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Tư LiỆU VĂN HÓA

TRƯƠNG VĨNH KÝ
vói việc bảo tồn văn hóa truyền thống
DƯƠNG T H U H Ằ N G

1.

Trương Vĩnh Ký (1837-1898) là một nhânV iệt Nam của Trương Vĩnh K ý xuất bản năm
vật đặc biệt ở nửa cuối thế kỉ X IX . Cuộc đời
1866 lại là một sưu tập truyện dân gian. Nhà
và sự nghiệp của ông đã được các nhà khoa
nghiên cứu Nguyễn Văn Trung khi tìm hiểu
học trên nhiều lĩnh vực quan tâm nghiên cứu.

sự nghiệp văn hoá của Trương V ĩn h K ý đã

Trải quầ 117 năm (tính từ khi ông qua đời cho

cho rằng: "...trong suôt cu ộ c đời làm văn hóa,

đến nay), lịch sử nghiên cứu về Trương Vĩnh

ông ch ỉ tập trung vào một việc hầu n h ư duy

K ý đã đạí được những thành tựu nhất định.

nhât: sưu tầm vốn văn hóa củ Việt Nam m à

Ông được coi là tác gia tiên phong trên nhiều

một phần lớn đã thất tán, chỉ còn những mảnh

lĩnh vực trong đó có văn hoá, văn học. Tuy

vụn lớn nhỏ, rât đáng được lượm, nhặt, chắt

vậy, nhiều nhận định đánh giá vè ông mới chỉ

chiu g iữ gìn đ ể m ong sau này đ ượ c p h ổ biên

dùng ở mức sơ bộ, đại quan; thậm chí có những

rộng rãi"°\ Vậy, tại sao Trương V ĩnh K ý lại

mảng còn bỏ trống.

quan tâm đến văn hóa, văn học truyền thống

Xuất sinh trong một gia đình công giáo,
được đào tạo bài bản và có hệ thống trong các
trường học Thiên chúa giáo, được đi thực tế ở
khá nhiều nước trên thế giới và được coi là
một trong những người tiếp xúc sớm nhất và

và ông đã có những đóng góp cụ thể gì? Tìm
hiểu các văn hóa phẩm mà ông sưu tầm, biên
khảo, biên dịch là con đường chúng tôi đi tìm
lời giải đáp cho vấn đề nêu trên.
2.

Qua thống kê, phân loại, chúng tôi xác

sâu sắc nhất với văn minh phương Tây; song

định, trong lĩnh vực sun tầm, biên soạn các tác

di sản trước tác của ông lại cho thấy ông rất

phẩm văn học dân gian V iệt Nam, Trương Vĩnh

chú trọng đến mảng văn hóa, văn học truyền

K ý có các tập truyện là Chuyện đời xưa, lựa

thống của dân tộc. Không phải ngẫu nhiên mà

nhón lấy những chuyện hay và c ó ích (1866)

Chuyện đời xưa, lựa nhón lấy những chuyện

(thường được gọi ngắn gọn là Chuyện đời xưa),

hay và có ích - ấn phẩm quốc ngữ đầu tiên ở

Chuyện khôi hài (1881), Ước lược truyện tích

những biểu hiện của phong tục hôn nhân, nghi

4 . P h a n Trọng T h ư ở n g ... (2 0 0 1 ), Tuyển tập Văn học dân
gian Việt Nam. Nxb. Giáo dục
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lễ trưởng thành cũng đã bị mờ nhạt, biến đôi.
Điều này hoàn toàn phù họp với quy luật phản
ánh hiện thực xã hội của truyện cô tích.
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nước An Nam (1887) và Sim tầm ca dao tục

Nhìn chung, hai tập truyện có tên gọi khác

ngữ... Ngoài ra còn có những mảnh vụn văn

nhau nhưng ranh giới giữa chúng về nội dung

học dân gian đăng trên Thống loại khóa trình

có phần trùng họp. Ớ tập Chuyện khôi hài có

và trong du kí Chuyến đi B ấc Kỳ năm Ât Hợi.

những truyện tính gây cười ít, thậm chí không

Ngoại trừ Ư ớc lược truyện tích nước An Nam

có (Đôi được vợ, Câu đôi c ó c h í khí, Con học

và Sưu tầm ca dao tục n g ữ là những tài liệu

trò cứu thầy già S áu,...). Trong khi đó, ở tập

chúng tôi còn đang tìm kiếm, những tư liệu kể

Chuyện đòi xưa, lựa nhón lấy những chuyện

trên sẽ là căn cứ chính cho các khảo sát của

hay và c ó ích lại không ít những truyện có

bài viết này.

tính chất gây cười (Ô ng huyện thanh liêm cả

Chuyện đời xưa, lựa nhón lấy những chuyện
hay và có ích gồm 74 truyện do Trương Vĩnh
Ký sưu tàm từ trong văn học dân gian và cũng
có truyện do ông viết ra. Tập truyện bao gồm

đời, vì một lời nói mât đức thanh liêm ; Ba anh
dôt làm thợ, Thằng chồng khờ, Thằng khờ đi
mua vịt.'..).

vè cơ bản,

các tác phẩm văn học dân gian

nhiều loại như truyện cổ tích (Tích hang ông

được Trương Vĩnh K ý sưu tầm, biên khảo thể

T ừ Thức, Trần M iên (M inh) Khô C h u ô i...),

hiện rõ tính giáo huấn theo tinh thần đạo lí

truyện cười (M ẹ chồng nàng dâu ăn vụng, Cha

truyền thống V iệt Nam. Chúng tôi đặc biệt chú

điếc, m ẹ điêc, con điêc, r ể đ iêc...), truyện ngụ

ý đến nội dung của Chuyện đời xưa, lựa nhón

ngôn (Con có c với con chuột, Con ch ó với con

lấy nhũng chuyện hay và c ó ích (ấn phấm quốc

g à ...), và có truyện chỉ là giai thoại được ghi

ngữ đầu tiên, 1866). Trước hết, tác phẩm có

lại (B ài thơ cái lưỡi...), v ề tên gọi tác phẩm,

nội dung hướng đạo, có phần giống với Huỳnh

cũng có nhiều "phiên bản" khác nhau. Theo

Tịnh Của ở Chuyện giải buồn0) nhưng phương

Bằng Giang, có người gọi là Chuyện đ ời xưa,

thức thê hiện là khác biệt(4). Có thể nói, tập

có người viết là Chuyện đời xưa, lựa nhón lấy

Chuyện đời xưa, lựa nhón lấy những chuyện

những chuyện hay và có ích, lại có người chép

hay và có ích đưa ra rất nhiều triết lí làm người

Chuyện đời xưa, nhón lấy những chuyện hay

và những lời bình của tác giả chính là những

và c ó ích , hay C h u y ện đ ờ i xưa, nhân lấy

bài học thấm thìa. Tuy cốt truyện đã có từ trong

những chuyện hay và có ích, Chuyện đời xưa

dân gian nhưng cách lựa chọn tuân theo tiêu

lựa nhem lấy những chuyện hay và có (chữ)...

chí cái "có ích" hướng đến việc bảo vệ nhân

Chuyện khôi hài cũ n g là tập truyện dạng
sưu tầm và biên khảo của Trương Vĩnh Ký,
bao gồm 38 truyện, trong đó có những truyện
kh á quen thuộc như C h ữ thiên trồi đầu, Thơ

hòa thượng...

với

Chuyện khôi hài, Trương

Vĩnh Ký đã bô sung cho lập Chuyện đời xưa,
lựa nhón lấy những chuyện hay và có ích, góp
cho văn học dân gian những mẩu chuyện hóm
hỉnh, nhẹ nhàng. Tính khôi hài của tập truyện

luân, cho thấy Trương V ĩnh K ý đã dùng lại
m ột phương thức/quan niệm truyền thống:
dùng văn để tải đạo, cảm hóa, giáo dục. Điều
này đặc biệt quan trọng trong thời điểm chính
sách nô dịch, đồng hóa của thực dân đang được
thực thi ráo riết tại Nam Kỳ. Thêm nữa, lối
hành văn mới mẻ của ông còn có ý nghĩa tích
cực trong việc hình thành và trau dồi câu văn
quốc ngữ thuở sơ khai.

váy

Các íác phẩm trên lĩnh vực văn học dân

quan bà, Thầy rờ, C hó có sừ n g,...), có lúc ở từ

gian được Trương Vĩnh K ý sun tầm và biên

ngữ đ ịa phương (B ẻ cau, H óc lưỡi búa, Nửa

khảo còn được lưu giữ khá nhiều ở Thông loại

trự CƠIĨĨ nửa trự ca n h ,...) nhưng cũng có khi

khoá trình - một tập san tư nhân do Trương

nằm ẩn sau cốt truyện ( Thay kiện, Khảng khái,

Vĩnh Ký làm chủ bút. Bên cạnh thơ ca, vè, trò

Dụng num làm thuôc,...).

chơi dân gian, câu hát, câu đối, câu đố, câu

có khi thể hiện ngay ở tiêu đề {Tú Suât lật
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nói chơi, nói ngược...; những truyện- kể dân

khi xưa không có" còn đem lại cho người đọc

gian, như "Quan Â m tru yện ", "Từ Thức

nhũng tri thức độc đáo về văn hóa dân gian ở

truyện"... cũng được Trương Vĩnh Ký sưu tầm,

các tỉnh phía Bắc. Neu lễ hội thường được hình

kê lại trên Thông loại khóa trình, góp phần

dung gắn liền với những nghi lễ trang nghiêm

lưu giữ kho tàng văn học dân gian nước nhà(5).

thì trò chơi tạc tượng dưới ngòi bút của Trương

Có thê nói, đen Trương Vĩnh Ký, lần đầu tiên

tiên sinh mang thêm cả nét thôn dã, thô tục:

văn hóa dân gian đã được chú ý quan tâm và

"Tạc tượng là bắt một cô đào nhan sắc có duyên

được văn bản hóa bang chữ quốc ngữ.

đẹp đẽ mặc áo lượt thưa rêu, quần lãnh bưởi

Ngoài ra, nhiều phong tục tập quán, lễ hội,
trò choi, điệu hát của văn hóa dân tộc được
ông miêu tả tỉ 1Ĩ 1Ỉ trong Chuyến đi B ắc Kỳ năm
Ất H ợi - du kí đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ.
Đó là cách phục trang của người phụ nữ truyền
thống:
"Đàn bà mặc áo có thắt lưng làm bìu (bọc),
yếm đỏ, không gài nút nịt, nút vai thả không
ra mà thôi, đầu đội nón giàu (ba tầm), lớn gần
bằng cái nia, hai bên có hai quai tụi vấn toòng
teng, đầu vấn ngang lấy lượt nhiễu vấn tóc mà
khoanh vấn theo đầu (có một làng Kẻ Lòi có
đàn bà quấn tóc); Dưới mặc váy, chân đi dép
sơn;...".

có người ngồi ra giữa giàn làm trên ao hồ. Trai
lãnh chàng đục, đóng khố giấy ra đó, làm bộ
đẽo phạm, hễ giữ không được thì tâm hỏa
động, dương vật dậy rách khố mất ăn; khi ấy
đâm đầu xuống ao lặn đi cho đỡ xấu..."
Dường như bước chân của Trương V ĩnh K ý
đi đến đâu, con người, phong tục, cảnh vật, và
ít nhiều suy nghĩ/nhận xét được hiện ra trang
giấy; và khối lượng ngôn từ quốc ngữ hóa cũng
tăng tiến theo đến đó. Cũng trong chuyến đi
Bắc Kì này, ông còn liệt kê các sản vật của đất
Hà Nội xưa phong phú, đa dạng: "Cây hội (giấy
viết sắc), các thứ giấy, quạt trúc, nón nan; gạch
ngói, nồi đất (đồ gốm), trà, muối diêm, mật ui,
đường hạ; vôi, đá, bánh phục linh, trôi nước,

Còn đây là nghệ thuật hát ca trù độc đáo
của dân tộc: "Hát cũng khi ngồi khi đúng, tay
nhịp sanh, miệng hát nhiều cung bậc giọng
thấp giọng cao ngân nga hay và êm tai lắm; có
chú kép ngồi một bên gảy (khảy) cái đờn đáy,
lại có người đánh trống nhỏ cầm chầu. Có khi

xôi bông đường, bánh mì khoai, rượu trắng,
khoai lang mộng, khoai sáp, khoai mài, khoai
tím, khoai ngọt; củ sắn, củ đậu, củ nần, củ
huỳnh tinh, xoài mít, nhãn, hồng thơm, hồng
đỏ...".

lại đứng hát bộ lại và múa và hát. Có khách thì

Nhờ vậy, tác phẩm thực sự là những tư liệu

chủ đám lại bắt phải quình [quỳnh](.6) tương

quý báu cho các nhà khoa học khi sưu tầm

rượu. Tay bâng [bưng] chén rượu, miệng hát

nghiên cứu về văn hóa, ngôn ngữ và con người

câu chi, hoặc tình ái, hoặc nhân ngãi, đê mời

V iệt Nam xưa. Điều này vượt ra ngoài mong

khách uống đi (Câu hát là giọng quình, chén

muốn chủ quan của Trương V ĩnh Ký: "Tôi

rượu là chén quình tương), tích chén nước Vân

muốn cho đồng bào của tôi được biết xứ sở đã

Anh đưa Bùi Hàng uống...

là cái nôi của giống nòi chúng tôi. V ị trí địa lí

Giọng nhà trò thường là những giọng sau

của xứ này, những phân chia về hành chánh,

nầy: mẫu dựng, thiệt nhạc, ngâm vọng, tì bà,

phong tục, sự giàu có về mỏ quặng, những

tắt phản, hát nói, gởi thơ, huỳnh, hãm, cung

sản xuất và k ĩ nghệ của nó"(li).

bắc, cửa quyền, non mai, nường hạnh, chữ khi,
thơ, thống(7)..."

3.

Bên cạnh việc sưu tầm, biên soạn các tác

phẩm văn học dân gian, Trương V ĩnh K ý còn

Cách Trương Vĩnh Ký ghi chép tỉ mỉ, cụ

chú tâm đến việc phiên âm, chú giải các tác

thể đến từng chi tiết mà "văn thuật V iệt Nam

phẩm văn học viết bằng chữ Hán, Nôm ra chữ

quốc ngữ. Thống kê dựa trên nguồn tư liệu

Mạch nước sữa dân ai dám đá.

đáng tin cậy của Bằng Giang và Nguyễn Văn

Chùa Kim Chương làm tôi phật

Hoàn, số lượng tác phẩm mà Trương Vĩnh Ký

Tương chua muối mặn sãi trường chai.

đã phiên khảo khá nhiều: Poème Kim Vân Kiều

Trong làng Cây Gõ nhà bên rường cột

truyện (1875), Đ ại Nam cuôc [q u ô c ] sử diễn
ca (1875), H uân n ữ ca (1882), Trương Lifu
hầu p h ú (1882), T hơ m ẹ dạy con (1882), N ữ
tắc (1882), Thơ dạy làm dâu (1882), Con hiếu
thảo (1882), C ổ Gia Định phong cảnh vịnh.
Gia Định thất thủ Vịnh (1882), Kim Gia Định
p h o n g cả n h vịnh (1882), B ài hịch con quạ
(1883), Ca dạy con trai còn nhỏ (1883), Gia
huân ca (1883), H àn nho phong vị p h ú (Học
trò khó phú) (1883), Hịch Quản Định (1883),
N g ư Tiêu trường điệu (1885), Lục súc tranh
công ( 1887), Vãn tê nghĩa sĩ c ầ n G iuộc (1887)
(chưa xuất bản), Lục Vân Tiên (1889), Phan
Trần truyện (1889)... Tất cả đều là văn vần và

Ngoại chợ Cây Vông giậu cặm gốc gai...
C ổ Gia Định p h o n g cảnh vịnh không chỉ
nhắc tới Kho cẩm Thảo, chợ Cây Vông, chùa
K im Chương, làng Cây Gõ... mà còn rất nhiều
địa danh khác, và mỗi nơi đều được tô đậm
đặc điểm riêng. Nhà sưu tập quan niệm: "Đặt
vãn đã hãy mà kê lại tích cũ tên xưa cùng nêu
dấu tích đê truyền lại cho người đời sau nhớ".
Như vậy, lí do đê Trương Vĩnh K ý sưu tầm và
chọn ghị lại tác phẩm này bởi "vãn đã hay" lại
có ý nghĩa luu giữ di sản "kê lại tích cũ tên
xưa" nên ông đã cho in ra nhằm "truyền lại
cho đời sau nhớ".

nội dung thiên vè các bài học đạo lí. Tuy nhiên,

Cũng với tinh thần ấy, ở Kim Gia Đ ịnh

số tác phẩm còn lại cho đến nay không đầy

pho n g cảnh vịnh, Trương Vĩnh K ý thấy: "Văn

đủ. Hiện nay, chúng tôi cũng chỉ khảo sát được

đặt thật tài tình, lời nói dễ hiểu" nên ông cho

một phần nhỏ trong gia tài ông đê lại.

in "để người đời người ta coi, cùng để lại cho
người đời sau cho biết đời nay đất này là như

Dễ thấy, Gia Định pho n g cảnh vịnh thật sự
là một cuốn sách quý bởi nó lưu giữ lại nhiều
thông tin và cảm xúc về Gia Định cô xưa, nhất

vậy, hoặc sau sẽ tốt hơn nữa chăng? Dầu cuộc
đổi dời cồn có hóa nên vực, vực có hóa nên
cồn đi nữa, thì cũng hãy còn tích lại mà nhắc".

là các danh tích. Theo lời giới thiệu, Trương
Vĩnh K ý nói c ổ Gia Định phong cảnh vịnh

Không có những ghi chép này hậu thế hẳn

"không rõ là của ai làm" nhưng "có kẻ nói (...)

đã mất một cơ hội hình dung G ia Định xưa

của Ngô Nhơn Tịnh, ở ngụ xứ Trà Luộc, làm

nhộn nhịp đến thế nào:

ra mà chơi..." và được làm theo cách "có đối

Dưới sông tàu lửa đậu liền,

đáp, song quan, cách cú, bạt tất(y) đủ nói về

Từ đồn Giao Khẩu sấp lên Bà Nghè.

địa cảnh Sài Gòn thủa trước Tây (Phú Lang

Thông lưu các nước bộn bè,

Sa) chưa lấy, bắt nội Ben Thành, Chợ sỏi vô

Có tàu Đông Việt, có ghe Bắc Kì.

tới Chợ Lớn, Chợ Gạo, Lò Gốm, Cây Gõ, Phú

Bán buôn vậi: nọ hàng kia,

Lâm, Cầu Bông, Thị Nghè Gò

váp,

đường xá,

xóm làng, nhà cửa, phố phường, chùa miếu,
lại thú người trên bộ dưới thuyền đủ cả. Nói
cho đến người Tây, M ô Rồ, tàu bè các nước
tới lui buôn bán thủa ấy nữa".
Như tiêu đề, đây là một bài thơ dài vịnh
phong cảnh Gia Định trước đây:
Kho Cẩm Thảo chứa thuế vua

Lao xao thương khách xiết gì là đông.
(Kim Gia Định p ho n g cảnh vịnh)
Rõ ràng, chùm tác phẩm tập trung về Gia
Định này, nhờ công

SU T1

tập của Trương V ĩnh

•Ký, sẽ còn mãi với thời gian vừa như một văn
liệu, sử liệu vừa như một chứng tích văn hóa
xã hội của địa phương này nói riêng, của V iệt
Nam đương thời nói chung.

4.

Do những điều kiện đặc biệt của lịch sử,

nhiều tác phẩm có tính giáo huấn từ Trung
Quốc đã trở thành một phần quan trọng trong
đời sống văn hóa tinh thần của người Việt.
Theo khảo sát của chúng tôi, các tác phẩm
kinh điển Trung Hoa được Trương Vĩnh Ký
biên dịch và giới thiệu là Đ ại học, Trung dung,
Mạnh thượng tập chí, S ơ học vấn tân, Minh
tâm bửu giám ...

Khối lượng trước tác biên khảo để lại cho
thấy Trương Vĩnh K ý rất có ý thức về việc bảo
tồn văn hóa cô truyền của dân tộc. Trước nhiều
đổi thay của thời đại, trong đó có nguy cơ bị
đồng hóa/ mất gốc..., ông đã ra sức sưu tầm,
văn bản hóa và giới thiệu các tác phẩm đủ loại,
từ câu hát hay trò chơi con trẻ... Điều quan
trọng hơn, ông đã dùng chữ quốc ngữ - hình

L à người được trưởng thành trong mồi

thức văn tự mới mẻ để bảo lưu các giá trị cổ

trường công giáo, được tiếp xúc, mở mang rất

truyền. Trước Trương V ĩnh K ý, đã có một số

nhiều kiến thực về văn hóa phương Tây nhung

tác giả làm công việc ghi chép, biên tập, biên

các tác phẩm mà ông lựa chọn đê dịch sang

soạn các tác phẩm cô như truyện dân gian,

chữ quốc ngữ lại chủ yếu là các tác phẩm có

truyện truyền kì, truyện thơ Nôm... để truyền

tính giáo huấn của Nho gia? Trong khi đó,
cùng thời ông, dịch giả Huỳnh Tịnh của; hay
sau đó một chút, các dịch giả Nguyễn Chánh
Sắt, Trần Phong sắc, Nguyễn An Khương...
thường lựa chọn dịch các sách Tầu có nội dung
giải trí; hoặc các nhà Tây học như Nguyễn
Văn Vĩnh, Đỗ Quang Đẩu, Nguyễn Ngọc Ân
thì dịch các truyện phiêu lưu, du kí hoặc thơ
Pháp. Liệu Trương Vĩnh K ý có tự mâu thuẫn
chăng khi ông chọn dịch những tác phẩm đề
cao tư tưởng Nho giáo giữa buổi Hán học đang
suy, trong khi chính ông lại đang ráo riết truyền
bá chữ quốc ngữ, cô động cho một lối học
mới nhằm canh tân đất nước theo hướng văn
minh nhân loại? Thực tế, do nhận ra un thế
hiển nhiên nhiều mặt của chữ quốc ngữ, Trương
Vĩnh Ký đã nhanh chóng coi đậy là công cụ
đắc dụng trong việc đem lại diện mạo mới cho

lại cho đời sau như L ý Tế Xuycn với Việt điện
u linh, V ũ Quỳnh - Kiều Phú với Lĩnh Nam

chích quái, Nguyễn Dữ với Truyền kì mạn lục,
Phạm Đình H ổ với Vũ trung tùy bút...-, nhưng
tất cả đều được viết bằng chữ Hán, chữ Nôm.
Với mục đích truyền bá chữ quốc ngữ, cộng
với tấm lòng yêu văn hóa văn học dân tộc,
Trương Vĩnh K ý đã không ngần ngại bỏ công
sưu tầm, tập họp các tác phẩm đủ loại và văn
bản hóa nó để chuyển nó từ tác phẩm dùng đê
kê cho nhau nghe, thành truyện đế đọc và có
thể lưu giữ được lâu dài. Trương V ĩnh K ý chính
là người đầu tiên làm công việc sun tầm và
biên khảo các tác phẩm văn học dân gian bằng
chữ quốc ngữ, và Chuyện đời xưa, lựa nhón

lấy những chuyện hay và có ích trở thành "tác
phẩm văn xuôi V iệt Nam đầu tiên bằng chủ

người dân Việt. V à với ông, di sản dạo lí làm

quốc ngữ Latĩnh"(l0), và "đây là một công trình

n g ự ờ i m à ch a ô n g đ ế lại là th ứ p h ả i Um giữ,

sưu tầm văn học dân gian đầu tiên của Việi

còn tri th ứ c thì k h ô n g biện trong ngoài, m ới

Nam, viết bằng chữ quốc ngữ Latinh"(ll). Ôn£

cũ . Cách ứng xử của ông trong việc lựa chọn

cũng chính là người đầu tiên phiên âm Truyệr

sách vở dịch thuật, cũng như biên khảo/phiên

Kiều, và là người V iệt đầu tiên phiên âm Lục

khảo sang chữ quốc ncữ đã tỏ rõ sự can đảm

Vân Tiên, diễn dịch Minh tâm bửu giám ... bằnị

"ở với họ mà không theo họ" của ông. Mang

chữ quốc ngữ... Như vậy, lần đầu tiên troriị

theo những giá trị truyền thống vào đời sống

lịch sử, văn hóa văn chươìig Việt Nam có châr

hiện đại, hiển nhicn Trương V ĩnh Ký đã đi

dung tưong đôi toàn diện, gằm cả di sản truyêt

ngược lại ý định cắt đứt V iệ t Nam với ảnh

khẩu và thành vãn, kinh điển và sá n g tác..

hưởng phương Đông lâu đời và truyền thống

Trước Trương Vĩnh Ký, nhìn chung cá c tác phẩn

dân tộc của nhà cầm quyền.

chủ yếu được truyền m iệng... Đ en Trương Vĩnt
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Ký, ông đ ã bô cụ c lại, hành văn lại, trao cho

hon bởi mục đích giải trí nhưng tính hài hước, gây

n ó một hình hài ổn định, d ễ p h ổ cập. Điều

cười trong Chuyện giải buồn là rất ít, nếu có cũng mờ

quan trọng hơn, dùng chữ quốc ngữ để biên

nhạt. Thực ra Chuyện giải buồn gần với Chuyên đời
xưa, lựa nhón lấy những chuyện hay và c ó ích hơn ử

khảo, biên dịch, Trương Vĩnh Ký thành nhịp
cầu văn hóa văn chương giữa hai khu vực hai

nội dung đạo đức.

thế giới hai thời đại, và điều đó cũng có nghĩa

(4) Huỳnh Tịnh c ủ a biên soạn Chuyện giải buồn chủ
yêu dựa vào cót truyện có ở kho tàng văn học Trung

ông đã vô thức khởi động những bước đi đàu

Quốc (có 87/112 cốt truyện có nguồn góc Trung Quốc),

tiên của công cuộc chuyển hình văn chương.

với các nhân vật, địa danh của Trung Quốc nhưng

về thực trạng bảo tồn nền văn học Việt Nam

đọng lại nơi độc giả là những bài học đạo đức bình dị,
quen thuộc: làm người chí khí ra sao, làm điều nghĩa

trong lịch sử, Lý Tử Tấn từng cho biết: "Nước

thế nào, ác giả ác báo, ở hiền gặp lành... Cùng chung

Việt ta, từ khi lập quôc đến nay, có nhiều nhà

mục tiêu hướng đạo, Trương Vĩnh Ký lại lựa chọn

thơ nổi tiếng vơi đời. Sau vì binh lửa, sô còn

những câu chuyện gần gũi với đời sóng hằng ngày

lại chỉ được một vài trong hàng trăm hàng ngàn
bài mà thôi"°2). Không chỉ là "binh lửa", còn

(tham ăn, thông minh, khờ khạo, lười biếng, may mắn,
làm ơn mắc oán, hà tiện...), các mối quan hệ và các
nhân vật quen thuộc (mẹ chồng - nàng dâu, chàng rê -

rất nhiều lí do khác cho thấy việc bảo tồn di

cha vợ, học trò - thầy giáo, thầy thuóc, bạn bè, chú

sản văn hóa văn học của cha ông chưa được

cháu, anh sợ vợ, vua tôi, con chồn, con cọp, con khỉ...)

chú trọng, trong đó phải kê đến âm mưu thâm

và đưa ra nhũng lời bình cũng rất nôm na, dc hiểu.

độc nhằm xóa bỏ văn hóa một dân tộc của

Neu Chuyện giải buồn vẫn dùng các yếu tố kì ảo như

một số chính thể cầm quyền mà s ắ c ch ỉ ngày
21 tháng 8 năm 1406 của Minh Thành T ổ là

ma quái, thần, phật, luân hồi chuyên kiếp... thì các

Chuyện đời xưa Trương Vĩnh Ký kê không hề còn

văn tự, ch o đ ên n hữ n g loại ca lí dân gian,

yếu tố kì ảo nữa.
(5) Xem thêm Dương Thu Hằng (2 0 0 9 ), "Thông loại
khóa trình - chuyên san văn hóa, giáo dục đầu tiên

hay sách dạy trẻ nhỏ, loại sách c ó câu thượng

ở V iệt Nam ", Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 6, tr.

đại nhân, khưu ất kỉ... một mảnh, một c h ữ

26 - 35.

dẫn chứng tiêu biểu: "Hêt thảy mọi sách vở

đ ều p h ả i đôt hêt. K h ắ p trong n ướ c, phàm
nhĩm g bia do Trung Quôc dim g từ xưa đến
nay thì đ ều g iữ gìn cẩn thận, còn cấ c bia do

(6) Tôn trọng tính lịch sử của văn bản, trong tất cả các
trích dẫn chúng tôi giữ nguyên cách viết đương thời,
nhưng vứi những tiếng ít thông dụng đến ngày nay,

An Nam dim g thì p h á hủy tât cả, một ch ữ ch ó

chúng tôi dùng dấu [ ] bên cạnh để thích nghĩa.
(7) Có the do Trương Vĩnh Ký ghi chép cách đây khá

đ ể cỏn"ụ3). Rõ ràng, vấn đề bảo tồn vằn hóa

lâu theo lối phát âm đương thời hoặc cũng có thê ông

văn học cô truyền V iệ t Nam là một công việc

nghe chưa chuẩn giọng B ắc Kỳ nên có một số tiếng
trong đoạn văn đã dẫn không đúng theo giới nghiên
cứu ca trù hiện nay. Thí dụ: tắt phản ("bắt phản" lĩiới

không chỉ nhằm lưu giữ những "mảnh di văn"
cụ thể mà còn thể hiện một tinh thần tự tôn,

đúng), hùng ("huỳnh" mới đúng), thong ("thông" mới

một sự kháng cự bền bỉ mang tính dân tộc

đúng)...
(8) Bằng Giang (1993), sđd, tr. 157.

bằng vũ khí tinh thần. V à đây là cuộc chạy
tiếp sức của nhiều thế hệ.

H

(9) "Hạc tất" mới đúng.
(10), (11) Nguyễn Thị Thanh Xuân (2 0 0 0 ), "Văn học
hiện đại V iệt Nam, bước khởi đầu quan trọng ử Sài
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