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Trương Vĩnh Ký Sống Đạo Người Việt

Nguyễn Vy-Khanh

Thân thế Trương Vĩnh Ký đã chìm nổi theo dòng lịch-sử của đất nước từ hơn trăm năm qua. Ông sống 
vào một thời của nhiều đổi thay và khủng-hoảng quân-sự, chính-trị và văn-hóa, ngay ở miền Nam, 
vùng đất  mưa móc của vua chưa thấm đủ đã bị ngoại bang dòm ngó, chiếm đoạt. Làm người Việt 
Nam thời ông đã không dễ dàng! Theo học Nho truyền-thống hay tân-học? Tiểu-sử ông cho biết gia-
đình ông theo đạo Thiên-Chúa, ông được học trong các trường đạo ở Cái Nhum, rồi ở Pinalu gần Nam 
Vang và cuối cùng ở Penang (Mã-Lai), và ông đã hợp tác (collaborate) với "tân trào" thực-dân. Nhưng 
cả cuộc đời và qua các tác phẩm và báo chí (Gia-Định Báo và Thông Loại Khóa Trình), ông chứng tỏ 
đã có những lựa chọn khó khăn nhưng dứt khoát và điển hình của riêng ông. Ở Trương Vĩnh Ký và 
qua các tác-phẩm của ông, tinh thần dân-tộc đã nhiều lần tỏ rõ! Ông dấn thân, sống và thích ứng hội-
nhập hoàn cảnh ở buổi giao-thời:

"Quanh quanh quẩn quẩn lối đường quai,
Xô đẩy người vô giữa cuộc đời!" 

Trước hết, xét đoán từ sự-nghiệp tác phẩm của Trương Vĩnh Ký để lại, trước sau, ông đã nhắm phục 
vụ dân-tộc qua trước-tác và giáo dục, cổ-động lối học mới, phổ biến và cổ võ việc sử-dụng chữ quốc-
ngữ và đạo lý cổ-truyền cũng như nhân-bản nói chung. Năm 1858, đang học ở Penang, Trương Vĩnh 
Ký xin về chịu tang mẹ theo phong tục Việt Nam (là 3 năm; bà mất năm trước, 1857). Tình thế càng lúc 
càng bi-đát khẩn trương, ông đã chọn quê hương đất nước thay vì chọn con đường đi tu; về quê, sống 
trong hiểm nghèo và  thiếu thốn như mọi người và hơn nữa như một người theo đạo đang bị triều đình 
cấm, bắt. Năm 1859, linh mục Belleveaux (Hòa) đưa Trương Vĩnh Ký vào dạy tiếng Pháp và Latinh ở 
tu viện Cái Nhum, lại đề nghị sang La Mã học, nhưng ông từ chối không thể bỏ quê hương nghèo khổ 
và loạn lạc mà đi. Nơi dạy học bị đốt, Trương Vĩnh Ký hành-trình hiểm nghèo năm tháng mới đến 
được Chợ Quán (1), gặp lại giám mục Dominique Lefebvre, lại đề nghị đi La Mã và Trương Vĩnh Ký lại 
từ chối. Sau giám mục Lefebvre giới thiệu Trương Vĩnh Ký phụ-tá cha Croc làm thông ngôn cho bộ chỉ 
huy Pháp Jauréguiberry nơi trường đào tạo thông-ngôn (nơi sau này trở thành trường trung-học Jean-
Jacques Rousseau) từ 20-12-1860 (2). Liên-hệ là đây, chẳng có gì là bí-ẩn, là mưu đồ của thực-dân 
hoặc giáo hội La-Mã cả: đức cha Lefebvre suýt chết vì sát đạo năm 1858, ông được giáo-dân giúp ẩn-
trốn về ở Xóm Chiếu rồi thành lập nhà tu Cái Nhum và nhà thương Chợ Quán. Cái Nhum là quê 
hương Trương Vĩnh Ký cũng là nơi Trương Vĩnh Ký dạy học, nay nơi đó bị đốt, người thì bị ruồng bắt 
thì ông lên Sài-gòn tìm đến Chợ Quán là lẽ thường dễ hiểu thôi! Vả lại, ông từng đã học với giám-mục 
Lefebvre khi ông này làm linh-mục. Như mọi người đã biết, sau đó, ông làm thông-ngôn cho cả hai bên 
triều đình và hải-quân Pháp ra Huế điều đình về bồi thường chiến-phí (phái đoàn Simon, traité 5-6-
1862), cho phái-bộ Phan Thanh Giản sang Pháp và Tây-Ban-Nha (1863-64; năm 1868, Trương Vĩnh 
Ký được Ordre royale d'Isabelle la Catholique), làm thông-ngôn cho chính phủ Tây Ban Nha, đi Hương 
Cảng và Trung Hoa (1870), làm công chức dạy học, nghị-viên thành phố, soạn sách giáo khoa, chủ 
biên Gia-Định Báo, một thời-gian ngắn ra kinh đô Huế làm việc ở Cơ-Mật viện thời vua Đồng-Khánh, 
sau đó bị thất sủng, ông trở về trước tác, ra báo Thông Loại Khóa Trình và xuất-bản sách cho đến khi 
mất!
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Hành trạng của Trương Vĩnh Ký một trong hai biến cố thường bị xét đoán, đó là chuyến ra Bắc-kỳ năm 
1876 và báo cáo ông gửi đô đốc C. Duperré (Rapport à l'Amiral par l'intermédiaire de M. Regnault de 
Premensil) - một phần đã được chính Trương Vĩnh Ký viết tiếng Việt đến năm 1881 in thành Chuyến Đi 
Bắc-Kỳ Năm Ất-Hợi trở nên một văn-bản của nền văn-học chữ quốc ngữ tiền phong đồng thời mở một 
thời văn-học văn xuôi mới. Những kẻ lên án Trương Vĩnh Ký "tay sai" (lackey) ra Bắc làm báo cáo cho 
Pháp không thể không nhìn thấy những ưu tư (khách quan) của ông như phần nhận xét sau: "Tôi phải 
thưa rằng thoạt tiên cảnh tượng bi thảm của những vụ cừu hận tôn giáo làm tôi lưu tâm. Người công 
giáo và không công-giáo thù nhau sâu sắc, và trong các biến cố vừa qua nếu các nho sĩ và những 
người không công-giáo có phạm vào những tội lỗi ghê gớm, sự thật ấy chỉ vì người Công-giáo lắm lúc 
đã không hề chịu nhân nhượng trong các cuộc báo thù... Tôi có thể nói là sự công minh của các nhà 
đương quyền không Công-giáo gia dĩ tình có khi đau khổ về sự quá khích từ phía các giáo dân 
xấu..."(3).  Là người theo đạo, nhưng vì đất nước, ông khác người, tự cho bổn-phận phê-phán người 
đồng đạo làm bậy, ở đây là ám chỉ linh-mục Trần Lục. Và trong chuyến đi này, Trương Vĩnh Ký cũng 
đã nhìn thấy hiểm họa tham quan ô lại. Tháng 9 năm 1879, ty Nội-an Sài-gòn báo cáo nghi ngờ 
Trương Vĩnh Ký liên-hệ đến vụ nổi dậy ở Hà-nội. Thống-sứ Hà-nội báo thống đốc Nam-kỳ cấm ông trở 
ra Hà-nội và Huế!

Nhà văn-hóa Hồ Hữu Tường, một người thuộc truyền thống tổng-hợp đa văn-hóa (synchrétique) hiểu 
rõ tinh túy các tôn giáo, từng ghi nhận: "Riêng đối với nhà trí thức Trương Vĩnh Ký, chuyến đi Pháp 
đánh dấu một khúc quanh trọng đại trong tâm linh. Ở Pháp, người đã tiếp cận được với nhiều giới trí 
thức Renan, Littré, P. Bert, Victor Hugo và xuyên qua những nhân vật này, Vĩnh Ký đã làm quen với 
những trào lưu tư tưởng tiến bộ Âu Châu. Là một con chiên ngoan đạo, Vĩnh Ký được vạch mây mù 
mà thấy được Thiên Chúa giáo nguyên thủy. Mặc dầu những tác phẩm về Thiên Chúa giáo nguyên 
thủy bị Tòa Thánh Vatican cấm đọc nhưng Vĩnh Ký đã lén đọc và tiêm nhiễm cái tinh thần phục vụ đại 
chúng bình dân và nghèo khổ, mà Đức Giêsu và 12 tông đồ khi lập giáo, đã truyền bá. Đây là một cuộc 

thay đổi âm thầm trong tâm tư "(2).

Cả công trình sự nghiệp của Trương Vĩnh Ký đã không hề cổ võ người khác theo đạo Thiên Chúa, 
không giảng thuyết đạo - cũng như không giới thiệu văn-hóa Tây-phương. GS Nguyễn Văn Trung 
trong bài giới thiệu nghiên cứu của Cao Xuân Hạo "Trương Vĩnh Ký, nhà ngữ học" đã trích thư Trương 
Vĩnh Ký viết từ Cơ mật viện ngày 16-7-1886 gửi về cho gia-đình ở Sài-gòn: "Mẹ con cùng cả nhà bình 
an mạnh khỏe... khuyên mẹ con chịu khó ở nhà coi sóc nhà cửa coi con cho nó vui chơi. Hễ hỏi ra thì 
đã về vì nhớ thằng Tống lắm. Thôi mình có lòng ngay Chúa cũng phù hộ chẳng bỏ đâu mà sợ, rán một 
ít lâu cho thành cuộc kẻo bán đồ nhi phế đã mất công nghiệp lại người ta cười, vậy nên phải bóp bụng 
mà chịu, lòng những lo sợ cho mẹ nó buồn mà sinh đau ốm, nên cầu xin Chúa cùng Đức Mẹ giúp cho 
mau thành cuộc cho được hưởng cái tiếng với nhau cho bõ những lúc cay đắng cực lòng khi trước."(4). 
Thư từ đời tư, Trương Vĩnh Ký chứng tỏ sống đức tin mạnh mẽ. Giáo-sư Nguyễn Văn Trung cũng trích 
bài báo Nam-Kỳ Địa-Phận năm 1919 cho biết Trương Vĩnh Ký thuở sinh thời từng đánh đờn và hát lễ 
ở nhà thờ Chợ Quán. Một thư-mục về đạo Công-giáo sẽ không thể ghi một tác-phẩm nào của họ 
Trương, nhưng danh ông đã và tiếp tục được ghi trong những đóng góp của người Công-giáo cho đầt 
nước Việt Nam!

Ngay trong tên họ cũng nói lên tinh thần dân-tộc của Trương Vĩnh Ký. P.J.B. Trương Vĩnh Ký có tên 
hộ-tịch là Trương Vĩnh Ký (khi ông lên ba, thân sinh ông về thăm nhà, nhờ ông ngoại đổi tên ông từ 
Trương Chánh Ký ra Trương Vĩnh Ký), khi nhận bí-tích rửa tội ông có tên thánh Jean-Baptiste và khi 
chịu bí-tích Thêm-sức nhận thêm tên thánh Petrus (thường là theo tên thánh người đỡ đầu). Tên thánh 
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ông là Petrus theo tiếng la-tinh chứ không phải là Pétrus lai căn Pháp (Pierre). Không vô dân Tây, ông 
thường xưng Petrus Ký (và P.J.B. Trương Vĩnh Ký) người bình thường vẫn hiểu là cho gọn, khác nào 
người Việt ở Mỹ tự xưng là N. Vu, V. Lê! Chỉ có người hậu-sinh cưỡng ép lịch-sử mới có những lý giải 
rằng Trương Vĩnh Ký theo Tây lấy tên Petrus Key, rồi đổi thành J.B. Trương Vĩnh Ký (5)!

Thứ nữa gia đình Trương Vĩnh Ký không theo cách đặt tên dân Tây như các các "đại-gia" Trần Văn 
Đôn, Nguyễn Văn Của, v.v. mà ngược lại, rất bình thường Việt Nam: anh ông là Trương Vĩnh Sử, và 9 
người con Trương Vĩnh Ký là Trương Vĩnh Thế (người cùng với Diệp Văn Cương tháng 9-1886, được 
thống-đốc Nam-kỳ cử ra Huế làm thông ngôn ở triều vua Đồng-Khánh - tức là hai cha con Trương Vĩnh 
Ký cùng hành sự đồng triều), Trương Thị Gia (chồng Nguyễn Trọng Quản là học trò Trương Vĩnh Ký 
và người viết tiểu thuyết đầu tiên bằng chữ  quốc-ngữ Thầy Lazarô Phiền), Trương Vĩnh Viết, Trương 
Thị Tự, Trương Vĩnh Trọng, Trương Vĩnh Mỹ, Trương Vĩnh Kỷ (mất sớm lúc 3 tuổi), Trương Vĩnh Tiến 
(mất khi 1 tuổi) và Nicolas Trương Vĩnh Tống. Thân-sinh ông, Trương Chánh Thi (còn có tên Trương 
Văn Toàn), đã trở lại đạo (tên thánh Dominico) khi kết hôn với mẹ ông, bà Maria Nguyễn Thị Châu, là 
người đạo gốc từ hai thế-kỷ, ông làm quan võ chức nhỏ, đã sống thật đức tin của mình dù biết dễ bị 
thiệt đến chính sinh mạng mình và cả gia đình. Hơn nữa, Trương Vĩnh Ký đã không xin nhập quốc tịch 
Pháp (và trối trăn khuyên các con ông đừng nhập dân Pháp) và suốt đời mặc y-phục cổ-truyền. Làm 
như ông đã biết trước miệng thế gian nên ngoài hành trạng ông đã để ý trong cách đặt tên và đã để lại 
bài thơ tuyệt mệnh theo đó ông đã tự đặt mình trước sự phán xét của lịch-sử:

"Cuốn sổ bình sanh công với tội,
Tìm nơi thẩm phán để thừa khai".  

Cả cuộc đời, Trương Vĩnh Ký vẫn chứng tỏ đã sống theo câu cách ngôn La Tinh "Ở với họ mà không 
theo họ" (Sie vos non vobis), làm kim chỉ nam cho cuộc đời của miønh, như tỏ bày trong thư trao đổi 
với trí thức người Pháp Alexis Chavanne! (Trương Vĩnh Ký thường kết thúc thư gửi bạn hữu Âu Tây 
"totus tibi" (T.T.) có nghĩa là "tất cả vì bạn")!

Đạo Thiên-Chúa là một tôn giáo có hệ thống, chủ lý, có phẩm-trật và kinh sách trắng đen minh-bạch từ 
hai ngàn năm; do đó khi nhập vào Việt Nam đã đụng độ với đạo Nho cũng là một đạo-lý có hệ-thống và 
truyền thừa từ nhiều ngàn năm. Nhưng cái gọi là "văn-hóa Kitô giáo" (trần gian' do con người đặt 
thành) đó không hẳn là tinh túy của đạo. Cốt tủy là đức Tin nơi Chúa ba Ngôi và chỉ một đức tin mà 
thôi; nhưng khi hành đạo và sống đạo thì "hội-nhập" với con người và văn-hóa địa phương. Từ công-
đồng Vatican thứ II (1962-1965), lối sống và hành đạo này được hiến-chế phụng-vụ chính thức của 
Tòa Thánh La Mã công nhận và cổ võ. Trương Vĩnh Ký cũng như nhiều vị tiền bối trong Nam đã đi 
trước, đã sống đạo giữa lòng dân-tộc, sống đạo như một người Việt! Ông viết "Croyance sur l'âme et 
la mort" đăng trên Philosophie positive (2e série, t. 26, janvier-février 1881, p. 128-135). Tu-sĩ Lữ-Y 
Đoan đã dùng triết-lý và ngôn-ngữ của tam giáo và đạo-lý đông-phương để dịch Kinh Thánh ra Sấm-
Truyền Ca. Sau ông, các nhà chủ trương và nhà văn nhà báo của tờ Nam-Kỳ Địa-Phận đã đem tín-lý 
đạo lồng trong những câu chuyện và thơ văn. Nhiều nhà văn nhà báo khác trong Nam từ 1865 và rầm 
rộ hơn từ thập niên 1920 đã tiếp tục đề cao và xiển dương đạo-lý dân-tộc trên căn bản tam giáo và hòa 
đồng, như một khí-giới sống-còn trước cơn thịnh nộ của vũ khí và áp-đặt của Tây phương! (6).

* * *

Cho đến khi có Cộng đồng Vatican II, người Công-giáo không Tây-phương - trong đó có người Việt 
Nam, vẫn luôn có mặc cảm hoặc băn khoăn sống tách khỏi nếp suy nghĩ và tâm hồn dân-tộc. Trương 
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Vĩnh Ký, một người hiểu biết lịch-sử và nhu cầu tiến bộ xã-hội, đã vượt được thân phận "dépaysé" (xa 
lạ trên đất nước mình) và chứng minh người Việt có thể vừa sống đạo vừa giữ được tinh thần dân-tộc 
-  tương quan Đạo-Đời vừa kính Chúa vừa làm người dân yêu nước - điều bất khả thể ở một nước 
quân-chủ nơi mà yêu nước hoặc có tinh thần dân-tộc phải là trước hết Trung-quân. Ông biết đạo Chúa 
đến đảo lộn một số giá trị văn-hóa truyền thống, ở những điểm nhân bản hóa, hiện-đại hóa các quan 
hệ xã-hội kể cả quân-thần, vua-dân (ở trong nước và hải-ngoại vẫn có những người chống đạo và 
Trương Vĩnh Ký cũng ở những điểm này)! Có thể ông nhìn thấy đạo Thiên-Chúa bị thế-lực thực-dân lợi 
dụng, do đó khi ông đề-cao đạo lý truyền thống dân-tộc (hay đông phương) với người đọc và dân 
chúng Việt Nam, để trở về nguồn, là vô tình ông đã đi ngược chiều gió - vừa của triều đình, nho sĩ vừa 
của giáo-hội La Mã (nhất là các cha Dòng Đa Minh và tiếp đến là Hội Truyền giáo Paris cấm đoán việc 
thờ cúng tổ tiên; trong khi dòng Tên thì chấp thuận). Trương Vĩnh Ký nối kết Đạo-Đời khiến đời sống 
tâm linh phong phú hơn và cũng có nghĩa là Trương Vĩnh Ký ý thức rằng bổn phận hiện-tại cũng quan 
trọng như hy-vọng ở thế-giới ngày sau. Vào thập niên 1960, ở miền Nam một nhóm trí thức Công-giáo 
(Lý Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung,...) đã cổ võ người Công-giáo "tìm về dân-tộc", một việc Trương 
Vĩnh Ký đã làm và làm thật từ cả thế-kỷ trước đó! Người ngày nay đã cho ông có lý, nhưng ông đã chịu 
nhiều oan trái thuở sinh tiền cũng như cả hơn trăm năm sau! Thời ông trẻ và thanh niên là thời cấm 
đạo và khi ông tới tuổi làm việc, ông đã làm người mất nước - miền lục tỉnh bị Pháp thôn tính! Hơn ai 
hết, ông hiểu thế nào là mất nước và hiểm họa mất văn-hóa dân-tộc!

Trương Vĩnh Ký đã cổ võ một nền văn-hóa dân-tộc với căn bản đạo-lý cổ-truyền và tam-giáo; tính chất 
văn-hóa kết hợp và làm sống mạnh tính tôn-giáo và dân-tộc tính! Một tổng hợp nếu có thể khả-thi sẽ là 
nền tảng vững vàng và thực-tế! Ngoài ra chính đạo Thiên Chúa phát triển ở trong Nam đất mới cũng 
tương đối khai phóng và uyển chuyển hơn ở Đàng Ngoài (Bùi Chu, Phát Diệm, v.v.) khép kín. Hợp tác 
với "tân trào" nhưng Trương Vĩnh Ký chủ trương dựa vào tiến bộ khoa học kỹ thuật của người Pháp để 
đưa đất nước ra khỏi khó nghèo chậm tiến, trong hoàn cảnh đã thua trận thư hùng võ khí ở Đà-Nẵng 
và lục-tỉnh, rồi Bắc-kỳ!

Xét sự nghiệp Trương Vĩnh Ký chúng ta xét theo số trang số chữ hoặc xét theo tính chất và nội dung? 
Dĩ nhiên thời ông chưa có hệ thống thư viện và thư-hiệu, mà sách chữ quốc ngữ thì trước ông nào đã 
có gì! Như vậy, để nghiên cứu, trước tác hay phiên dịch, Trương Vĩnh Ký đã phải làm việc trí thức và 
phán đoán nhiều hơn người thời nay. Ông cũng không tốt nghiệp sử học cũng như chưa được danh 
dự mang hàm tiến sĩ, dù ông là bạn với những danh nhân Âu Tây như Paul Bert, Victor Hugo, Littré,...  
Sách tham khảo chưa có hoặc chưa mấy thì làm gì có trích dẫn tràng giang và lập đi lập lại tốn giấy 
như các ngài "sử gia" thời nay?

Ngay từ khi văn học chữ quốc ngữ mới manh nha, các nhà trí thức Huình Tịnh Paulus Của, Trương 
Vĩnh Ký rồi Trương Minh Ký đã chú tâm đến đạo lý dân tộc, trước mắt để chấn chỉnh phong hóa và về 
lâu dài nhắm gìn giữ chính-đạo tức đạo Nho. Cái buổi giao thời đó phong hóa xã hội đang trên đà 
xuống thấp. Họ dịch sách đạo lý của nho-học ra chữ quốc ngữ, soạn sách về đạo đức văn hóa truyền 
thống, sao lục thơ văn có mục đích luân lý, giáo dục, v.v. Huình Tịnh Paulus Của đã có những sách về 
Gia Lễ (1886) nói đến quan hôn tang tế là 4 lễ đầu cùng lễ phép học trò công tư thông dụng, Thơ Mẹ 
Dạy Con (1907), v.v. Trương Minh Ký soạn Tiểu Học Gia Ngôn Diễn Nghĩa, v.v. Trương Vĩnh Ký trong 
các số báo Thông Loại Khóa Trình viết nhiều bài xiển-dương tinh-thần đạo-lý căn bản của người Việt 
Nam, dịch Kim Cổ Kỳ Quan ra tiếng Pháp, phiên dịch ra quốc ngữ Minh Tâm Bửu Giám (1891-3), v.v. 
Tờ Thông Loại Khóa Trình ra mắt năm 1888 như một tờ học-báo (và là tờ báo tư-nhân đầu tiên của 
lịch-sử báo-chí Việt Nam); nhan đề nơi trang đầu ghi chữ Hán "thường bả nhất tâm hành chánh 
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đạo"(luôn đem tấm lòng mà hành đạo). Trong bài Bảo mở đầu số 1 khi nói về mục đích, họ Trương đã 
nói: "Phép học là trước học lễ, sau học văn; được cả hai ấy mới ra con nhà gia giáo, biết phép tắc, lễ 
nghi, cang thường, luân lý, biết chữ nghĩa văn chương, kinh sử truyện tích cổ kim, ấy là đáng được 
con người tử tế..." (7). Ông còn soạn Thơ Mẹ Dạy Con, Thơ Dạy Làm Dâu (1882), Gia Huấn Ca, v.v. 

Nội dung các tác-phẩm (khoảng 118) của Trương Vĩnh Ký chủ-yếu về ngữ học, sử ký, địa dư, văn-học, 
kinh sách Nho giáo,... nói chung nhắm học thuật và đạo lý mà sách về kinh-điển Nho giáo và đạo lý 
nhiều hơn các đề tài và thể loại khác. Thời Trương Vĩnh Ký là thời suy đồi phong-hóa. Dung hòa cũ-
mới, đông-tây, trí học và đức học, Trương Vĩnh Ký đã lựa chọn con đường đạo lý truyền thống như 
ông từng nhận trong thư gửi Paul Bert. Ông soạn Tam Tự Kinh quốc-ngữ diễn-ca, dịch Tứ Thơ, Đại 
Học, Trung Dung, v.v.. Trong Sơ Học Vấn Tân Quốc-ngữ Diễn Ca (1884) có những câu như: "ở đời 
trung đạo chớ thiên, / vui theo nho đạo là bên chính đồ", nếu người đọc không biết tác giả là Trương 
Vĩnh Ký thì cũng chẳng thể nghĩ người viết đó là người theo đạo Thiên-Chúa! Và trong Cours d'histoire 
annamite, Trương Vĩnh Ký còn tỏ ra dân-tộc hơn là người có đạo, đã bênh việc gọi là cấm đạo của các 
vua nhà Nguyễn: "Người Việt đâu có thù ghét đạo Thiên Chúa! Họ chỉ bất bình phản đối những hành 
động quá lố của một số linh-mục ỷ có quân đội và chính quyền Pháp mà có những hành vi ngạo 
ngược. Vì xét cho cùng, đạo Thiên Chuá và đạo Phật có khác gì nhau đâu!"

Dù không có tác-phẩm đồ-sộ về số trang nhưng Trương Vĩnh Ký đã để lại nhiều tác-phẩm quan trọng 
về sử và ngữ-học, quan-trọng vì tiên phong và phương-pháp khoa học, đã được các nhà khoa học và 
trí thức Anh Pháp thời ông và hậu sinh tham-khảo và kính phục giá trị. Mặt khác, cũng cần nhắc rằng 
Trương Vĩnh Ký là người chủ trương viết chữ quốc-ngữ viết như nói và theo tiếng Việt Nam, tức tránh 
dùng chữ Hán và văn biền-ngẫu! Dân-tộc là ở đó! Nói như Trần Chánh Chiếu, một người Nam-kỳ 
Công-giáo khác và thủ lãnh phong trào Minh Tân trong Nam, đã tôn Trương Vĩnh Ký là "quan thầy của 
cả Nam kỳ"!

Trương Vĩnh Ký là người có công (hoặc bị cực-đoan phê là có tội) sử-dụng và đại-chúng cùng phổ-
thông hóa chữ quốc-ngữ, đặt những viên gạch đầu tiên và căn-bản cho một nền văn-học "quốc-gia" 
đúng nghĩa. Sử-dụng và phổ biến chữ quốc-ngữ, Trương Vĩnh Ký cũng có ý đưa đất nước thoát khỏi 
những giới hạn để vươn mình hội-nhập cùng thế-giới! Đây là một yếu tố chính của chủ-nghĩa quốc-gia 
dân-tộc của Trương Vĩnh Ký, một quan niệm hiện-đại và mới về "quốc-gia"! Thực-dân Pháp ép dân 
chúng Việt Nam học chữ quốc-ngữ để đọc công văn và quên nguồn gốc nhưng còn có ngụ ý dùng chữ 
quốc-ngữ làm cây cầu để người Việt đến với tiếng Pháp mà mất gốc thêm một lần nữa. Nhưng Trương 
Vĩnh Ký và một số trí thức cùng thời đã lợi dụng để gây dựng một nền văn học và văn-hóa mới: một 
tình cờ lịch-sử; nhưng đối với những người như Trương Vĩnh Ký đã là một quyết tâm và dứt khoát. 
Phải chăng đãy cũng là lý do khiến nhiều nhà cai trị thực dân Pháp đã nghi kỵ và lần cuối cùng bỏ rơi 
ông. Paulin Vial, giám đốc Nội vụ Nam kỳ ở Sài-gòn báo cáo "Trương Vĩnh Ký là hiện thân của những 
phần tử đáng nghi ngờ trong đám người Việt". Ngoài việc có hai phe người Pháp (thực dân như Paulin 
Vial, khai hóa như Paul Bert), tranh chấp giành quyền lực, Trương Vĩnh Ký ở giữa đã nhiều lần lãnh 
"đạn" (cúp lương, không gia hạn việc làm, v.v.), còn có thêm lý do Paulin Vial là người chủ-trương 
(thông tư 15-1-1866), buộc người Việt cắt đứt liên hệ với văn-hóa Trung Hoa, trong khi đó Trương 
Vĩnh Ký lại muốn đề cao và phục hồi đạo lý truyền thống!

Phạm Thế Ngũ kết luận công bằng nhất về Trương Vĩnh Ký: "Ở ông ta thấy thái độ thích đáng công 
minh của một bực trí thức trung thực và tự trọng, không thấy cái xu phụ mù quáng của thứ tẩu cẩu 
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ngoại nhân. Con người ấy thực ra ở trí sáng suốt, óc chừng mực, phong tao nhã, vẫn cốt yếu là một đồ 

đệ Nho giáo. Và trái tim ông vẫn đập về phía đất nước, đồng bào "(8).

* * *

Sống thời Nho học bị thử thách lớn và lung lay tận gốc rễ, thời sức mạnh quân-sự một tiểu quốc như 
Việt Nam đối đầu với vô địch kỹ thuật Âu Tây, Trương Vĩnh Ký cũng như Phan Thanh Giản đã trở 
thành bung-xung cho những người và tập-đoàn cực-đoan (Nam triều thế-kỷ XIX, đảng Lao Động tức 
cộng-sản Bắc Việt giữa thế-kỷ XX) phê-phán nặng nề. Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký là hai 
nhân vật lịch-sử hàng đầu đã có những vai trò quan trọng do tình thế đưa đẩy đến và mỗi người đã 
hành xử với khả năng và ý thức của mình. Cả hai đã đành "bất cượng chớ cượng làm chi"(Fais ce que 
dois advienne que pourra) như tựa một tập diễn ca của Trương Vĩnh Ký! Hành cử của hai vị khác nhau 
nhưng đều là kết-quả của ý thức sáng suốt cần thiết cho thời thế, lúc "biến"  - khi mà hai nền văn-hóa 
đụng độ lớn, một bên trọng lễ-nghi, truyền thống và hình thức, một bên trọng sức mạnh vật chất, văn 
minh; một bên cao ngạo khép kín, một bên mở và tự-do! Nước Việt Nam lúc bấy giờ đang trên con 
đường suy vong về quốc phòng, quân sự, hai ông đã phản ứng ở trận tiền thay cho vua quan ở mãi 
ngoài kinh thành; và họ đã bị "hậu phương" này phê-phán nặng nề (bán nước, luân lý hàng phục, v.v.). 
"Hậu-phương" yên tĩnh (mặt nổi) càng chứng tỏ sự bất lực, thất thời và cực đoan trước cả những đề 
nghị của Nguyễn Trường Tộ (không hợp tác với Pháp),... "Truyền-thống" và cả "cần vương" lúc bấy 
giờ có lúc được hiểu hẹp hòi là "quốc-gia, dân-tộc" nếu bình tâm xét!

Cả hai vị đều xuất thân từ miền Nam đã trở thành những nhân vật lịch-sử bị sử gia và quan chức đảng 
cộng-sản Hà Nội "xử" nhiều lần sau 1954, cũng như bị một số "xử gia" (xử, như trong xử tội) ở hải-
ngoại sau 1975 kỳ-thị và miệt thị, mỗi người cường độ khác nhau (9). Cụ Phan Thanh Giản trung quân 
không mù quáng vì đã biết người biết ta (qua Pháp và đối đầu ở trận tiền với đại bác của liên quân 
Pháp và Tây Ban Nha). Ông quyên mình cho đúng đạo vừa cứu dân chúng khỏi chết oan vì bất tương 
quan lực lượng!

Trương Vĩnh Ký được giáo dục ở các trường đạo. Sách vở còn rành rành đó và chứng nhân ghi lại 
rằng ông thông minh, 9, 10 tuổi đã đọc được Thánh Kinh do thân sinh để lại  bằng tiếng La tinh vì lúc ở 
Cái Nhum, thày Tám đã dạy ông tiếng La tinh. Các thừa sai biết khả năng và con người Trương Vĩnh 
Ký, đã nhiều lần tạo cơ hội cho ông qua La Mã học nhưng ông đều khéo léo từ chối. Không thành công 
nghiệp tu (có thể ông không muốn!?), rồi vì hoàn cảnh đã trở về đời sống dân sự, làm người dân thời 
loạn lạc rồi mất nước, bị trị. Ông không bắng cấp cao nhưng thông-thái và làm bạn với nhiều đại danh 
Âu Tây và các hội bác học (sociétés savantes) khi sang Aâu-châu, cũng như được quốc-tế công nhận 
là nhà bác học thứ 17 trong số Les Dix Huit Commités Culturelles et Scientifiques du Monde (1873-
1874) và cuộc đời đã để lại một sự nghiệp lớn với nhiều công trình giáo dục và nghiên cứu trong đó có 
những công trình rất khoa-học (sử và ngữ học). Người có suy xét, có lương thiện trí thức cùng công 
bình cũng phải khách quan nhìn nhận Trương Vĩnh Ký thông thái, nhiều khả năng và có công, đáng 
kính phục. Những phê phán có tính cách theo thời (của cộng-sản Việt Nam, của kỳ thị địa phương, tôn 
giáo) và chủ quan thiên lệch ("đầy tớ, bán nước") thì lịch-sử sẽ chứng minh, giải tỏa. Mà một đời người 
Việt Nam cũng đã thấy hơn một lần "gió" đổi chiều: trong nước, tập đoàn cộng-sản sau khi phá tượng 
và đổi tên trường Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký, đã từng bước "phục thiện" phục hồi danh dự
người đã mất, với một số hội-thảo và bài báo. Riêng trường hợp Trương Vĩnh Ký, Từ Điển Văn-Hóa 
Việt Nam xuất-bản 1993 đã ghi công những người Công giáo Việt Nam và ngoại quốc có công với văn-
hóa Việt Nam trong số có hai nhà văn-hóa tiền phong của Nam kỳ và chữ quốc ngữ là Trương Vĩnh 
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Ký, Huình Tịnh Paulus Của (10). Gần đây, năm 2002, tạp chí Xưa Và Nay tổ chức  một "tọa đàm 
Trương Vĩnh Ký với văn-hóa" trong số gần 20 diễn giả, người kết tội Trương Vĩnh Ký theo luận điệu cũ 
chỉ còn 2, 3 (11).

Trương Vĩnh Ký là con người văn-hóa, vừa dân-tộc vừa tổng hợp đông-tây và có con mắt nhìn xa 
trông rộng. Về chịu tang mẹ rồi ở lại quê nhà vì tình hình bắt đạo và Pháp đánh chiếm. Thân phận làm 
người Công giáo ở miền Nam lúc đó thật bi đát. Từ bắt đạo được tự do giữ đạo, hoàn cảnh bị Pháp 
chiếm có người tin là định-mệnh (một tiểu quốc như Việt Nam  từng ngàn năm bị Tàu đô hộ!). Quốc 
phá gia vong, thân-phận bị trị, không lối thoát, việc "hợp-tác" với chủ đích dân-tộc như Trương Vĩnh Ký 
đã chắc gì là một hành-động phản bội, tay sai? Mà sự "hợp-tác" với "tân trào" của ông cũng nhiều sóng 
gió mà theo văn khố thuộc-địa để lại chứng minh Trương Vĩnh Ký là một người có bản lãnh và tư cách 
văn-hóa và do đó không trơn tru như đối với Tôn Thọ Tường, Hoàng Cao Khải, Trần Bá Lộc, v.v.! Làm 
việc nhưng không thuộc bộ máy hành chánh, cai trị, do đó khi thất sủng, ông không cả tiền hưu sống 
già thoải mái như những người đó! Sau lần hợp tác cuối (1886), Trương Vĩnh Ký tiếp tục làm công tác 
của một con người đạo-lý, ra học-báo TLKT, soạn và dịch sách đạo lý, triết học đông phương. Cho đến 
khi tàn hơi vẫn chưa thỏa nguyện vì chưa hoàn thành việc muốn làm; trong một những thư cuối, ông 
than nợ nần chồng chất, thân lại bệnh chỉ vì có ước muốn phổ biến cho người đi sau các văn-hóa và 
đạo lý của người đi trước. Làm người theo đạo Thiên-Chúa có thể phải sống cách biệt hoặc có thể gây 
mặc cảm sống bên lề, nhưng một người hiểu biết lịch-sử và có cái học tổng hợp như Trương Vĩnh Ký, 
ông biết đạo đem lại chân lý giải thoát nào, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng nào, cho ông và cho đất 
nước. Lòng yêu nước và tinh thần đạo lý ông xiển-dương dễ bị nghi ngờ, kỳ thị, cả... không được 
phép(!) bởi người đương thời và hậu sinh. Càng được thế giới công nhận là bác-học, lại là người 
Công-giáo, Nam-kỳ, Trương Vĩnh Ký càng bị người dị-ứng "xử"!
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