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T’oung Pao và Ai Từ về Petrus Trương Vĩnh Ký 
Trần Thạnh (PK 1968-1975) 

Tạp chí T’oung Pao (Thông Báo, 通報) là tạp chí 
Pháp ngữ nghiên cứu về Đông phương học lâu đời 
nhất và uy tín nhất thế giới. Được xuất bản lần đầu 
tiên vào năm 1890 bởi nhà in E. J. Brill ở thành phố 
Leiden (Hòa Lan), thuở ban đầu tạp chí có tên là 
T’oung Pao ou Archives pour servir à l’étude de 
l’histoire, des langues, la géographie et 
l’ethnographie de l’Asie Orientale (Chine, Japon, 
Corée, Indo-Chine, Asie Centrale et Malaisie). 

Điểm qua thành phần chánh chủ bút đầu tiên và 
hiện nay của tờ báo, chúng ta có thể thấy được uy 
tín khoa học của nó. 

Hai chánh chủ bút đầu tiên và cũng là thành viên 
sáng lập của T’oung Pao là Henri Cordier (1849–
1925) và Gustav Schlegel (1840–1903). Ông 
Cordier là Chủ Tịch Hội Địa Lý Pháp Quốc, một 
nhà ngôn ngữ học, sử học, dân tộc học, và Đông 
phương học nổi tiếng. Ông Schlegel là một nhà 
Hán học và tự nhiên học danh tiếng người Hòa Lan 
[Nguồn: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Cordier và 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gustaaf_Schlegel]. 

Hiện nay các chánh chủ bút của tờ báo là Pierre-
Étienne Will (Collège de France, Paris, France), 
Martin Kern (Princeton University, USA), và Paul 
W. Kroll (University of Colorado at Boulder, 
USA), các giáo sư của những đại học hàng đầu thế 
giới [Nguồn: http://www.brill.com/toung-
pao#EDIBOA_0]. Tưởng cũng cần nhắc lại 
Collège de France và Princeton University là hai cơ 
sở đào tạo các nhà bác học của Pháp và Hoa Kỳ. 

Trong số báo thứ 3, quyển 1, phát hành năm 1890, 
ở trang 261–268, Chánh Chủ Bút Henri Cordier đã 
viết một bài ai từ (obituary, nécrologie) về Petrus 
Trương Vĩnh Ký [Nguồn: 
http://www.jstor.org/stable/4525461]. Đây là bài viết 
đầu tiên về một người Việt Nam, và từ đó đến nay 
trong lịch sử hơn 120 năm của T’oung Pao, không 
biết có người Việt Nam nào khác được vinh dự 
nhắc đến trên tạp chí nghiên cứu nổi tiếng bằng 
Pháp ngữ này hay không? 

Cũng cần nói thêm về một thông lệ của giới học 
thuật từ xưa đến nay. Vào mỗi dịp sinh nhật quan 
trọng (60, 65, 70 tuổi, …) của những nhà nghiên 
cứu hàng đầu thế giới, các đồng nghiệp thường tổ 
chức một hội nghị khoa học để vinh danh cá nhân 
này. Khi những vị này mãn phần, tin tức sẽ được 
truyền đi toàn thế giới, ngày nay bằng phương tiện 
email, ngày xưa là các ai từ đăng trên tạp chí một 
cách trân trọng. 

Đối với trường hợp của Trương Vĩnh Ký, điều này 
không chỉ xảy ra một lần. Tên Ông được Henri 
Cordier một lần nữa nhắc đến trong bài khảo cứu 
Les Etudes Chinoises (1899–1902) đăng ở số 1, 
quyển 4, trang 23-52, năm 1903. Tên Ông đứng 
đầu trong danh sách 41 nhà nghiên cứu đã quá vãng 
(nécrologie). Điều này nói lên uy tín của Trương 
Vĩnh Ký trong giới học thuật thời bấy giờ. 

Henri Cordier đã viết gì về Trương Vĩnh Ký trong 
bài ai từ dài 8 trang vào năm 1900? Ở đây chúng ta 
nên gác qua những khác biệt về tư tưởng chính trị. 
Cũng không nên quá chú ý về quan điểm trong 
ngôn từ của một nhân vật có địa vị xã hội thời bấy 
giờ, mà bài ai từ của Cordier nhắc tới. Cái chúng ta 
muốn tìm hiểu là giới học thuật và vị chánh chủ bút 
T’oung Pao đã nghĩ gì về nhà bác ngữ học họ 
Trương. Xin lược dịch và trích dẫn: 

Học giả danh tiếng người An Nam này qua đời 
vào tháng 9 năm 1898, và thật là một sự sơ xuất 
đáng tiếc chúng tôi đã không thông báo sự mất 
mát to lớn này. Ông được an táng vào ngày Thứ 
Ba 6 tháng 9 tại Chợ Quán. Một Ủy viên Hội 
đồng người bản xứ, ông Trần Bá Thọ, đã đọc lời 
vĩnh biệt người giáo sư cũ. Chúng tôi xin được 
trích dẫn vài lời từ bài diễn văn đó. 

“Ngay từ thuở thiếu thời, không cưỡng lại được 
sự quyến rũ của việc học hỏi Pháp ngữ, Petrus 
Ký đã miệt mài để đạt được một sự hiểu biết 
hoàn chỉnh ngôn ngữ này, và Ông đã sử dụng nó 
để phục vụ nước Pháp từ những ngày đầu chinh 
phục. 

“Là giáo sư trường Tham Biện Hậu Bổ, cùng 
với Philastre và Luro, Ông đã góp phần vào việc 
hình thành một đội ngũ đáng kể các viên chức 
hành chánh, nhiều người trong số họ đã trở 
thành bạn của Ông và duy trì những kỷ niệm 
thâm niên về người thầy đầu tiên của mình. 

“Qua việc dịch thuật các tác giả chính yếu của 
Việt Nam và Trung Hoa, Ông đã đóng góp quan 
trọng trong việc phổ biến chữ quốc ngữ. Ngay cả 
ở phút cuối đời, Ông vẫn còn bị ám ảnh bởi ý 
nghĩ muốn phổ biến những công trình văn học 
cuối cùng của mình, trong số đó có bản dịch 
quyển từ điển của Littré. 

“Được Toàn Quyền Paul Bert chọn làm nhân 
vật trung gian với Triều đình Huế, Ông biết gây 
cảm hứng cho Vua Đồng Khánh, tạo sở thích với 
tiếng Pháp nơi vị vua này. Với sự hướng dẫn 
khéo léo của Ông, vị hoàng đế An Nam này 
chẳng bao lâu sau đã bắt đầu ấp úng những câu 
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chào hỏi thân thiện bằng tiếng Pháp đối với các 
đại diện của nước Cộng Hòa. …” 

Tờ Courrier de Saigon Thứ Tư 7 tháng 9 năm 
1898 có bài tường trình về đám tang Trương 
Vĩnh Ký. Rất đông những nhân vật quan trọng 
người bản xứ và những đại biểu chính phủ khắp 
mọi nẻo của Nam Kỳ đã đến viếng. 

Hành trang khoa học của Trương Vĩnh Ký thật 
đáng kính nể. Một phần lớn những trước tác của 
Ông dành riêng cho việc giảng dạy ngôn ngữ. 
Ông dịch Tam Tự Kinh và những quyển sách sơ 
cấp khác, cùng với thi văn và những câu chuyện 
bình dân. Ông cũng đã dịch Tứ Thư ra quốc ngữ, 
nhưng chỉ có Đại Học, Trung Dung, và một phần 
của Mạnh Tử là được in ra bằng nguyên cảo 
(autographie). Tôi không biết tại sao việc phát 
hành phần cuối của quyển Mạnh Tử và toàn bộ 
quyển Luận Ngữ đã bị nhà cầm quyền ngăn lại. 
Petrus Ký cũng đã cống hiến những tác phẩm 
nhỏ về lịch sử và địa lý của Nam kỳ. Ông cũng 
đã xuất bản hàng loạt những bài viết ngắn về 
nhiều chủ đề khác nhau. 

Tiếc thay, đối với người ngoại quốc nói chung 
và những nhà Hán học nói riêng, rất nhiều những 
quyển sách này chỉ in bằng chữ quốc ngữ mà 
không có phần dịch ra Pháp ngữ hoặc Hán văn. 
[Hết trích dẫn. ] 

Sau đó Henri Cordier đã liệt kê trong 7 trang giấy 
các tác phẩm của Trương Vĩnh Ký. Ở phần cuối 
của bài này, chúng tôi sẽ trích đăng lại bản liệt kê 
này như một tài liệu tham khảo. 

Để kết thúc bài viết này, xin được nhắc đến một bài 
ai từ khác mà Henri Cordier viết 10 năm sau đó, 
năm 1910. Đó là bài ai từ dành cho Abel des 
Michels (1833-1910), giáo sư trường Ngôn Ngữ 
Đông Phương, người đã dịch nhiều tác phẩm quốc 
ngữ ra tiếng Pháp, trong số đó có Kim Vân Kiều 
Tân Truyện, Lục Vân Tiên Ca Diễn, và nhiều trước 
tác khác của Trương Vĩnh Ký. Hành trang khoa 
học của vị giáo sư Đại học Sorbonne này được liệt 
kê trong 2 trang giấy. Một sự so sánh để thấy vị trí 
của Trương Vĩnh Ký trên diễn đàn học thuật thế 
giới. 

 

Bản danh sách các trước tác của P. Trương Vĩnh Ký đăng trong ai từ: 
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