch® Lách, tÌnh B‰n Tre).

Lúc nhÕ ông có tên là TrÜÖng Chánh Kš, vŠ sau
Ç°i tên ÇŒm thành TrÜÖng Vïnh Kš, hiŒu là Sï Täi. Gia
Çình ông cäi Çåo, theo Çåo Gia Tô (Thiên Chúa Giáo La
Mã,  còn g†i  là  Công giáo)  nên có  tên thánh là  Jean
Baptiste và tên là Petrus; tên chính thÙc là Jean Baptiste
Petrus TrÜÖng Vïnh Kš, thÜ©ng g†i t¡t  là  Petrus Kš.
Ông là con thÙ ba cûa lãnh binh TrÜÖng Chánh Thi và
bà NguyÍn ThÎ Châu. Petrus Kš có m¶t bà chÎ và m¶t
ngÜ©i anh. Bà chÎ cä mÃt lúc còn nhÕ; ngÜ©i anh tên là
TrÜÖng Chánh Sº làm thông ngôn, vŠ sau làm quan Ç‰n
chÙc ñÓc Phû SÙ, dÜ§i th©i Pháp thu¶c.

Lên 5 tu°i, Perus Kš b¡t ÇÀu h†c ch» Hán v§i thÀy
ÇÒ tên H†c.

Vào khoäng næm (1839-1840),  lãnh binh TrÜÖng
Chánh Thi ÇÜ®c lŒnh lên trÃn thû m¶t vùng ª Nam Vang
(Cao Miên). Næm 1845, lãnh binh TrÜÖng Chánh Thi
mÃt tåi Çó. Lúc bÃy gi© Petrus Kš m§i 8 tu°i. Gia Çình
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ông lâm vào cänh khó khæn, TrÜÖng Vïnh Kš phäi theo
linh møc Tám (NguyÍn Tám). Linh møc Tám dåy ch»
quÓc ng» cho TrÜÖng Vïnh Kš, rÒi ÇÜa TrÜÖng Vïnh Kš
vào h†c chûng viŒn Cái Nhum (Nam Kÿ) do cÓ Çåo Hòa
(thØa sai Borelle) Çäm trách. Petrus Kš h†c ª Çây ÇÜ®c
3 næm thì tình th‰ rÃt khó khæn, Pháp muÓn chi‰m miŠn
Nam ViŒt Nam và triŠu Çình Hu‰ truy lùng triŒt hå Çåo
Gia-tô vì nghi ng© giáo dân ti‰p tay cho Pháp. ñÀu næm
1849,  cÓ  Çåo  Long  [tÙc  là  thØa  sai  Charles-Émile
Bouillevaux,  (1823-1913)]  tØ  Pháp m§i sang,  g¥p lúc
cÃm Çåo rÃt g¡t, ông phäi lÄn trÓn sang Cao Miên, dÅn
Petrus Kš theo.

 Næm 1849, Petrus Kš vào h†c trÜ©ng Pinhalu ª
Cao Miên,  m¶t trÜ©ng có nhiŠu h†c sinh các nÜ§c Á
Châu nhÜ Mi‰n ñiŒn, Lào, Thái Lan, NhÆt Bän, Trung
Hoa. Tåi Çây Petrus kš làm quen v§i các bån và h†c
thêm nhiŠu thÙ ti‰ng nhÜ Lào, Cao Miên, Mi‰n ñiŒn,
Thái, Trung Hoa.

Næm 1851, Petrus Kš ÇÜ®c h†c b°ng sang Mã Lai
h†c. CÓ Çåo Long Çích thân dÅn Petrus Kš Çi Mã Lai.
Khªi hành theo ÇÜ©ng b¶, tØ Nam Vang, ch£ng may g¥p
bäo,  låc  vào  rØng,  nên  Çành  trª  vŠ  Sài  Gòn  Çi  theo
ÇÜ©ng thûy Ç‰n Penang.
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Næm 1852, Petrus Kš vào h†c trÜ©ng thÀy dòng
cûa H¶i truyŠn giáo ViÍn ñông (Séminaire générale des
missions  étrangères  en  Extrême-Orient),  tÙc  là  ñåi
chûng viŒn Poulo-Penang ª Çäo Penang Malaysa.  Tåi
Çây, trong vòng 6 næm, ngoài viŒc h†c chính là thÀn h†c
và tri‰t h†c, ông còn h†c các môn væn chÜÖng, khoa h†c
và hai chuyên ng» La-tinh, Hy Låp. Ngoài ra ông còn t¿
h†c thêm ti‰ng Anh, Pháp, NhÆt và ƒn ñ¶. Ông n°i ti
‰ng là ngÜ©i có trí nh§ phi thÜ©ng.

Næm  1858,  Petrus  Kš  ÇÜ®c  21  tu°i,  h†c  xong
chÜÖng trình cûa chûng viŒn Poulo-Penang. Ông Çang
phân vân gi»a hai con ÇÜ©ng, Çi tu hay vào Ç©i thì ÇÜ®c
tin bà mË qua Ç©i. Ông lên ÇÜ©ng vŠ quê Cái MÖn th†
tang mË. CÛng trong th©i gian này Pháp Çem quân ra ñà
N£ng. Ngày 1 tháng 9 næm 1858 quân Pháp tÃn công ñà
N£ng. Vì vÆy viŒc cÃm Çåo Gia-tô trª nên gay g¡t hÖn.

Næm 1861, ÇÜ®c linh møc ñoan mÓi mai, TrÜÖng
Vïnh Kš cÜ§i v®; v® ông là bà VÜÖng ThÎ Th† con gái
ông VÜÖng TÃn NgÜÖn,  hÜÖng chû làng NhÖn Giang
(Ch® Quán), Sài Gòn. 

TØ næm 1859 Ç‰n næm 1887, Petrus Kš ti‰p xúc và
làm viŒc cho chính quyŠn thu¶c ÇÎa Pháp. Lúc ÇÀu ÇÜ®c
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chính quyŠn thu¶c ÇÎa Pháp Üu Çãi, tr†ng døng; nhÜng
vŠ sau ông không còn ÇÜ®c tin cÆy n»a. 

Petrus Kš làm viŒc v§i triŠu Çình Hu‰ trong m¶t
th©i gian ng¡n, tØ ÇÀu tháng 6 næm 1886 Ç‰n tháng 11
næm 1886. ñÜ®c vua ñÒng Khánh tin cÆy, nhÜng các
quan trong triŠu nghi ng© TrÜÖng Vïnh Kš làm viŒc cho
nhà cÀm quyŠn Pháp. 

CuÓi Ç©i,  sÓng trong cänh bŒnh hoån, khó khæn,
buÒn rÀu, TrÜÖng Vïnh Kš mÃt vào ngày 1 tháng 9 næm
1898, hÜªng th† ÇÜ®c 62 tu°i.

"... ChÌ m¶t tháng sau (ngày TrÜÖng Vïnh Kš mÃt),
v® ông là bà VÜÖng ThÎ Th† cùng v§i 7 ngÜ©i con Çã vi
‰t ÇÖn gºi ThÓng ÇÓc Nam Kÿ, trình bày tình trång v®
con ông Çang phäi gánh chÎu m¶t khoän n® khá l§n, mà
nh»ng sách Çã in còn tÒn Ç†ng trong gia Çình thì rÃt
nhiŠu, chÜa có cách nào tiêu thø Ç‹ trang träi n® nÀn.
Bà vi‰t ÇÖn lên ThÓng ÇÓc, hy v†ng chính quyŠn thu¶c
ÇÎa  nhÆn  mua  và  tiêu  thø  nh»ng  sách  tÒn  Ç†ng  nói
trên."

(Th‰ k› XXI nhìn vŠ TrÜÖng Vïnh Kš. Trang 110. Tåp chí XÜa và
Nay. Nxb Væn Hóa Sài Gòn, 4/2006)
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Cºa chính vào khu nhà mÒ TrÜÖng Vïnh Kš.
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Bên trong nhà mÒ TrÜÖng Vïnh Kš.

Trên ba m¥t m¶ cûa TrÜÖng Vïnh Kš có kh¡c ba câu b¢ng ti
‰ng la-tinh:

* Fons vitae eruditio possidentis (Ki‰n thÙc cûa ngÜ©i có nó
là nguÒn sÓng).
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* Omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum
(Nh»ng ai sÓng và tin tôi së không phäi ch‰t Ç©i d©i ).

* Miseremeni mei saltem vos amicis mei (Xin hãy thÜÖng
tôi, h«i các anh là nh»ng bån cûa tôi).

Phø bän 1

Tranh ti‹u sº nhà bác h†c TrÜÖng Vïnh Kš.
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CÓ Çåo Long (CÓ Çåo Charles-Émile Bouillevaux, 1823-1913)

20



II

Pháp xâm chi‰m ViŒt Nam

MuÓn khen hay phê phán TrÜÖng Vïnh Kš thi‰t
tÜªng,  chúng ta  cÀn bi‰t  lÎch sº ViŒt  Nam trong giai
Çoån Pháp xâm chi‰m ViŒt Nam và tinh thÀn giáo dân
ViŒt Nam lúc bÃy gi©.

Næm 1804, Hoàng Ç‰ Napoléon III nói:

"Ta có š ÇÎnh lÆp låi H¶i truyŠn giáo nÜ§c ngoài;
nh»ng giáo sï Ãy rÃt có ích cho ta ª châu Á, châu Phi và
châu MÏ. Ta së c» h† Çi ÇiŠu tra tình hình các xÙ. TÃm
áo Çåo cûa h† dùng Ç‹ che chª h† và Ç‹ Än dÃu các
mÜu ÇÒ chính trÎ  và thÜÖng måi. Phí t°n cho h† ít thôi,
h† së ÇÜ®c nh»ng ngÜ©i dã man kính tr†ng và vì h†
không có vÈ gì chính thÙc nên không gây ra các ÇiŠu
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phiŠn phÙc cho Chính phû. Tính mÅn cán tôn giáo së
làm cho h† thi hành tÓt m†i công viŒc và coi thÜ©ng
nguy  hi‹m,  vÜ®t  trên  m†i  viên  chÙc  dân  s¿  thông
thÜ©ng."

(J.Canale, Afrique Noire, Ed. Sociales, Paris 1958, P.120. Th‰ k›
XXI nhìn vŠ TrÜÖng Vïnh Kš. Trang 81. Tåp chí XÜa và Nay,
Nxb Væn Hóa Sài Gòn. 4/2006)

L©i nói cûa Hoàng Ç‰ Napoléon III là chi‰n lÜ®c
s¡c bén, thông minh, khôn khéo, Çã giúp cho Pháp chi
‰m ÇÜ®c nhiŠu ÇÃt Çai trên kh¡p th‰ gi§i và trª thành ñ‰
quÓc n°i ti‰ng lúc bÃy gi©.  

*

D¿a vào lš do bäo vŒ các nhà truyŠn giáo Pháp và
I-Pha-Nho (Tây Ban Nha), Pháp Çem quân xâm chi‰m
ViŒt Nam. 

A- Pháp Çánh chi‰m Nam Kÿ 
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Tháng 8 næm 1856 (næm Bính Thìn), chính phû
Pháp sai ông Leheur de Ville-sur-Arc Çem chi‰n thuyŠn
Catinat b¡n phá các ÇÒn lÛy ª ñà N¤ng.

BÓn tháng sau,  chi‰n thuyŠn cûa sÙ thÀn Pháp,
ông Montigny ti‰n vào Çóng ª cºa Hàn (cºa sông ñà
N¤ng).

Tháng 7 næm 1858, ñô ÇÓc Rigault de Genouilly
Çem 14 chi‰n thuyŠn chª hÖn 3.000 quân cûa hai nÜ§c
Pháp và I-pha-nho vào ñà N¤ng hå thành An Häi và
thành Tôn Häi.

TÜ§ng Rigault de Genouilly d¿ ÇÎnh chi‰m lÃy ñà
N¤ng, rÒi ti‰n Çánh kinh Çô Hu‰. NhÜng quân lính cûa
NguyÍn Tri PhÜÖng cÓ thû, khó bŠ chi‰m ÇÜ®c thành. 
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NguyÍn Tri PhÜÖng
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TrÜ§c khi Çánh chi‰m ñà N¤ng, các giáo sï Thiên
chúa giáo La Mã nói r¢ng hÍ quân Pháp sang Çánh nÜ§c
Nam thì  giáo dân nÜ§c Nam n°i lên Çánh giúp quân
Pháp.  NhÜng  TÜ§ng  Genouilly  không  thÃy  giáo  dân
giúp Ç« gì, và quân Pháp không ti‰n lên ÇÜ®c. TÜ§ng
Genouilly trách giám møc Pellerin Çánh lØa mình; giám
møc Pellerin tÙc giÆn bÕ ñà N¤ng trª vŠ Mã Lai.

TÜ§ng Rigault de Genouilly liŒu bŠ chÜa Çánh chi
‰m thû Çô Hu‰ ÇÜ®c, nên thay Ç°i k‰ hoåch,  trª vào
Nam Çánh chi‰m tÌnh Gia ñÎnh.  

Quân Pháp lúc ÇÀu ÇÎnh Çánh lÃy B¡c Kÿ vì cho r
¢ng ª B¡c Kÿ có hÖn 40 vån ngÜ©i theo Çåo Thiên Chúa
La Mã (Công giáo) và có Çäng phò nhà Lê có th‹ giúp
Pháp Çánh chi‰m B¡c Kÿ. NhÜng theo TÜ§ng Rigault de
Genouilly nhÆn ÇÎnh thì Çánh chi‰m Nam Kÿ dÍ dàng
hÖn. Vä låi, Nam Kÿ giàu có, nhiŠu thóc gåo hÖn B¡c
Kÿ.

Tháng giêng næm K› Mùi (1859),  Trung tÜ§ng
Genouilly giao quyŠn cho ñåi tá Toyon ª låi gi» các
ÇÒn Çã chi‰m ÇÜ®c ª ñà N¤ng, rÒi Çem quân lính và chi
‰n thuyŠn vào Nam Kÿ. 
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Quân Pháp vào cºa CÀn Gi© b¡n phá các ÇÒn lÛy
hai bên b© sông ñÒng Nai, rÒi ti‰n vŠ Çánh chi‰m thành
Gia  ñÎnh.  Trung  tÜ§ng  Genouilly  sai  Thi‰u  tá
Jauréguiberry  ª  låi  chÓng  gi»  thành  Gia  ñÎnh,  rÒi
t¿  mình Çem quân trª låi  ñà N¤ng,  Çánh chi‰m ÇÒn
Phúc Ninh.

Chính phû Pháp sai  Thi‰u tÜ§ng häi quân Page
sang ViŒt Nam thay TÜ§ng Rigault de Genouilly.

Tháng 3 næm 1860 (Canh Thân) quân Pháp ÇÓt
doanh tråi ª Trà SÖn, rÒi xuÓng tàu trª vŠ Gia ñÎnh. 

Tháng 9 næm Canh Thân (1860), nhà Thanh kš
Hòa Ü§c v§i nÜ§c Pháp và nÜ§c Anh. Chính phû Pháp
sai  ñô  ÇÓc  Charner  Çem  binh  thuyŠn  tØ  Trung  Hoa
hÜ§ng vŠ nam, quy‰t tâm Çánh chi‰m Nam Kÿ.

Næm 1861 (Tân H®i), TÜ§ng Charner Çem 70 tàu
chi‰n và 3.500 quân Ç‰n Gia ñÎnh. Hai mÜÖi ngày sau,
TÜ§ng Charner Çánh lÃy ÇÒn Kÿ Hòa.

Phá ÇÜ®c ÇÒn Kÿ Hòa, TÜ§ng Charner ti‰n chi‰m
Thû DÀu M¶t và Tây Ninh, rÒi quay vŠ phía tây Çánh
chi‰m tÌnh ñÎnh TÜ©ng.
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CuÓi  tháng  2  næm  Tân  DÆu  (1861),  TÜ§ng
Charner sai Trung tá Bourdais Çem tàu Çi ÇÜ©ng sông,
và Thi‰u tÜ§ng Page Çi ÇÜ©ng bi‹n, hai m¥t ti‰n chi‰m
thành MÏ Tho.

Lúc  bÃy  gi©  có  tri  huyŒn  Toåi,  phó  quän  cÖ
TrÜÖng ñÎnh, Thiên H¶ DÜÖng chiêu dø các nghïa sï n°i
lên Çánh phá quân Pháp.

Tháng 10 næm Tân DÆu (1861), Thi‰u tÜ§ng häi
quân Bonard tØ Pháp sang thay Trung tÜ§ng häi quân
Charner.

Tháng 11 næm 1861, quân Pháp chi‰m thành Biên
Hòa, rÒi chi‰m ÇÒn Bà RÎa. 

Qua tháng 3 næm 1862, Thi‰u tÜ§ng Bonard Çem
11 tàu chi‰n và hÖn 1.000 quân Çánh chi‰m tÌnh Vïnh
Long. 

Ngày 9 tháng 5 næm 1862, Thi‰u tÜ§ng Bonard và
sÙ thÀn Phan Thanh Giän kš hòa Ü§c. T© hòa Ü§c có 12
khoän, nhÜng có 2 khoän quan tr†ng nhÃt là:
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1) NÜ§c Nam phäi Ç‹ cho giáo sï ngÜ©i Pháp và
ngÜ©i I-pha-nho (Tây Ban Nha) ÇÜ®c t¿ do giäng Çåo
Thiên Chúa, và Ç‹ dân gian t¿ do theo Çåo Thiên Chúa.

2) NÜ§c Nam phäi nhÜ©ng cho nÜ§c Pháp 3 tÌnh
miŠn ñông Nam Kÿ, và phäi Ç‹ cho chi‰n thuyŠn cûa
Pháp ÇÜ®c ra vào t¿ do trên sông Mékong.

 

Næm 1863, Thi‰u tÜ§ng häi quân De la Grandière
sang thay Thi‰u tÜ§ng Bonard.

Vua D¿c Tông sai Phan Thanh Giàn sung chÙc
toàn quyŠn thÜÖng nghÎ v§i sÙ thÀn Pháp là Trung tá häi
quân Aubaret, xin chu¶c låi 3 tÌnh MiŠn ñông. NhÜng ª
Pháp, cuÓi næm Giáp Tš (1864), quan ThÜ®ng thÜ Häi
quân là hÀu tÜ§c De Chasseloup Laubat dâng s§ tâu v§i
Hoàng ñ‰ nÜ§c Pháp nhÃt ÇÎnh không cho ViŒt Nam
chu¶c låi ba tÌnh miŠn ñông. 

Tháng 6 næm Dinh Mão (1867), Thi‰u tÜ§ng De
la Grandière Çem 1.000 quân, tØ MÏ Tho Çánh chi‰m
Vïnh Long, An Giang và Hà Tiên. TØ Çó Nam Kÿ trª
thành thu¶c ÇÎa cûa Pháp.
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Nh»ng tên ngÜ©i Pháp có công v§i  nÜ§c Pháp,
nhÜng có t¶i ÇÓi v§i dân t¶c ViŒt Nam Çã ÇÜ®c Ç¥t tên
cho  các  ÇÜ©ng  phÓ  l§n  và  trÜ©ng  h†c  ª  ViŒt  Nam:
Bonard,  Charner,  Galliéni,  Chasseloup  Laubat,  Paul
Bert, Chaigneau, Amiral Dupré, Amiral Roze, Colonel
Budonnet,  Colonel  Grimaud,  Jauréguiberry,  cÓ  Çåo
Pellerin, v.v...., và Catinat là chi‰n thuyŠn Pháp ÇÀu tiên
b¡n phá ñà N¤ng.

 B- Pháp Çánh chi‰m B¡c Kÿ

R¢m tháng 10 næm Quí DÆu (1873), quân Pháp tÃn
công  thành  Hà  N¶i,  b¡n  ch‰t  con  cûa  NguyÍn  Tri
PhÜÖng là phò mã NguyÍn Lâm; NguyÍn Tri PhÜÖng bÎ
thÜÖng  n¥ng.  Quân  Pháp  b¡t  NguyÍn  Tri  PhÜÖng  và
quan  Khâm  phái  Phan  ñình  Bình  Çem  xuÓng  tàu.
NguyÍn Tri PhÜÖng không chÎu ch»a trÎ, nhÎn æn cho Ç
‰n ch‰t.

Quân Pháp lÃy ÇÜ®c thành Hà N¶i rÒi, låi ÇÜa quân
Çi  Çánh  lÃy  các  tÌnh  Ninh  Bình,  Nam  ñÎnh  và  Häi
DÜÖng.
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Lúc Çó Hoàng K‰ Viêm Çóng quân ª SÖn Tây ÇÜ®c
Çäng c© ñen cûa LÜu Vïnh Phúc vŠ giúp. Vua phong
cho LÜu Vïnh Phúc làm ñŠ ñÓc. LÜu Vïnh Phúc Çem
quân vŠ Çóng ª Phû Hoài ñÙc. Trong khi TrÀn ñình
Túc và NguyÍn Tr†ng H®p Çang thÜÖng thuy‰t v§i ñåi
úy Francis Garnier thì quân c© Çen ti‰n Çánh Hà N¶i.
ñåi úy Francis  Garnier  Çem quân Çu°i Çánh, lên Ç‰n
CÀu GiÃy thì bÎ quân C© ñen gi‰t ch‰t.

Thi‰u tÜ§ng Dupré liŠn sai ñåi úy Philastre Çi v§i
quan phó sÙ NguyÍn Væn TÜ©ng ra B¡c Kÿ lo viŒc ÇiŠu
Çình. ñ‰n Hà N¶i, ñåi úy Philastre giao trä låi bÓn tÌnh
Çã chi‰m ÇÜ®c cho ViŒt Nam.

 

Soái  phû ª Sài  Gòn sai  Rheinart  ra thay ñåi úy
Philastre.

Ngày 27 tháng Giêng næm Giáp TuÃt (1874), Thi‰u
tÜ§ng häi quân Dupré và hai ông Lê TuÃn, NguyÍn Væn
TÜ©ng kš hòa Ü§c Giáp TuÃt. Hòa Ü§c này có 22 ÇiŠu
khoän; có 2 ÇiŠu khoän quan tr†ng nhÃt là:

*  Vua  nÜ§c  Nam phäi  thuÆn  nhÜ©ng  ÇÃt  6  tÌnh
Nam Kÿ cho nÜ§c Pháp.
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* Vua nÜ§c Nam phäi Ç‹ cho giáo sï t¿ do giäng
Çåo và Ç‹ cho dân ÇÜ®c tÜ do theo Çåo Thiên Chúa La
Mã.

 

Tháng 2 næm Nhâm Ng† (1882),  ThÓng ÇÓc  Le
Myre de Villers sai ñåi tá Henri Rivière sºa soån binh
thuyŠn ra Hà N¶i.

ñúng 8 gi© ngày mÒng 8 tháng 3 næm Nhâm Ng†
(1882), ñåi tá Henri Rivière tÃn công Hà N¶i, Ç‰n 11
gi© thành Hà N¶i thÃt thû; Hoàng DiŒu th¡t c° t¿ vÆn.

NhÜng Khâm sÙ Rheinart sang thÜÖng thuy‰t v§i
triŠu Çình Hu‰ nói r¢ng viŒc Çánh thành Hà N¶i không
phäi là chû y‰u cûa nÜ§c Pháp và xin triŠu Çình Hu‰ sai
quan ra Hà N¶i gi» thành. ñåi tá Henri Rivière trä låi
thành Hà N¶i, nhÜng vÅn Çóng quân trong thành và Çòi
4 ÇiŠu khoän:

1. NÜ§c Nam phäi nhÆn nÜ§c Pháp bäo h¶.

2. Phäi nhÜ©ng Hà N¶i cho nÜ§c Pháp.

3. Pháp Ç¥t thÜÖng chánh ª B¡c Kÿ.

4. Giao quyŠn thÜÖng chánh cho ngÜ©i Pháp cai
quän.
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TriŠu  Çình  Hu‰  trä  l©i  không  chÎu  theo  4  ÇiŠu
khoän trên. Chính phû Pháp sai Charles Thomson sang
làm ThÓng ÇÓc Nam Kÿ thay Le Myre de Villier; triŒu
khâm sÙ Rheinart ª Hu‰ vŠ, tæng cÜ©ng quân l¿c cho
Henri Rivière.

Ngày 28 tháng 2 næm Quí Mùi (1883), quân Pháp
Çánh chi‰m thành Nam ñÎnh.

ñåi tá Henri Rivière chi‰m xong tÌnh Nam ñÎnh
rÒi trª vŠ Hà N¶i. 

Ngày 13 tháng 4 næm 1883, ñåi tá Henri Rivière
Çem 500 quân ra Çánh vùng CÀu GiÃy bÎ quân C© ñen
phøc kích gi‰t ch‰t, ñåi úy Berthe de Villers bÎ thÜÖng
n¥ng, gÀn 100 quân Pháp ch‰t và bÎ thÜÖng. 

Chính phû Pháp truyŠn cho Thi‰u tÜ§ng løc quân
Bouet ª Nam Kÿ ra làm thÓng ÇÓc quân vø ª B¡c Kÿ,
Thi‰u tÜ§ng Häi quân Courbet Çem chi‰n thuyŠn ti‰p
Ùng và cº Harmand làm toàn quyŠn.

Thi‰u tÜ§ng Bouet ra B¡c lÆp tÙc sºa sang chÓng
gi» Hà N¶i và Nam ñÎnh.
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Trong khi viŒc nÜ§c Çang g¥p lúc khó khæn, bÓi rÓi
thì  vua  D¿c  Tông  mÃt  [16  tháng  6  næm  Quí  Mùi
(1883)].

Vua HiŒp Hòa vØa lÆp xong thì viên toàn quyŠn
m§i là ông Harmand Ç‰n Häi Phòng h¶i v§i thi‰u tÜ§ng
Courbet và thi‰u tÜ§ng Bouet bàn tính chi‰m phÀn còn
låi cûa nÜ§c Nam.

Ngày 12 tháng 7 næm Quí Mùi (1883), Thi‰u tÜ§ng
Bouet lên Çánh quân C© ñen ª làng Vòng. Vì nÜ§c løt
làm vª Çê nên quân Pháp không ti‰n lên ÇÜ®c.

Ngày 16 tháng 7, Trung tá Brionval tØ Häi Phòng
lên Çánh lÃy Häi DÜÖng.

Trong lúc lo Çánh chi‰m B¡c Kÿ thì Thi‰u tÜ§ng
Courbet và Toàn quyŠn Harmand Çem tàu chi‰n Çánh
vào cºa ThuÆn An. Ngày 18 tháng 7, thành TrÃn Häi ª
cºa bi‹n ThuÆn An tan v«.

Viên toàn quyŠn Harmand b¡t quan Nam phäi giäi
binh, rÒi cùng ông Champeaux lên Hu‰ nghÎ hòa.
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Ngày  23  tháng  7,  t©  hòa  Ü§c  lÆp  xong  ,  có  27
khoän. ñiŠu khoän quan tr†ng nhÃt là NÜ§c Nam chÎu
nhÆn nÜ§c Pháp bäo h¶, viŒc giao thiŒp v§i nÜ§c ngoài
phäi do Pháp quy‰t ÇÎnh. Theo Hòa Ü§c này thì nÜ§c
Nam hoàn toàn mÃt h‰t chû quyŠn.

Tóm låi, h‰t Ç©i vua D¿c Tông nÜ§c Nam mÃt h‰t
chû quyŠn. TØ Çó nÜ§c Pháp bäo h¶ nÜ§c Nam. Tuy còn
vua, nhÜng quyŠn chính trÎ phäi theo chính phû Bäo h¶
Pháp quy‰t ÇÎnh. 

=============
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III

Giáo dân ViŒt Nam - ThØa Sai
 
Ngay sau khi Lê Væn Khôi n°i dÆy chÓng låi triŠu

Çình Hu‰, giám møc Jean Louis vi‰t trong m¶t bÙc thÜ
tØ Singapore, ÇŠ ngày 15 tháng 7 næm 1833 :

"NgÜ©i cÀm ÇÀu cu¶c n°i loån tÆp h®p ÇÜ®c m¶t
sÓ Çông võ quan và binh lính ngoan Çåo (Çåo Thiên
Chúa)  cùng  mÃy  ngàn  ngÜ©i  Trung  Hoa.  [......]  M†i
ngÜ©i hoan hÌ nói: "Tr©i Çã sai vÎ cÙu tinh xuÓng Ç‹
giäi  phóng và bäo vŒ h† chÓng båo quyŠn cûa Minh
Mång."

[BÙc thÜ cûa giám møc Jean Louis ÇÜ®c Çæng trên t© báo
Singapore  và  trên  t©  Journal  Asiatique  de  Londres  (2-1835).
Cu¶c  khªi  binh  Lê  Væn  Khôi ª  Gia  ñinh  (1833-1835).  GS
NguyÍn Phan Quang; trang 95. Nxb Tp. HÒ Chí Minh; 1991]

Tác giä Gaultier cho r¢ng: 
"... Khôi Çã nhanh chóng tranh thû ÇÜ®c lòng giáo

dân."  (SÇd. Trang 99)
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Tác giä Launay nhân xét: 
"......, ông (Lê Væn Khôi) hÙa bäo vŒ giáo dân nh

¢m lôi kéo h† vào hàng ngÛ cûa mình "  (SÇd. Trang 99)

Trong các bän tâu vŠ triŠu Çình Hu‰ ÇŠu có n¶i
dung: 

"B†n  theo  tà  giáo  Gia-tô  có  nhiŠu  kÈ  Çi  theo
gi¥c..." (SÇd. Trang 99)

Vua Minh Mång mÆt dø cho các tÜ§ng: 
"Nghe tin ÇÒn r¢ng quà bánh, thÎt, cá bán ª ch®

thÜ©ng có b†n Çàn bà con gái theo Çåo Gia-tô ngÀm bÕ
thuÓc Ç¶c vào. Quân ta Çã có kÈ æn nhÀm ng¶ Ç¶c. N‰u
có th¿c nhÜ vÆy thì mÓi lo vŠ b†n theo Çåo Gia-tô không
chÌ ª trong thành Gia ñÎnh, mà e r¢ng b†n lÛ Ãy ª phía
ngoài thành cÛng không phäi là ít.  (..........)  Còn nhÜ
trong quân có kÈ nào Çã trót theo Çåo Gia-tô thì nên bí
mÆt dò xét mà phòng gi» trÜ§c Çi, Ç‹ tránh mÓi lo bÃt
ng©. " 
(Cu¶c  khªi  binh  Lê  Væn  Khôi  ª  Gia  ñinh (1833-1835).  GS
NguyÍn  Phan  Quang;  trang  99  -100;  Nxb  Tp.  HÒ  Chí  Minh.
1991)

Trong bän tâu vŠ triŠu vào cuÓi tháng 2 næm Giáp
Ng† (1834): 

"HiŒn nay ª trong thành,  nh»ng ngÜ©i  theo Çåo
Gia-tô Ü§c Ç¶ hÖn 300 ngÜ©i,... ". (SÇd. Trang 100)
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Tháng 12 næm Quš TÎ, Minh Mång ra Çåo dø:
"Trong b†n ra thú, có kÈ nào Çã trót theo Çåo Gia-

tô th©i chuÄn cÃp cho m‡i tên 3 quan tiŠn, sai Ç‰n phía
ngoài thành g†i b†n lÛ, n‰u bi‰t s§m quay ÇÀu theo vŠ
chính nghïa thì tha cho khÕi ch‰t, khoan miÍn cho t¶i
theo gi¥c, mà t¶i theo tà dåo trÜ§c kia cÛng không hÕi Ç
‰n n»a." (Nam Kÿ tiÍu phÌ, q.20)

Minh Mång ra lŒnh ÇÓi xº v§i giáo dân:
" Hi‹u dø cho h† bi‰t rõ ngÜ©i nào Çã trót theo

Çåo Gia-tô thì nay bÃt tÃt phäi v¶i vã nghiêm cÃm ngay,
Ç‹ m¥c cho h† dÀn dÀn t¿ bi‰t hÓi cäi."  (Nam Kÿ tiÍu phÌ,
q.20)

Và các quan tÌnh  "không ÇÜ®c bài xích quá Çáng
nh»ng ngÜ©i theo Çåo, không cÀn tra b¡t, Ç‹ h† yên tâm
sinh nghiŒp." (Th¿c løc)

(Cu¶c  khªi  binh  Lê  Væn  Khôi  ª  Gia  ñinh (1833-1835).  GS
NguyÍn Phan Quang; SÇd. trang 100)

Tác giä Lê Thành Khôi cho r¢ng: 
"Lê Væn Khôi tranh thû giáo dân và các thÀy dòng

ngÜ©i ViŒt, låi rÜ§c cÓ Du (Joseph Marchand) vŠ, mà
giáo sï này muÓn Çóng vai trò m¶t Bá-da-l¶c bên cånh
nh»ng ngÜ©i n°i loån v§i š ÇÒ lÆp m¶t quÓc gia Thiên
Chúa giáo trên ÇÃt Nam Kÿ." (SÇd. Trang 101)
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Joseph Marchand là giáo sï thØa sai Pháp Ç‰n Nam
Kÿ vào næm 1829.

Næm  1833,  Lê  Væn  Khôi  n°i  loån  chi‰m  thành
Phiên An (Sài Gòn), Marchand Çã có m¥t trong thành
Phiên An. Tháng 8 næm 1835, quân triŠu Çình hå ÇÜ®c
thành, b¡t sÓng Marchand giäi vŠ Hu‰.

Marchand giúp Ç« Lê Væn Khôi và Çã t¿ thú nhÆn
vi‰t thÜ cho ngÜ©i Anh và ngÜ©i Xiêm xin cÙu viŒn cho
quân Lê Væn Khôi. Marchand bÎ khép vào t¶i giáo sï
ngoåi quÓc can thiŒp vào n¶i trÎ nÜ§c Nam. (SÇd. Trang
150)

Trong bÙc thÜ vi‰t b¢ng ti‰ng La-tinh, ÇŠ ngày 4
thàng 02 næm 1859 gºi cho các bån ÇÒng liêu ª Penang,
TrÜÖng Vïnh Kš cho bi‰t có 3.000 quân Pháp và 3.000
quân Tây Ban Nha Çã t§i ñà N¤ng, ông hoan hÌ vi‰t:

"TØ  khi  håm  Ç¶i  Pháp  t§i  ñà  N£ng  (ngày
31/8/1858) ÇÓi v§i các Kitô h»u mà ngÜ©i ta phäi Çem Ç
‰n s¿ cÙu giúp, thì phÜÖng dÜ®c låi còn tŒ hÖn bŒnh tÆt.
H† bÎ phân tán và phân tháp; h† trÓn vào nh»ng ch‡
hoang v¡ng và không hŠ ÇÜ®c nghÌ ngÖi. NgÜ©i ta làm
cho h† trª nên nhÜ nh»ng con cØu non không có ÇÒng
cÕ Ç‹ æn. Nhà th© bÎ triŒt hå; các linh møc và các chûng
sinh bÎ giam tù (....). Trong các làng måc, ª cºa các Çô
thÎ và nh»ng nÖi phäi qua låi, ngÜ©i ta Ç¥t các Çi‰m
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canh Ç‹ bi‰t ai là Công gíáo do thái Ç¶ tôn tr†ng hay
chà Çåp Thánh giá.

"Các Çi‰m canh phÀn l§n ÇÜ®c Ç¥t gÀn sông hÖn
là nh»ng nÖi khác. Do Çó, s¿ hoäng s® bao trùm kh¡p
nÖi và s¿ lo l¡ng làm m†i ngÜ©i bÆn tâm, chúng ta chÌ
còn sÓng nh© hy v†ng: bên ngoài là súng Çån, bên trong
là s® hãi.  Cä vÜÖng quÓc sôi  søc chÓng Pháp và hà
kh¡c v§i Công giáo. (........). Tôi bi‰t là các bån muÓn
có  nhiŠu  tin  tÙc  vŠ  cu¶c  chi‰n  Çang  diÍn  ra  ª  Çây.
NhÜng có lë ª bên Çó các bån bi‰t nhiŠu hÖn và dÍ hÖn
chúng tôi ª Çây (......). Dï nhiên chúng tôi bi‰t là håm
Ç¶i Pháp v§i ba ngàn ngÜ©i Tây Ban Nha ª Manila, ba
ngàn lính b¶ binh cûa Pháp, không k‹ cä thûy binh, Çã
t§i tØ lâu ª ñà N£ng (Tourane). ñã xäy ra ÇiŠu gì ª Çó?
ñiŠu này các bån bi‰t rõ hÖn chúng tôi. N‰u tôi không
lÀm, thì Çã Ç‰n lúc Chúa muÓn ban s¿ bình an cho giáo
h¶i An Nam là m¶t giáo h¶i cho t§i nay tràn trŠ máu
hÒng cûa các chÙng nhân (martyrs). Nay giáo h¶i Çã
ÇÜ®c sÓng låi, Çang tr° hoa, tr° lá. Sau sÜÖng mù là
ánh sáng m¥t tr©i, sau bäo tÓ là s¿ yên °n, bao nhiêu
ÇiŠu trái ngÜ®c và tÜÖng ÇÓi. ñiŠu này không th‹ có, n
‰u trÜ§c Çó không có ÇiŠu kia. Có lë Thiên Chúa muÓn
trì  hoãn  và  Ç¥t  chúng  ta  trong  tình  trång  này,  Ç‹
s¿ bình an h¢ng ao Ü§c Ç‰n v§i chúng ta quš giá hÖn và
cÛng Ç‹ Çánh tan s¿ kiêu ngåo cûa nh»ng kÈ tin tÜªng ª
vÛ khí hÖn là ª s¿ quan phòng cûa Thiên Chúa. Th¿c
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vÆy, h† nghï là vÛ khí và cä š Chúa Çang Ç‰n v§i chúng
tôi. VŠ phÀn tôi, tôi ch© Ç®i, trong thinh l¥ng và bÃt °n,
k‰t quä cûa các bi‰n cÓ. Quä thÆt tôi tin là không có ai
có th‹ chÓng låi š Chúa. N‰u Chúa ra tay thì ai ngæn
cän ÇÜ®c?"

TrÜÖng Vïnh Kš xem nhÜ viŒc quân Ç¶i viÍn chinh
Pháp và quân Ç¶i Tây Ban Nha Çánh chi‰m ViŒt Nam
có th‹ là š Chúa muÓn Çem låi bình an cho giáo h¶i
Công giáo ViŒt  Nam thoát  khÕi s¿ tàn båo cûa quan
quân triŠu Çình Hu‰.

TØ næm 1873, thØa sai Eugène Louvet có m¥t ª Sài
Gòn vi‰t  trong cuÓn La Cochinchine Religieuse,  xuÃt
bän tåi Paris næm 1885: 

"Næm 1859 Çã trôi  qua trong phÆp phÒng buÒn
thäm. Sài Gòn Çã thu¶c vŠ chúng ta, nhÜng chúng ta Çi
t§i Çâu thì ª Çó vÜ©n không nhà trÓng. Các tÜ§ng tá thù
nghÎch Çóng ch¥t m†i ÇÜ©ng qua låi và nh»ng hình phåt
n¥ng nê Çe d†a nh»ng ai tìm cách liên låc v§i ngÜ©i
ngoåi quÓc. Nh»ng toán lính viÍn chinh nhÕ bé ÇÜ®c Ç‹
låi trong thành cÀn có lÜÖng th¿c tÜÖi sÓng. Bi‰t lÃy ª
Çây?  Chính  các  giáo  h»u,  trong  cänh  khó  kh¡n  cûa
nh»ng  ngày  ÇÀu,  Çã  cÙu  giúp  các  ÇÒng  hÜÖng  cûa
chúng ta. LiŠn sau khi chi‰m ÇÜ®c Sài Gòn, ÇÙc cha
Lefèvre v¶i vã kêu g†i các tân tòng (....) Ç‰n ª chung
quanh ngài  (....)  NhiŠu  ngàn giáo h»u Ç‰n m¶t  cách
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t¿ nhiên nÃp dÜ§i bóng c© cûa chúng ta; nhÜ th‰, Çã
hình thành chung quanh Sài Gòn m¶t vòng Çai xÙ Çåo
sát cánh nhau, nhÜ các xÙ Çåo cûa chúng ta ª Pháp.
TrØ Ch® Quán và ThÎ Nghè Çã có tØ lâu trÜ§c, các xÙ
Çåo hiŒn nay có tØ lúc Pháp chi‰m Sài Gòn."

(TrÜÖng Vïnh Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 593-594. NguyÍn ñình
ñÀu. Nhã Nam, Nxb Trí ThÙc, 2016.
Th‰ k› XXI nhìn vŠ TrÜÖng Vïnh Kš. Trang 61. Tåp chí XÜa và
Nay, Nxb Væn Hóa Sài Gòn. 4/2006)

*

Trong bÙc  thÜ  cûa  Çô  ÇÓc  Le  Page ÇŠ  ngày  25
tháng 12 næm 1859 gºi cho B¶ trÜªng Häi quân:

"Nh»ng næm ÇÀu lên ngôi, vua T¿ ñÙc có m¶t thái
Ç¶ ÇÓi xº khá ân cÀn v§i các giáo sï. Nhà vua Çã ra
lŒnh  cho  các  quan låi  ÇÎa  phÜÖng có  thái  Ç¶  khoan
dung, r¶ng rãi v§i h† (các giáo sï) trong nh»ng chuyŒn
làm  trái  pháp  luÆt,  nh»ng  chuyŒn  phåm  pháp  nhÕ,
nhÜng rÒi các giáo dân do các giáo sï lãnh Çåo Çã ngày
càng xÃc xÜ®c ngåo mån Ç‰n mÙc Ç¶ h† không thèm bi
‰t Ç‰n cä chính quyŠn ÇÎa phÜÖng. H† công khai n°i
loån, h† tuyên bÓ ngÜ©i Ki-tô giáo không th‹ vâng l©i
nh»ng kÈ theo m¶t tôn giáo khác......... ".
(Th‰ k› XXI nhìn vŠ TrÜÖng Vïnh Kš. SÇd., trang 53, 4/2006)  
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"......  trong suÓt cu¶c Ç©i hoåt Ç¶ng cûa TrÜÖng
Vïnh Kš, tØ 1860 cho t§i 1898, dù muÓn dù không, ÇŠu
có l®i cho Pháp. Bªi vì Pháp phäi thÃy có l®i m§i trä
lÜÖng cho ông và m§i bÕ tiŠn ra in sách ho¥c mua sách
cûa ông xuÃt bän.

"NhÜng cÛng  không  phäi  là  vì  s¿  c¶ng  tác  cûa
TrÜÖng Vïnh Kš mà Nam Kÿ, rÒi B¡c Kÿ và Trung Kÿ
lÀn lÜ®t rÖi vào tay th¿c dân Pháp.

"S¿ thÆt là ngÜ©i Pháp Ç‰n tØ rÃt xa låi không hi‹u
gì vŠ tình hình, ngôn ng» và tÆp tøc cûa ViŒt Nam. Do
Çó,  n‰u ngÜ©i  ViŒt  Nam, træm ngÜ©i nhÜ m¶t,  không
c¶ng tác, không ti‰p tay v§i Pháp b¢ng bÃt cÙ cách nào,
thì s§m hay mu¶n ngÜ©i Pháp cÛng phäi rút lui. B¢ng
chÙng là Ç° b¶ lên b© bi‹n ñà N£ng tháng 9 næm 1858,
bÎ cô lÆp hoàn toàn, quân sÓ hao mòn dÀn và không
ÇÜ®c b° sung, tháng 3 næm 1860, Pháp Çã phäi rút khÕi
ñà N£ng. Ÿ Nam B¶, tháng 2 næm 1859, Pháp Çã chi
‰m ÇÜ®c thành Sài Gòn, nhÜng không Çû sÙc chi‰m gi»
phäi phá hûy, Çã phäi co cøm trong m¶t vài ÇÒn bót gÀn
sông  nÖi  tÆp  trung  ÇÜ®c  tàu  chi‰n  và  dÀn  dÀn  nh©
s¿  giúp  Ç«  cûa  các  thØa  sai  Pháp,  ÇÒng  hÜÖng  cûa
mình, cÛng nhÜ s¿ ti‰p tay cùa m¶t sÓ ngÜ©i ViŒt Nam,
Pháp  m§i  có  th‹  tæng  viŒn  Ç‹  mª  r¶ng  vùng  chi‰m
Çóng, nhÜng Ç‹ t° chÙc trÃn gi» và t° chÙc nŠn cai trÎ,
Pháp  Çã  g¥p  rÃt  nhiŠu  khó  khæn,  tÜªng  nhÜ  tuyŒt
v†ng,........... "
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(Petrus Kš, n‡i oan thê k›. NguyÍn ñình ñÀu. Nhã Nam, Nhà
xuÃt bàn Trí ThÙc, 2016. Trang 601-602)

============

IV

TrÜÖng Vïnh Kš giúp viŒc 

cho Pháp

MuÓn khen hay phê phán TrÜÖng Vïnh Kš, chúng
ta cÀn bi‰t lÎch sº ViŒt Nam trong giai Çoån Pháp xâm
chi‰m ViŒt Nam và TrÜÖng Vïnh Kš Çã sinh hoåt nhÜ th
‰ nào trong giai Çoån này. 

Ngày 1 tháng 10 næm 1859, quân Pháp Çánh chi‰m
thành  Gia  ñÎnh.  Thi‰u  tá  häi  quân  Jean  Bernard
Jauréguiberry v§i  800 lính  ª låi  gi» thành Gia ñÎnh.
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Petrus Kš vi‰t thÜ cho Thi‰u tá Jean Bernard kêu g†i
quân Pháp nhanh chóng Çánh Çu°i quân triŠu Çình Hu‰
Ç‹ cÙu các  tin  ÇÒ Ki-tô  giáo  ViŒt  Nam (Công giáo).
Trong bÙc thÜ này có Çoån:

"... tôi nhân danh là ngÜ©i Çåi diŒn cho tín h»u Ki-
tô, kính dâng lên Ngài l©i cÀu xin cûa chúng tôi... Các
Ngài là nh»ng vÎ giäi phóng chúng tôi và bàn tay cûa kÈ
thù Çã chåm Ç‰n chúng tôi rÒi...  TÃt cä chúng tôi së
chÎu  ch‰t  n‰u Ngài  không  kÎp  Çánh  Çu°i  kÈ  thù  cûa
chúng ta." 

"KÈ thù cûa chúng ta" trong bÙc thÜ này là quan
quân  triŠu  Çình  Hu‰  Çang  cÓ  g¡ng  bäo  vŒ  T°  quÓc,
chÓng låi quân Ç¶i viŒn chinh Pháp.

(Væn khÓ Häi quân Pháp, Paris: SUM Vinnes, VÛ Ng¿ Chiêu sÜu
tÃm)

Không th‹ vŠ ª quê nhà ÇÜ®c vì chuyŒn vi‰t thÜ
cÀu viŒn quân Ç¶i Pháp, TrÜÖng Vïnh Kš lên Sài Gòn
vào  tá  túc  nhà  giám møc  Pháp,  Dominique  Lefèbre,
ÇÜ®c quân Pháp bäo vŒ. 

Ngày 20 tháng 12 næm 1860, Petrus Kš nhÆn l©i
cûa giám møc Dominique Lefèbre làm thông ngôn cho
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Thûy sÜ ñô ÇÓc Rigault de Genouilly Çang chi‰m Çóng
Sài Gòn.

Ngày 8 tháng 5 næm 1862, Pháp thành lÆp trÜ©ng
Thông ngôn (Collège des Interprètes), Petrus Kš ÇÜ®c
nhÆn vào dåy trÜ©ng Thông ngôn. TrÜ©ng Thông ngôn
có nhiŒm vø Çào tåo m¶t sÓ thông ngôn phøc vø cho
quân Ç¶i viÍn chinh Pháp tåi ViŒt Nam.

CÛng trong næm 1862, v§i  tÜ cách là m¶t thông
ngôn, ông theo phái Çoàn Simon cûa Pháp ra Hu‰. Phái
Çoàn này d¿a trên sÙc månh quân s¿ cÜªng bách triŠu
Çình Hu‰ phäi kš HiŒp Ü§c nhÜ®ng 3 tÌnh miŠn ñông
Nam Kÿ cho Pháp. Hành Ç¶ng này khi‰n triŠu Çình Hu‰
và toàn dân cæm phÄn, quy trách cho Petrus Kš Çã giúp
th¿c dân Pháp. 

Khªi hành tØ Sài Gòn ngày 4 tháng 7 næm 1863, sÙ
b¶ Phan Thanh Giän và Phåm Phú ThÙ qua Pháp thÜÖng
thuy‰t  xin  chu¶c  låi  3  tÌnh  miŠn  ñông.  Phan  Thanh
Giän xin ngÜ©i Pháp cho Petrus Kš Çi theo làm thông
ngôn.  Phái  Çoàn  Phan  Thanh  Giän  và  thông  ngôn
TrÜÖng Vïnh Kš ti‰p ki‰n Hoàng Ç‰ Napoléon III. 
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Nhân dÎp này, Petrus Kš Çi thæm các nÜ§c Ai CÆp,
Hy låp, Ý, Tây Ban Nha, BÒ ñào Nha và ÇÜ®c ti‰p ki‰n
Giáo hoàng tåi Rome. Ngày 1 tháng 10 næm 1863, Tòa
thánh Thiên Chúa giáo La Mã ban cho Petrus Kš huy
chÜÖng "DÛng sï cÙu th‰".

Tåi Pháp Petrus Kš ti‰p xúc v§i nhiŠu nhân vÆt ti
‰ng tæm nhÜ væn hào Victor Hugo, các viŒn sï Hàn Lâm:
Littré, Ernest Renan, Durny, Paul Bert.

Ngày 18 tháng 3 næm 1864, phái Çoàn Phan Thanh
Giän vŠ Ç‰n Sài Gòn.

Næm 1866, Pháp chính thÙc b° nhiŒm Petrus Kš
làm giáo  sÜ  dåy  ti‰ng Pháp  cho trÜ©ng Thông Ngôn
(Collège de Interprètes) và Çäm trách thêm viŒc dåy ti
‰ng ñông PhÜÖng tåi trÜ©ng này. 

Næm 1869, sÙ thÀn Tây Ban Nha Ç‰n Sài Gòn. VÎ
sÙ thÀn này xin chính quyŠn bäo h¶ Pháp cho Petrus Kš
theo giúp nh¢m kš thÜÖng Ü§c v§i triŠu Çình Hu‰. Nhân
cÖ  h¶i  này,  Petrus  Kš  Çi  thæm  Singapore,  Ma  Cao,
Quäng ñông, Quäng Tây.
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Næm 1871, ông ÇÜ®c cº làm h¶i viên H¶i Nhân
Væn và Khoa h†c vùng Tây Nam nÜ§c Pháp.

Ngày 1 tháng 1 næm 1872, Petrus Kš có chân trong
H¶i ÇÒng thành phÓ Sài Gòn và h¶i ÇÒng Châu thành
Ch® L§n.

Trong næm 1872, Petrus Kš ÇÜ®c Pháp thæng chÙc
Tri huyŒn hång nhÃt, ÇÒng th©i b° nhiŒm làm giám ÇÓc
TrÜ©ng  SÜ  Phåm  (Ecole  Normale).  TrÜ©ng  này  dåy
ngÜ©i Pháp h†c các thÙ ti‰ng ñông phÜÖng.

Ngày  1  tháng  1  næm 1874,  Petrus  Kš làm hiŒu
trÜªng  trÜ©ng  Tham  BiŒn  HÆu  B°  (Collège  des
administrateurs stagiaires),  ÇÒng th©i  làm giáo sÜ dåy
ch» ViŒt và ch» Pháp cho ngÜ©i Tây Ban Nha và ngÜ©i
Pháp tåi trÜ©ng này.

CÛng trong næm 1874, Petrus Kš ÇÜ®c phong Giáo
sÜ ngôn ng» Á ñông.

Næm 1876, Ç‹ chuÄn bÎ Çánh chi‰m B¡c Kÿ, ThÓng
soái Nam Kÿ Victor Auguste Duperré (ñô ÇÓc häi quân
Pháp) giao công tác cho Petrus Kš ra B¡c Kÿ tìm hi‹u
tình hình và tài  nguyên ª xÙ này.  Sau khi trª vŠ Sài
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Gòn, Petrus Kš vi‰t cuÓn "Chuy‰n Çi B¡c Kÿ næm ƒt
H®i" (1876). Trong báo cáo ngày 28 tháng 4 næm 1876,
gºi ñô ÇÓc Charner, Petrus vi‰t:

"... Và tÃt nhiên, xÙ sª ch£ng thi‰u tài nguyên, ÇÃt
Çai mà tôi dám quy‰t r¢ng có th‹ sánh v§i th° nhÜ«ng
cûa nÜ§c Pháp, ít ra là ÇÓi v§i Algérie, chÃt chÙa nhiŠu
cûa cäi Çû Ç‹ làm nên tài sän cho m¶t quÓc gia. ñÃt
này tiŒn l®i cho nh»ng vø trÒng tr†t các mùa thay Ç°i
khác nhau. Nh»ng cu¶c thí nghiŒm trÒng nho và gieo
lúa mì cho thÃy nh»ng kÿ v†ng ch¡c ch¡n... Tôi chÜa
nói t§i ª Çây nh»ng tài nguyên khoáng chÃt, ngÜ©i ta
bäo là bao la, và tôi xin ÇÜ®c phép nói r¢ng dân cûa xÙ
này Çã ch‰t Çói trên m¶t chi‰c giÜ©ng ÇÀy vàng."

Petrus Kš tán dÜÖng quân l¿c Pháp trÜ§c các quan
triŠu Çình Hu‰:

"......  Quí vÎ (các quan nhà NguyÍn) phäi hi‹u r
¢ng quí vÎ là nh»ng kÈ y‰u, thÆt s¿ quá y‰u, cÀn s¿ giúp
Ç« cûa m¶t ai Çó Ç‹ giÜ®ng dÆy. Và tÓt hÖn, chi b¢ng
quí vÎ chÌ nên tin tÜªng vào nh»ng bån ÇÒng minh ti‰ng
tæm cûa quí vÎ và phäi d¿a vào h† m¶t cách thành thÆt
Ç‹ ÇÙng lên, nhÜng phäi th£ng th¡n, phäi không hÆu š,
phäi không mÜu tính kín Çáo, dang cä hai tay ra v§i h†,
chÙ không phäi m¶t cái chìa ra còn bàn tay kia thì gi»
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låi. B¢ng ngÜ®c låi, mŒt trí vì nh»ng do d¿ cûa quí vÎ,
nÜ§c Pháp bu¶c lòng phäi ngÜng che chª và bÕ m¥c quí
vÎ v§i sÓ phÆn [.................),  tÃt cä ÇŠu tin ch¡c r¢ng
không  th‹  chÓng  låi  ngÜ©i  Pháp  và  n‰u  nÜ§c  Pháp
muÓn  lÃy  nÜ§c  này,  có  th‹  làm mà  không  phäi  mÃt
nhiŠu khó kh¡n và tÓn kém."

Ngày 27 tháng 6 næm 1876, Tây Ban Nha ban cho
Petrus Kš huy chÜÖng Isabelle la Catholique.

Næm 1877, Petrus Kš là ngÜ©i ViŒt Nam ÇÀu ti‰n
ÇÜ®c cº làm Ñy viên H¶i ÇÒng cai trÎ Sài Gòn.

Ngày 7 tháng 7 næm 1878, Petrus Kš là h¶i viên
H¶i chuyên h†c ÇÎa dÜ ª Paris, thû Çô nÜ§c Pháp.

Ngày 17 tháng 5 næm 1883, Petrus Kš ÇÜ®c Hàn
Lâm  ViŒn  Pháp  phong  danh  hiŒu  ViŒn  Sï  (Officier
d'Académie) v§i huy chÜÖng Hàn Lâm ViŒn ÇŒ nhÎ Ç£ng
B¶i Tinh (Palmes d'Académie). 

(Theo "Ti‹u dÅn vŠ cu¶c Ç©i TrÜÖng VÌnh Kš" in trong T°ng tÆp
dÜ ÇÎa chí ViŒt Nam, trang 21)
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Næm 1886, sau khi kinh Çô Hu‰ thÃt thû, vua Hàm
Nghi ra Tân Sª lÆp cæn cÙ chÓng Pháp; Paul Bert (nghÎ
sï, h¶i viên Hàn Lâm, nhà bác h†c sinh vÆt Pháp) ÇÜ®c
chính phû Pháp cº làm Toàn quyŠn LÜ«ng Kÿ (Trung
Kÿ và B¡c Kÿ). Lúc bÃy gi©, Pháp ÇÜa NguyÍn Phúc
Ðng K› lên làm vua tÙc là vua ñÒng Khánh thay vua
Hàm Nghi.

ñÀu tháng 4 næm 1886, Petrus Kš ra Hu‰ giúp viŒc
cho Paul Bert. 

ñåi Nam Th¿c løc ghi: 

"Tháng ba Bính TuÃt (1886), Çåi thÀn nÜ§c ñåi
Pháp là Bôn Be (Paul Bert) sang làm Toàn quyŠn ñåi
thÀn.  ViŒn CÖ MÆt  tâu:  Tøc các nÜ§c phÜÖng ñông,
phÜÖng Tây, phÀn nhiŠu phø lÃy danh ti‰ng; cho nên
bÆc sï phu h†c r¶ng, Çi Ç‰n nÜ§c nào, phàm ÇÜ®c dÜ
tuy‹n vào ÇÎa vÎ  thanh cao tr†ng y‰u,  thì  lÃy làm vÈ
vang. Nay cÙ theo l©i  viên tùy phái quan Pháp trình
bày, thì Bôn Be là ngÜ©i tØng du h†c các nÜ§c, væn h†c
giÕi l¡m; n‰u theo tøc các nÜ§c, d¿ vào h¶i væn h†c,
nhÜ  m¶t  chÙc  ª  ViŒn  Hàn  lâm,
[..................................................].  Vua  bèn  chuÄn  cho
Toàn quyŠn ñåi thÀn Bôn Be làm Hàn Lâm viŒn tr¿c
H†c sï, và Än sï trong Nam là TrÜÖng Vïnh Kš làm Hàn
Lâm viŒn thÎ giäng H†c sï." 
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(ñåi Nam th¿c løc, tÆp XXXVII, ViŒn sº h†c dÎch, Nxb Khoa
H†c Xã H¶i, Hà N¶i, 1977, trang 148-149)

"Paul Bert trao cho TrÜÖng Vïnh Kš nhiŒm vø (...)
thay Ç°i gÀn h‰t nhân vÆt bao quanh nhà vua, Çó là viŒc
ÇÜa vào h¶i ÇÒng quÓc gia nh»ng ngÜ©i thân Pháp thay
các quan chÙc cÛ chÓng Pháp và tàn sát  các vÎ  tiŠn
nhiŒm ñÒng Khánh. Xem th‰ m§i bi‰t Paul Bert có tín
nhiŒm hoàn toàn v§i nhân vÆt này trong sÙ vø l§n lao
nhÜ vÆy. Vì Paul Bert Çã có v§i TrÜÖng Vïnh kš m¶t
tình bån dài suÓt 20 næm......."

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 35. NguyÍn ñình ñÀu. Nhã
Nam, Nxb Trí ThÙc, næm 2016)

Sau Çó, Paul Bert cÜªng ép vua ñÒng Khánh phäi
nhÜ©ng  m¶t  vùng  ÇÃt  rÃt  quan  tr†ng,  n¢m ngay  bên
hông kinh thành Hu‰, møc Çích là Ç‹ trÃn áp kinh thành
Hu‰. VŠ sau khu nhÜ®ng ÇÎa quan tr†ng này ÇÜ®c dân
chúng g†i là ñÒn Mang Cá. 

TrÜÖng Vïnh Kš dåy cho vua ñÒng Khánh h†c ti
‰ng Pháp, ngày 17 tháng 5 næm 1886, vua ñÒng Khánh
ban cho Petrus  Kš huy chÜÖng TÙ ñ£ng Long Tinh,
Ng†c Khánh, Long Khánh.
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Vì có công giúp cho Toàn quyŠn lÜ«ng kÿ Paul
Bert dËp tan phong trào CÀn VÜÖng, nên ngày 20 tháng
5 næm 1886, Paul Bert gºi thÜ cho Ngoåi trÜªng Pháp
Ç‹ tán ÇÒng ÇŠ nghÎ cûa ThÓng ñÓc Nam Kš. Ngày 4
tháng  8  næm  1886,  chính  phû  Pháp  ban  thÜªng  cho
Petrus Kš huy chÜÖng cao cÃp ñŒ NgÛ ñ£ng B¡c ñÄu
B¶i Tinh.

(http://vi.wikipedia.org/wiki/Truong_Vinh_Ky)

TrÜÖng Vïnh Kš gºi thÜ cám Ön thû tÜ§ng Pháp,
Freycinet:

"Tôi rÃt vinh d¿ ÇÜ®c nhÆn dÃu hiŒu cao quš này
cûa nÜ§c Pháp mà tôi  không ngØng phøc vø tØ næm
1860 " (Je suis très honoré de recevoir cette marque de
distinction de la France que je n'ai cessé de servir depuis
1860). 

(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 595. NguyÍn ñình DÀu. Nhã
Nam, Nxb Trí ThÙc; næm 2016)

Paul Bert gài TrÜÖng Vïnh Kš vào trong triŠu Çình
Hu‰. Vào ÇÀu tháng 6 næm 1886, vua ñÒng Khánh cho
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Petrus Kš lãnh chÙc CÖ mÆt viŒn Tham tá, sung Hàn
Lâm viŒn ThÎ giäng h†c sï. 

Trong  bÙc  thÜ  ÇŠ  ngày  17  tháng  6  næm  1886,
TrÜÖng Vïnh Kš gºi cho Paul Bert, ông vi‰t:

".... Tôi së loåi bÕ tÃt cä các sûng thÀn và së thi‰t
lÆp ViŒn CÖ mÆt b¢ng nh»ng ngÜ©i th¿c s¿ có næng l¿c
xung quanh Hoàng thÜ®ng....

".... ñ©i sÓng xã h¶i cÀn Ç‰n tÜ tÜªng Nho giáo, là
c¶i gÓc trong tôi và cÛng chính trong nh»ng ngÜ©i Ãy.

"Các tôn giáo (tàn tích cûa Ç©i sÓng xã h¶i) chÌ
tÒn tåi ÇÜ®c nh© m¶t vài nguyên t¡c Çåo ÇÙc chung. TØ
góc Ç¶ Çó, b°n phÆn và vai trò cûa Nhà nÜ§c rÃt giän
ÇÖn, gói g†n trong m¶t thái Ç¶ trung dung, chØng nào
các môn phái Ãy chÜa gây rÓi loån trÆt t¿ chung, m¶t
trong nh»ng mÓi bÆn tâm hàng ÇÀu cûa Nhà nÜ§c. Khi
nói v§i ngài vŠ quyŠn l®i chính quyŠn, tôi Çã gåt bÕ m†i
phán xét cûa cá nhân tôi.....

"..... Tôi së thuy‰t phøc các nhà nho r¢ng An Nam
không th‹ ti‰n lên n‰u không có nÜ§c Pháp, cÛng không
th‹ chÓng c¿ låi, r¢ng cÀn phäi cùng bÜ§c Çi tay trong
tay,  không toan tính và chúng tôi  cÀn bi‰t  tranh thû
nh»ng thiŒn š giúp Ç« tØ m¶t ngÜ©i nhÜ ngài... "
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(Petrus Kš, n‡i oan th‰ k›. Trang 337. NguyÍn ñình ñÀu. Nhã
Nam Nxb Trí ThÙc; 2016) 

Ngày 5 tháng 10 næm 1886, TrÜÖng Vinh Kš gºi
báo cáo cho Paul Bert:

"ñám kháng c¿ thì không có gì Çáng s®. H† chÌ có
nh»ng khí gi§i c° l‡ cûa nhà nÜ§c An Nam và vài món
mua cûa b†n buôn lÆu Trung Hoa....."

(Petrus Kš gªi cho Paul Bert, ngày 5/10/1886. Trang 88. NguyÍn
Væn TrÃn) 

Ngày 4 tháng 11 næm 1886, TrÜÖng Vïnh Kš gºi
báo cáo cho Paul Bert nói rõ tâm trång cûa vua ñÒng
Khánh và các quan trong triŠu:

"Ngài  (Paul  Bert)  cÛng  thØa  bi‰t  nhÜ  tôi  r¢ng,
s¿ tách ra 13 tÌnh B¡c Kÿ làm rÜ§m máu con tim cûa
nhà vua và cûa ngÜ©i An Nam, nhÜng h† cÛng Çành nén
lòng, dÀu cho có ch‰t  trong lòng cÛng còn bäo toàn
ÇÜ®c An Nam - Trung Kÿ cái tiŠm th‰ ÇÜ®c Ç¶c lÆp giäi
quy‰t n¶i trÎ."

(Petrus Kš gªi Paul Bert, ngày 4/11/1886. Trang 90. NguyÍn Væn
TrÃn)
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TrÜÖng Vïnh Kš khuy‰n Paul Bert:

"... hay mau mau thành lÆp nh»ng khinh binh và võ
trang cho chúng. Ngài không có gì phäi lo s® cä......
nh»ng nhà quân s¿ nói nhÜ vÆy, bªi vì nh»ng súng Óng
và quân nhu ÇÜ®c ngài cung cÃp cho vay hay bán, së ª
dÜ§i  trách nhiŒm tr¿c  ti‰p cûa nhà vua và cûa triŠu
Çình An Nam........"

(Petrus  Kš,  Erudit  Cochinchinois par  Jean  Bouche,  Im.
Commerciale, 1925. Trích cûa NguyÍn Sinh Duy, trang 82)

Lúc bÃy gi©, vì hoàn cänh sinh sÓng khó khæn,
nhiŠu giáo dân ViŒt Nam, cÛng nhÜ TrÜÖng Vïnh Kš bÎ
ÇÜa ÇÄy h®p tác v§i Pháp mà không š thÙc ÇÜ®c viŒc
làm cûa mình là t¶i phän quÓc.

CÙ tÜªng r¢ng TrÜÖng Vïnh Kš h®p tác v§i Pháp
nhÜ th‰ thì ngÜ©i Pháp hài lòng. NhÜng không h£n nhÜ
th‰. Sau Çây là hai bÙc thÜ mà sº gia NguyÍn ñình ñÀu
Çã phát hiŒn và phiên dÎch ra ch» quÓc ng»:
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BÙc thÜ thÙ nhÃt

"Sài Gòn, ngày 21 tháng 5 næm 1861.

ChÌ huy trÜªng D'Ariès gºi ñô ÇÓc Charner, T°ng
chÌ huy.

 "ThÜa ThÓng ÇÓc,

 "Ngoài linh møc, tôi không thÃy thông dÎch viên
nào bi‰t ti‰ng Pháp khä dï cung cÃp ÇÜ®c cho H¶i ÇÒng
chi‰n tranh các Çäm bäo vŠ ÇÙc hånh mà hoåt Ç¶ng
công lš Çòi hÕi m¶t cách cao Ç¶.

"Trong  sÓ  ngÜ©i  Nam  nói  ÇÜ®c  ngôn  ng»  cûa
chúng ta, chÌ có m¶t ngÜ©i tên là Petrus Kš bi‰t khá
rành rë có th‹ gi» các chÙc vø mà Ngài muÓn thi‰t lÆp
bên cånh thÄm quyŠn quân s¿ cûa chúng ta.

"TØng là nhân viên Sª S¿ vø Bän xÙ Sài Gòn, ông
ta Çã bÎ sa thäi vì thi‰u mÅn cán và tÆn tøy; rÃt thông
minh, rÃt có khä næng làm tÓt công viŒc, nhÜng ông ta
dÀn dà Çánh mÃt s¿ tin tÜªng Çã tåo ÇÜ®c. PhÀn tôi, tôi
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không muÓn chÌ ÇÎnh ông ta Ç‹ Ngài ch†n làm thông
dÎch viên cho các H¶i ÇÒng chi‰n tranh.

*     *

(Nguyên bän ti‰ng pháp:

Saigon, le 21 Mai 1861

 Le Cammandant Supérieur D’Ariès

 à l'Amiral Charner, Commandant en Chef.

Amiral,

En dehors des personnes revêtues du caractère de
prêtre, je ne vois aucun interprète qui sachant le français
puisse  offrir  à  un  conseil  de  guerre  les  garanties  de
moralité que réclame à un si haut degré l'action de la
justice.

Parmi les Annamites qui parlent notre langue, il n'y
a qu'un certain Pétrus Ky qui la sache assez bien pour
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pouvoir occuper les fonctions que vous voudriez créer
près nos juridictions militaires.

Déjà  employé  par  la  direction  des  Affaires
Indigènes  de  Saigon,  il  en a  été  renvoyé pour  défaut
d'application  et  de  dévouement,  très  intelligent,  très
capable de bien faire, il a perdu peu à peu la confiance
qu’il aurait dÛ inspirer, et pour ma part, je ne voudrais
pas le désigner à votre choix pour être l'interprète de nos
conseils de guerre.)

*     *

BÙc thÜ thÙ hai

"Sài Gòn, ngày 28 tháng 5 næm 1861.

ChÌ huy trÜªng D'Ariès gºi ñô ÇÓc Charner, T°ng
chÌ huy.

 

ThÜa Çô ÇÓc,

Tôi  hân hånh chuy‹n  t§i  Ngài  bÙc  thÜ  cûa ông
Petrus. Lá thÜ cho thÃy rõ ông ta tham v†ng, kiêu cæng
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và yêu sách cûa ông ta hÖn tÃt cä nh»ng gì chúng ta có
th‹ tÜªng tÜ®ng.

Không phäi ông yêu cÀu 80 ÇÒng, nhÜng Çòi 110
ÇÒng, v§i quyŠn làm công viŒc mà ông Üa thích và rút
lui khi nào không còn thích h®p v§i quyŠn l®i cûa ông
ta.

Ông ta thÆt là trâng tráo h‰t c«. Tuy nhiên tôi Çã
ÇÜa cho ông ta các ÇiŠu kiŒn mà Ngài vØa ÇÎnh là 40
ÇÒng m‡i tháng, v§i ÇiŠu kiŒn luôn có m¥t tåi Sài Gòn,
làm viŒc dÜ§i quyŠn cûa Ñy viên Khâm sai và Ñy viên
Trình báo."

*      *

(Nguyên bän ti‰ng Pháp:
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Saigon, le 28 Mai 1861

Le Commandant Supérieur D’Ariès

 à L'Améral Charner, Commandant en Chef.

Amiral,

J'ai l'honneur de vous transmettre la lettre de ce M.
Pétrus Ky. Elle dit plus sur sa cupidité, son orgueil et
ses prétentions que tout ce qu’on pourrait imaginer sur
son compte.

Ce n'est pas 80$ qu’il demande; c'est 110; avec la
faculté de faire le service qui lui plaira et le droit de se
retirer quand il le jugera convenable à ses intérêts.

Il est impossible de se montrer plus impudent. Je
lui fais néanmoins porter vos dernières conditions que
j’énumère  ainsi  qu’il  suit:  40$  par  mois;  obligation
d’être  toujours  à  Saigon  aux  ordres  du  Commissaire
Impérial et du Commaissaire Rapporteur.)

*     *
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Ngày 11 tháng 11 næm 1886, Toàn quyŠn  LÜ«ng
Kÿ Paul Bert mÃt,  TrÜÖng Vïnh Kš lÀy c§ m¡c bŒnh
ph°i xin trª vŠ Sài Gòn làm giáo sÜ dåy th° ng» ñông
phÜÖng  tåi  trÜ©ng  Tham  BiŒn  HÆu  B°  (Collège  des
Administrateurs  Stagiaires)  và  trÜ©ng  Thông  Ngôn
(Collège des Interprètes). Hai trÜ©ng này Çào tåo công
chÙc cho Quân Ç¶i viÍn chinh Pháp.

Næm 1887, sau khi Çi công tác ª Bangkok Ç‹ giäi
quy‰t  nh»ng  vÃn  ÇŠ  giºa  Thái  Lan  và  ñông DÜÖng,
Petrus Kš vŠ hÜu trí.

Trên 27 næm làm viŒc cho Pháp, TrÜÖng Vïnh Kš
không gi» m¶t chÙc vø gì quan trong cä. Nh»ng š tÜªng
và l©i nói cûa ông không änh hÜªng gì Ç‰n ÇÜ©ng lÓi,
chính sách cûa th¿c dân Pháp.  N‰u TrÜÖng Vïnh Kš
không h®p tác v§i Pháp thì Ç‰ quÓc Pháp vÅn xâm chi
‰m ñông DÜÖng.

*
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CuÓi Ç©i, Petrus Kš không ÇÜ®c ngÜ©i Pháp Üu ái
và tr†ng døng nhÜ trÜ§c n»a;  m¥t khác,  các quan låi
trong triŠu Çình nhà NguyÍn nghi ng© ông làm viŒc cho
Pháp. Có lë vì vÆy, nên trên ba m¥t ngôi m¶ Petrus Kš
có ghi ba câu væn b¢ng ti‰ng La-tinh; trong ba câu Çó có
câu: "Miseremeni mei saltem vos amicis mei" có nghïa
là "Xin hãy thÜÖng xót tôi, h«i các anh là nh»ng ngÜ©i
bån cûa tôi". Câu væn này trích trong cuÓn thánh kinh
C¿u Ü§c, k‹ låi câu chuyŒn Gióp bÎ ThÜ®ng Ç‰ và loài
ngÜ©i lìa bÕ. Nguyên væn theo bän dÎch næm 2011 nhÜ
sau: "Xin thÜÖng tôi, xin thÜÖng xót tôi, h«i các anh là
nh»ng ngÜ©i bån bè, vì chính tay Thiên Chúa Çã Çánh
tôi! Tåi sao các anh b¡t chÜ§c Thiên Chúa mà Çi sæn
Çu°i tôi, và vÅn chÜa no nê v§i máu thÎt cûa tôi sao? Ôi,
nh»ng l©i tôi nói Çây, phäi chi có ngÜ©i chép låi, phäi
chi có ngÜ©i ghi vào sách, có ngÜ©i Çøc b¢ng s¡t, trám
b¢ng chì, tåc vào Çá cho Ç‰n muôn Ç©i!...." 

Phäi chæng Petrus Kš muÓn g®i š "Thiên Chúa" là
ngÜ©i Pháp Çã bõ rÖi ông và "các anh" trong Çoån væn
này là các quan låi triŠu Çình Hu‰ nghi ng© ông ? 
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TrÜÖng Vïnh Kš dåy quan Tây, quan ta tåi nhà.

Bän ch‰ phong cûa vua Khäi ñÎnh ban cho 

TrÜÖng Vïnh Kš. 
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TrÜÖng Vïnh Kš
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TrÜÖng Vïnh Kš

TrÜÖng Vïnh Kš Çeo 5 huy chÜÖng:

* B¡c ñÄu B¶i Tinh ÇŒ ngÛ Ç£ng Pháp. 

* Palmes d'Académie cûa Hàn Lâm viŒn Pháp.

* TÙ ñ£ng Long Tinh cûa Nam TriŠu.

* Isabelle la Catholique cûa Tây Ban Nha.
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* DÛng sï CÙu th‰ cûa tòa  thánh La Mã. 

Nhà ÇÜÖng cu¶c Pháp ª Sài Gòn ti‰p sÙ b¶ Phan Thanh Giän
trÜ§c khi phái Çoàn sang Pháp.

67



TrÜÖng Vïnh Kš m¥c áo Çåi trào

V

Sinh hoåt væn hóa 
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Næm 1865, Petrus Kš xin ra t© báo quÓc ng» "Gia
ñÎnh  báo".  NghÎ  ÇÎnh  cho  phép  xuÃt  bän  ÇŠ  ngày  1
tháng 4 næm 1865, nhÜng låi không phäi kš cho phép
Petrus Kš mà kš cho phép m¶t ngÜ©i Pháp tên là Ernest
Potteaux, m¶t viên chÙc làm viŒc tåi Soái phû Nam Kÿ.
Mãi Ç‰n 4 næm sau, ngày 16 tháng 5 næm 1869 m§i có
NghÎ ÇÎnh cûa ChuÄn ñô ñÓc Ohier cho phép Petrus Kš
làm Giám ÇÓc và Huÿnh TÎnh Cûa làm Chû bút, thêm
c¶ng tác viên TrÜÖng Minh Kš, Tôn Th† TÜ©ng. 

Næm 1867, TrÜÖng Vïnh Kš xuÃt bän cuÓn Abrégé
de grammaire annamite. 

Trong næm 1874, h¶i "Savants du monde", m¶t h¶i
gÒm m¶t nhóm các nhà khoa h†c, væn h†c Pháp, ch†n
Petrus Kš ÇÙng hàng thÙ 17 trong sÓ 18 thành viên cûa
h¶i.  MÜ©i  tám  thành  viên  cûa  h¶i  này  gÒm:  Bác  sï
Allemand, Banadona d'Ambtum, Bonhomme (Honoré),
Cazot (Jules), ñåi tÜ§ng Chambron, Bá tÜ§c Chambord,
Christophie  (Albert),  Conte  (Casimir),  Desmaze
(Charles),  Duprat  (Pascal),  Dupuy  (Charles),  Garnier-
Pages,  Guizot,  Lafayette  (Oscar  de),  Lefèvre-pontalis
(Amédée),  Marcon,  Petrus  Kš,  ThÓng  ch‰  Saldonha
Oliveirae Daun. 
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(Le Biographe næm 1873-1874, giáo sÜ ñinh Xuân Lâm)

Ngày 15 tháng 2 næm 1876, Petrus Kš là h¶i viên
H¶i chuyên khäo vŠ væn hóa Á Châu.

Næm 1879, TrÜÖng Vïnh Kš cho xuÃt bän Cours
d'Histoire annamite (2 quy‹n).

Trong næm 1886, ông xuÃt bän tác phÄm "ChuyŒn
Ç©i xÜa l¿a ch†n lÃy nh»ng chuyŒn hay và có ích"; vŠ
sau, tái bän ÇÜ®c rút g†n là "ChuyŒn Ç©i xÜa".

Næm  1888,  TrÜÖng  Vïnh  Kš  xuÃt  bän  tåp  chí
Thông Loåi Khóa Trình (Miscellanées); ph° bi‰n ÇÜ®c
18 sÓ, vì không Çû tài chính, Çành Çình bän vào tháng 6
næm 1889.

Ngày 27 tháng 11 næm 1893, TrÜÖng Vïnh Kš gºi
thÜ cho H¶i ÇÒng thu¶c ÇÎa Nam Kš xin tài tr® Ç‹ in
sách. Ông vi‰t:

"........  TØ bÃy Ç‰n nay,  các ban ngành trong b¶
máy thu¶c ÇÎa Çã có nhiŠu ti‰n b¶, vÆy nên viŒc phát
hành m¶t cuÓn t¿ Çi‹n hoàn chÌnh, gÒm hai phÀn Pháp-
Annam và Annam-Pháp ch¡c ch¡n së rÃt có ích cho l§p
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thanh niên mong muÓn tham gia b¶ máy chính quyŠn
thu¶c ÇÎa. NgÜ©i Pháp cÛng nhÜ ngÜ©i Annam ÇŠu có
th‹ tÆn døng t¿ Çi‹n này Ç‹ ti‰p nhÆn nh»ng trí thÙc h†
cÀn và nhanh chóng h†c ÇÜ®c ti‰ng Pháp cÛng nhÜ ti
‰ng Annam.

"Ti‰c r¢ng bän thân tôi không th‹ có Çû tiŠn Ç‹ in
Ãn cuÓn t¿ Çi‹n này, Ç‹ tôi có th‹ giúp ích cho nhà nÜ§c
Pháp và các ÇÒng bào tôi. Vì vÆy tôi kính mong Ngài
Chû tÎch và các vÎ trong H¶i ÇÒng thu¶c ÇÎa ûng h¶ tôi
và cho quy‰t ÇÎnh Ç‹ chính quyŠn cho tôi khoän tài tr®
Ãn hành cuÓn t¿ Çi‹n nói trên..... "

TrÜ§c kia, khi ÇÜ®c ngÜ©i Pháp tr†ng døng, sách
cûa Petrus Kš vi‰t ÇÜ®c nhà cÀm quyŠn Pháp bÕ tiŠn ra
in và mua, nhÜng cuÓi Ç©i ông không còn ÇÜ®c ngÜ©i
Pháp Üu ái n»a, ông trª vŠ quê sinh sÓng tåi Ch® Quán.
Sách cûa ông không ÇÜ®c tài tr®, ông phäi t¿ bÕ tiŠn
riêng ra in và t¿ phát hành. 

*

HiŒn nay chÜa có ai bi‰t ÇÜ®c con sÓ chính thÙc vŠ
các tác phÄm cûa TrÜÖng Vïnh Kš. Ngoài 121 tác phÄm
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mà nhiŠu ngÜ©i  bi‰t  ÇÜ®c,  TrÜÖng Vïnh Kš còn làm
nh»ng công trình nghiên cÙu cao cÃp mà ít ngÜ©i bi‰t
ÇÜ®c giá trÎ cûa công viŒc này. Nh»ng công viŒc nghiên
cÙu nhÜ:

-  Combinaison  des  systèmes  d'écriture  idéographique,
hiéroglyphique, phonétique, alphabétique.

- Etude comparée des langues et des écriditures des trois
branches linguistiques. 

Theo s¿ phân loåi cûa NguyÍn Kim Thän, trong sÓ
117 công trình cûa TrÜÖng Vïnh Kš ÇÜ®c công bÓ næm
1925 khi xuÃt bän cuÓn TØ Çi‹n nhÕ Pháp-ViŒt thì có
th‹ phân chia ra 19 loåi:

- Ng» pháp ti‰ng ViŒt  .....................    3 cuÓn;

- Dåy ti‰ng ViŒt  ..............................  10 cuÓn;

- Các ngôn ng» PhÜÖng ñông .........   22 cuÓn;

- Dåy ti‰ng Pháp..............................      2 cuÓn;

- TØ diÍn Pháp ViŒt.........................      2 cuÓn;

- Væn h†c ViŒt Nam........................     26 cuÓn;

- LÎch sº ViŒt Nam..........................      8 cuÓn;

- Xã h¶i ViŒt Nam...........................      4 cuÓn;
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- ñÎa lš ViŒt Nam và ƒn-Trung......      7 cuôn;

- LuÆt h†c ViŒt Nam........................      1 cuÓn;

- Ch» và ti‰ng Hán...........................    11 cuÓn;

- Tri‰t h†c Trung QuÓc....................      1 cuÓn;

............................................................................

(Th‰ k› XXI nhìn v‰ TrÜÖng Vïnh Kš.  Trang 82. Tåp chí
XÜa và Nay, Nxb Væn Hóa Sài Gòn, 4/2006)

Trong các công trình sáng tác cûa TrÜÖng Vïnh Kš
có th‹ phân làm hai loåi. M¶t sÓ công trình có trình Ç¶
væn h†c cao, phÀn l§n còn låi có tính cách phøc vø cho
quÀn chúng. 

NhiŠu sách cûa TrÜÖng Vïnh Kš hiŒn nay còn lÜu
trº  trong  thÜ  viŒn  QuÓc  gia  Pháp  [Bibliothèque
Nationnale de France (con g†i là Bibliothèque François
Mittérand)] tåi Paris, thû Çô nÜ§c Pháp.

*
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Trong bÙc  thÜ  Petrus  Kš vi‰t  tåi  Ch®  Quán,  ÇŠ
ngày 12 tháng 12 næm 1882, gºi cho H¶i ñÒng Quän
Håt Nam Kÿ, có n¶i dung: 

"... Møc Çích cûa nh»ng công trình khiêm tÓn này
là làm cho viŒc h†c bi‰t ti‰ng nói cûa kÈ chinh phøc và
cûa ngÜ©i bÎ chinh phøc có th‹ th¿c hiŒn lÅn nhau là
th¡t ch¥t hÖn n»a nh»ng quan hŒ có l®i cho quyŠn l®i
chung,  ràng bu¶c h† v§i  nhau,  là  cäi  thiŒn  sÓ  phÆn
ngÜ©i An Nam cÀn ÇÜ®c phøc hÒi b¢ng cách làm cho
viŒc giáo døc h†c vÃn cûa h† ÇÜ®c hoàn häo hÖn, b¢ng
cách làm cho h† hi‹u th‰ nào là cu¶c sÓng cûa m¶t dân
t¶c và phát tri‹n luôn trên con ÇÜ©ng ti‰n b¶, cùng v§i
các nÜ§c khác trong hoàn cÀu."............ .

TrÜÖng Vïnh Kš mÖ Ü§c r¢ng công viŒc làm cûa
ông vŠ væn hóa së làm cho "kë chinh phøc" và dân t¶c
"bÎ chinh phøc" có th‹ "th¡t ch¥t hÖn n»a nh»ng quan hŒ
có l®i cho quyŠn l®i chung,........". Møc Çích cûa quân
Ç¶i viÍn chinh không phäi nhÜ Ü§c mÖ cûa TrÜÖng Vïnh
Kš, thÆt s¿ là h† mong muÓn chi‰m ÇÃt, cÜ§p cûa, cÜ§p
tài nguyên và bi‰n dân t¶c bän xÙ thành dân nô lŒ cho
h†. Không nên có äo tÜªng r¢ng quân Ç¶i viÍn chinh là
quân Ç¶i thiên thÀn có lòng nhân tØ Çi kh¡p nÖi  trên th‰
gi§i Ç‹ khai phóng các dân t¶c khác. 
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TrÜÖng Vïnh Kš vi‰t:

"Trong các tác phÄm cûa tôi không bao gi© Çi lŒch
møc Çích chính là s¿ bi‰n cäi và ÇÒng hóa dân t¶c An
Nam ..... ñŒ trình v§i quš vÎ nh»ng tác phâm này, tôi
khÄn xin quš vÎ thÄm ÇÎnh møc Çích mà tôi Çã ÇŠ ra khi
soån thäo, và n‰u quš vÎ nghï r¢ng nh»ng tác phÄm Çó
có th‹ là m¶t l®i khí cûa ti‰n b¶ và là m¶t phÜÖng tiŒn
thích h®p Ç‹ tåo ra trong lúc này, s¿ thay Ç°i và ÇÒng
hóa mà nhà cÀm quyŠn Çang tìm cách th¿c hiŒn ª xÙ
này... . Tôi mong r¢ng quš vÎ së góp phÀn vào viŒc xuÃt
bän nh»ng sách này."

Trong bÙc thÜ này, TrÜÖng Vïnh Kš Çã nói rõ r¢ng
møc Çích chính cûa ông là s¿ ÇÒng hóa dân t¶c ViŒt
Nam theo tiêu chuÄn Pháp. Nói rõ hÖn là viŒc ÇÒng hóa
dân t¶c ViŒt Nam là møc Çích chính cûa nhà cÀm quyŠn
cai trÎ Pháp mà Petrus Kš Çã không bao gi© Çi sai lŒch. 

Ngày 16 tháng 2 næm 1884, trong thÜ gºi cho H¶i
ÇÒng thu¶c ÇÎa, TrÜÖng Vïnh Kš vi‰t:

"Ch¡c h£n các  Ngài  ÇŠu bi‰t  r¢ng hiŒn  nay tôi
Çang chú tâm vào viŒc biên soån các sách kinh Çi‹n,
sách giáo khoa và sách tri‰t lš cho các trÜ©ng h†c nh
¢m ph° bi‰n ti‰ng Pháp cho ngÜ©i An Nam và ti‰ng An
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Nam cho ngÜ©i Pháp, mong muÓn qua công viŒc này
góp phÀn nhÕ m†n cûa  mình vào møc Çích  mà Nhà
nÜ§c Çang Ç¥t ra và theo Çu°i."

ñ†c các bÙc thÜ nêu trên, chúng tôi nh§ låi l©i nói
sâu s¡c cûa giám møc Puginier:

"Có hai công cø Ç¥c biŒt có th‹ làm thay Ç°i m¶t
dân t¶c: Çó là tôn giáo và ngôn ng». N‰u chính phû
Pháp hi‹u rõ nh»ng l®i ích th¿c s¿ cûa mình thì h† phäi
ûng  h¶  viŒc  truyŠn  bá  Phúc  Âm  (la  prédication  de
l'Evangile) và giáo døc ngôn ng» cûa chúng ta. Tôi xin
kh£ng ÇÎnh r¢ng,  trÜ§c  th©i  hån 20 næm,  ch£ng  cÀn
cÜ«ng bÙc ai, xÙ sª này (ViŒt Nam) së ÇÜ®c Ki-tô hóa
và Pháp hóa."

(E. Louvet, Vie de Mgr Puginier, Hanoi, 1894, P.374)

TrÜÖng Vïnh Kš Çã Çi  Çúng theo hai  con ÇÜ©ng
nay: Tôn giáo và Ngôn ng».

ñÓi v§i trÜ©ng h®p cá nhân  TrÜÖng Vïnh Kš thì
giám møc Pugilier chÌ nói Çúng m¶t phÀn thôi. TrÜÖng
Vïnh Kš Çã ÇÜ®c Ki-tô hóa, nhÜng không bÎ Pháp hóa.
M¥c dÀu làm viŒc v§i Pháp, TrÜÖng Vïnh Kš luôn luôn
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gi» tác phong cûa m¶t ngÜ©i trí thÙc ViŒt Nam. Trong
báo cáo cho Khâm sÙ Trung kÿ, ngày 5 tháng 10 næm
1886, TrÜÖng Vïnh Kš nhÆn ÇÎnh r¢ng:

"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†.....

"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......."

*     *

Dân t¶c nào ÇÜ®c hÜªng nhiŠu l®i ích trong công
trình  trÜ§c  tác,  biên  soån,  dÎch  thuÆt,  sÜu  tÀm  cûa
TrÜÖng Vïnh Kš ? 

Các dân t¶c nhÜ Lào, Cao Miên, Mã Lai, ƒn ñ¶,
Thái Lan, Mi‰n ñiŒn, Quäng ñông, Chàm, v.v. , có rÃt
ít ÇiŠu l®i ích trong các sách báo cûa TrÜÖng Vïnh Kš.
ñÓi v§i dân t¶c ViŒt Nam lúc bÃy gi©, sÓ ngÜ©i ViŒt bi
‰t Ç†c ch» quÓc ng» còn quá ít và sÓ ngÜ©i ViŒt bi‰t
Ç†c, bi‰t vi‰t ti‰ng Pháp låi càng ít hÖn. Do Çó ngÜ©i
ViŒt Nam ÇÜÖng th©i, cÛng rÃt ít ngÜ©i Ç†c sách báo cûa
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TrÜÖng Vïnh Kš. Th¿c chÃt là quân Ç¶i viÍn chinh Pháp
ÇÜ®c hÜªng nhiŠu l®i ích trong các công trình væn hóa
cûa TrÜÖng Vïnh Kš. Nh© Çó h† m§i bi‰t ÇÜ®c ít nhiŠu
ÇiŠu cÀn cho viŒc Çi chinh phøc các dân t¶c khác.  

N‰u so sánh cuÓn Cours d'Histoire annamite cûa
TrÜÖng Vïnh Kš (1837-1898)  v§i  cuÓn ViŒt  Nam sº
lÜ®c cûa TrÀn Tr†ng Kim (1883-1953) hay so sánh các
tän væn cûa TrÜÖng Vïnh Kš v§i các tän væn cûa Phåm
Quÿnh Çæng trong tåp chí Nam Phong (1892-1945) thì
thÃy rõ có m¶t khoäng cách l§n. VŠ hình thÙc, cÛng nhÜ
n¶i dung, các tác phÄm cûa TrÀn Tr†ng Kim và Phåm
Quÿnh Çã có nhiŠu ti‰n b¶. 

Công trình væn hóa cûa TrÜÖng Vïnh Kš có giá trÎ
lÎch sº. Nó Çánh dÃu nh»ng bÜ§c ti‰n tri‹n ÇÀu tiên b¢ng
ch» quÓc ng»; nó cÛng Çánh dÃu nh»ng bÜ§c ÇÀu tiên
cûa ngÜ©i ViŒt Nam nghiên cÙu, h†c hÕi væn hóa Tây
phÜÖng. 

VŠ m¥t væn hóa, TrÜÖng Vïnh Kš là ngÜ©i ViŒt ÇÀu
tiên  vi‰t  sách  'ng»  pháp  ti‰ng  ViŒt'  b¢ng  ti‰ng  Pháp
(Abrégé de grammaire annamite), là ngÜ©i ViŒt ÇÀu tiên
làm chû bút  m¶t  t©  báo viŒt  ng» (Gia  ñÎnh báo),  là
ngÜ©i ViŒt ÇÀu tiên vi‰t sº ViŒt Nam b¢ng ti‰ng Pháp
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(Cours d'histoire Anamite), là ngÜ©i ViŒt ÇÀu tiên chû
nhiŒm  tÆp  san  tÜ  nhân  [Thông  loåi  khóa  trình
(Miscellanées)].

TrÜÖng Vïnh Kš Ç‹ låi cho hÆu th‰ trên 100 tác
phÄm vŠ væn h†c, lÎch sº, ÇÎa lš.

TrÜ©c ngày 30 tháng 4 næm 1975, thành phÓ Sài
Gòn có m¶t trÜ©ng trung h†c n°i ti‰ng nhÃt  Nam kÿ
mang tên "TrÜ©ng Trung h†c Petrus Kš". Sau ngày 30
tháng 4 næm 1975, trÜ©ng Trung h†c Petrus Kš Ç°i tên
là  trÜ©ng  h†c  ph°  thông  Lê  HÒng  Phong.  Lê  HÒng
Phong  là  T°ng  bí  thÜ  Çäng  C¶ng  Sän  ViŒt  Nam  tØ
31/3/1835 Ç‰n 26/7/1836.

   ============
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Các tác phÄm cûa TrÜÖng Vïnh
Kš

Sau Çây là m¶t sÓ tác phÄm cûa TrÜÖng Vïnh Kš:

* C© båc nha phi‰n - Des jeux de hasard et de l'opium.
Tái bän lÀn thÜ ba næm 1909. 

* Contes annamites-ChuyŒn Ç©i xÜa (1867).

* Abrégé de grammaire annamite (1867).

* Cours pratique de langue annamite (1868).

* MËo - LuÆt dåy ti‰ng pha-lang-sa (1872).

* Nói chuyŒn Ç©i con Ç©i cháu.

* Nói chuyŒn Ç©i nay.

* Guide de conversation en annamite et en français.

*  Petit  cours de Géographie  de la  Basse-Cochinchine
(1875).

* Kim-Vân -KiŠu (ThÖ ch» Nôm vi‰t ra ch» quÓc ng»
lÀn ÇÀu tiên, 1875).

* Histoire annamites en vers - ñåi-nam sº-kš diÍn-ca
(1875).
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* Cours de langue annamite (1875).

*  L'invariable  millieu  (Trung  dung).  (Transcrit  en
caractères  latine  et  traduit  en  annamite  vulgaire),
(Saigon, 1875).

*  Cours  pratique  de  caractères  chinois.  (Collège  des
Stagaires, Saigon, 1875).

* Sách vÀn quÓc-ng» (1876).

* Sº kš Nam-ViŒt (1876).

* Sº kš Trung Hoa (1876).

*  TÙ  thÜ  -  Quatre  livres  classiques  -  en  caractères
chinois et en annamite (1876).

* SÖ h†c vÃn tân (1877).

*  Dictionnaire  Français-Annamite  -  T¿  vÎ  ti‰ng  Pha
Lang  Sa  giäi  nghïa  ra  ti‰ng  An  Nam;  Saigon,
Imprimerie coloniale (1894).

* Cours d'Histoire annamite (2 quy‹n, 1879).

* ñi B¡c-Kì næm ƒt H®i, 1876. (1881).

* BÃt cÜ®ng ch§ cÜ®ng làm chi (1882).

* Retraite et opothéose de TrÜÖng LÜÖng (1882).

* TrÜÖng LÜu HÀu Phú (1882).
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* Saigon d'autrefois (1882).

* Saigon d'aujourd'hui (1882).

* ChuyŒn khôi hài (1882).

* Ki‰p phong trÀn (1882).

* Fais ce que tu dois, advienne que pourra (1882).

* N» t¡c (1882).

* ThÖ mË dåy con (1882)

* ThÖ dåy làm dâu (1882).

* Défauts et qualités des filles et des femmes (1882).

* Les convenances et civilités annamites (1882).

* Phép lÎch-s¿ annam - Les convenances et les civilités
annnamites. Saigon (1883).

* Guide de conversation annamite française (1883). 

* Maître et Élève sur la grammaire française (1883).

* École domestique ou un père à ses enfants (1883).

* Bài HÎch con quå (1883).

* Thånh suy bï thái phú (1883).

* Un lettré pauvre - Hàn nho phong vÎ phú (1883).

83



* Grammaire de langue annamite (1884).

* Tam t¿ kinh (1884).

* SÖ h†c vÃn Çáp (1884).

* M¡c cúm tØ - La dingue, 1884).

* Jeux et opium (1884).

* NgÜ triŠu trÜ©ng ÇiŒu (1884).

* HuÃn nông ca (1884).

* Conférence sur le souvenir historique de Saigon et ses
environs (1886).

*  Cours  de  la  langue  annamite  aux  Européens.
Phraséologie, Thèmes, Versions (1886).

* Cours d'annamite aux Élèves Européens. Explication
du Løc Vân Tiên (1884).

* Prosodie et versification annamite (1884).

* Cours d'Annamite aux Élèves annamites-Explication
du Løc Vân Tiên (1884).

* Kim-Vân-KiŠu en prose (1884).

* Théâtres, Comédies, Chanson annamite (1884).

* Cours en caractère chinois (1887).
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* Vocabulaire des mots usuels (1887).

* T¿ h†c toát y‰u (Tam thiên t¿ giäi nghïa, 1887).

*  Résumé  de  la  chronologie  de  l'histoire  et  de  la
production de l'Annam en table aux synoptiques (1887).

* Récis de géographie (1887).

* Les six animaux domestiques - Løc súc (1887).

* Dispute de mérite entre les six animaux domestiques -
Løc súc tranh công (1887).

* Alphabets français pour les annamites (1887).

* Miscellanées (1889).

* ñåi Nam tam thÆp nhÙt tÌnh thành Çô (1888).

*  Quatre  livres  classiques  en  caractaire  chinois  et  en
annamite - ñåi h†c Trung dung (1888).

* Løc Vân Tiên (1888).

* Phan TrÀn (1888).

* Cours de Siamois (1888).

* Grand Dictionnaire Français - Annamite (1888).

* ñåi Nam tam thÆp nhÙt tÌnh ÇÎa ÇÒ (1888).

* Cours de Cambodgien (1888).
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* Vocabulaire du Cours Ç'Annamite (1890).

* Vocabulaire du Cours de caractères chinois (1890).

* Vocabulaire et exercices pratiques de cours de langue
Birmane (Saigon, 1890).

* Vocabulaire et exercices pratiques de cours de langue
Siamoise (Saigon, 1890).

* Cours de littérature chinoise (1891).

* Cours de littérature annamite (1891).

*  Programme  général  d'Etudes  dans  les  Écoles
annamites (1891).

* Modèles  des pièces officielles  et  administratives en
caractères (1891).

*  Généalogie  de  la  Famille  de  P.  TrÜÖng  Vïnh  Kš
(1891).

*  Minh  tâm bºu  giám (Le  précieux miroir  du  cœur.
Texte en caractères traduit et annoté en Annamite par
P.J.B. TrÜÖng Vïnh Kš, Saigon, Imp. Rey, Curiol et Cie
1891-1893; pages 135 et 143).

* Sï viên gia thäo (1892).

* Cours de malaise (1893).
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* Cours d'Annamite parlé (1894).

* Grand dictionnaire Annamite - Français (1894).

* Grammaire de langue chinoise (1894).

* MËo ti‰ng Annam (1894).

* Langue de la Cours en Extrême - Orient (1894). 

* Vocabulaire français - malais (1894).

* Guide de conversation Malaise - Française (1894).

* Vocabulaire Français - Cambodgien (1894).

*  Guide  de  conversation  Cambodgienne-Française
(1894).

* Vocabulaire Français -Siamois (1894).

* Guide de conversation Siamois - Française (1894).

* Cours de langue Birmane (1894).

* Vocabulaire Birman - Français (1894).

* Guide de conversation Birmane - Française (1894).

* Cours de Ciampois (Chàm, 1894).

* Vocabulaire Français - Ciampois (1894).

* Guide de conversation Ciampoise - Française (1894).
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* Cours de langue Laotienne (1894).

* Vocabulaire Laotien - Français (1894).

* Guide de conversation Laotienne - Française (1894).

* Cours de langue Tamoule (1894).

* Vocabulaire Tamoule - Français (1894).

* Guide de conversation Tamoule - Française (1894).

* Cours de langue Indoustane (1894).

* Vocabulaire Indoustan - Français (1894).

* Guide de conversation Indoustane-Française (1894).

* Cours de géographie général de l'Indochine (1894).

* Cours d'Annamite écrit (mandarin ou chinois, 1894).

* Mencius - Månh Tº (1894).

* LuÆn ng» (1894).

* Dictionnaire Chinois - Français - Annamite (1894).

* Annam politique et social (1894).

*  Dictionnaire  biographique  annamite  ou  de  viris
illustribus regni annamitici (1894).

* Flore annamite (1894).
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* Produits de l'Annam (1894).

* Dictionnaire géographique annamite (1894).

*  Les  droits  de  l'Annam  dans  la  vallée  du  Mékong
(1894).

* Recueil des chansons  populaires annamites (1894).

* Recueil d'oraisons de théâtres annamites (1894).

* Recueil de pièces de théâtres annamites (1894).

* Sujets historiques des poèmes annamites (1894).

* Étude comparée sur des langues, écritures, croyances
et religions des peuples de l'Indochine (1894).

* Combinaisons des systèmes d'écriture géographique,
hiéroglyphiques, phonétique, alphabétique (1894).

* Étude comparée des langues et des écritures des trois
branches linguistiques (1894).

* Cours d'Histoire Annamite (2 quy‹n, 1875. Tái bän in
tåi Sài Gòn næm 1877.).

*   L'heureuse  rencontre  du  tableau  des  Hibiscus
(ChuyŒn "Thôi TuÃn ThÀn" trong Kim C° Kÿ Quan dÎch
ra ti‰ng Pháp. 1886)
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* Giáo trình nói ti‰ng An Nam - Cours d'Annamite parlé
(1896).

* Biên tích ñÙc ThÀy Vêrô Pinho QuÆn công phò tá
NguyÍn  Ánh  là  ñÙc  Cao  Hoàng,  (par  P.J.B.  TrÜÖng
Vïnh Kš, Saigon, Imp. et librairie nouvelles, 1897).

=== o o 0 o o ===

90



Phø bän 2

C° Gia ñÎnh phong cänh vÎnh
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107



108



(Gia ñÎnh phong cänh vÎnh. Trang (13-28). TrÜÖng Vïnh Kš ghi
chép; NguyÍn ñình ñÀu gi§i thiŒu. Nhà xuÃt bän TrÈ, T.P. HÒ
Chí Minh - 1997)
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Phø bän 3
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Phø bän 4
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(Gia ñÎnh phong cänh vÎnh. Trang (59-73). TrÜÖng Vïnh Kš ghi
chép; NguyÍn ñình ñÀu gi§i thiŒu. Nhà xuÃt bän TrÈ, T.P. HÒ
Chí Minh - 1997)
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Phø bän 5

Catalogue des ouvrages publiés et édites jusqu'à ce
jour par P.J.B. TrÜÖng Vïnh Kš (1892)

(ThÜ møc nh»ng tác phÄm cûa TrÜÖng Vïnh Kš. 

Thû bút cûa TrÜÖng Vïnh Kš)
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Phø bän 6

M¥t bìa các cuÓn sách cûa TrÜÖng Vïnh Kš
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