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Kiến thức: không có thì giờ - phụ chú (A) (Duy Nhân, st-biên soạn) 

(1) cô nàng Perrette mang bình sữa ra chợ 

Đây là một trong những câu chuyện ngụ ngôn của Jean de La Fontaine trong 

bài thơ nguyên văn “La laitière et le pot au lait”. Nội dung chuyện nói về cô 

nàng Perrette đội bình sữa trên đầu đem ra chợ bán. Sữa chưa bán, nhưng 

Perrette đã ao ước, mơ tưởng mông lung và liên miên nào: với số tiền bán sữa 

thu được: sẽ mua hàng trăm trứng gà, rồi ấp hàng trăm trứng thành đàn gà, rồi 

từ đàn gà sẽ mua lợn, một con rồi nhiều con, rồi từ đàn lợn sẽ mua bò, … có bê 

và xem bê nhảy nhảy… rồi đắc ý, tự mình cũng nhảy nhảy giống các con bê…. cuối cùng sữa đội 

trên đầu ra chợ bán, đổ rơi lênh láng trên đường. Trở về tay không… tay không. 

Câu chuyện ngụ ngôn này cũng được Nguyễn Văn Vĩnh, Việt dịch, trong đó có câu: “… Vừa đi vừa 

tính phân minh từng đồng/ Sữa bấy nhiêu, bán xong ngần ấy/ Trứng một trăm mua lấy về nhà/ Ấp 

đều có khó chi mà/ Khéo ra mấy chốc đàn gà đầy sân…”. … 

Đặc biệt hơn là bài thơ này đã được nhạc sĩ Y Vân phổ nhạc (nhạc thiếu nhi) thành bài hát “Cô bé 

bán sữa”. 

Jean De La Fontaine: phiên âm tiếng Việt: Giăng đờ La Phông-ten, sanh 

ngày 8 tháng 7 năm 1621 và mất ngày 13 tháng 4 năm 1695. Ông sáng tác 

nhiều tác phẩm với nhiều thể loại khác nhau: truyện, thơ (1665), tiểu thuyết 

(1664-1674), kịch, nhưng ông nổi tiếng thế giới với tập Ngụ Ngôn (1666-

1694) gồm 12 quyển được biết đến rất rộng rãi, trong đó có Việt Nam vào 

thế kỷ 17, 18. Ông bước vào Viện Hàn lâm Pháp năm 1683. 

Nguyễn Văn Vĩnh: Ông là một trong bốn nhà trí thức Tây học lớn của nước ta đầu thế kỷ 20 gồm 

"Vĩnh - Quỳnh - Tố - Tốn". 

"Vĩnh": là Nguyễn Văn Vĩnh (sanh ngày 15.6.1882 (tức ngày 30 

tháng 4 âm lịch năm Nhâm Ngọ) trong một gia đình nghèo khó, tại số 

nhà 46 phố Hàng Giấy, Hà Nội. 

Ông là một học giả, nhà tư tưởng, nhà tân học, nhà phiên dịch, nhà 

văn, nhà báo hiếm có của dân tộc và là nhà chính trị Việt Nam cuối 

thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. 

Điều mà không ai có thể phủ nhận: Nguyễn Văn Vĩnh quả là người có thiên tài về nghề dịch Pháp 

văn. Mục đích dịch thuật của ông được thể hiện trong bài diễn văn lập “Hội dịch sách” ngày 

4/8/1907, rằng “Nước Nam ta muốn chóng bước lên đường tiến hóa thì phải mau thu thái lấy tư 

tưởng mới. Muốn cho những tư tưởng mới trong văn hóa Âu Tây truyền bá khắp trong dân gian, thì 

phải cần phiên dịch những sách chữ nước ngoài ra chữ Việt Nam”. Và thế là, lần lượt các tác phẩm 

dịch thuật của ông Vĩnh ra đời, góp phần to lớn cho dân Nam có thêm sách quốc ngữ mà dùng.  

Từ mục đích cao cả ấy, lần lượt Kim Vân Kiều được ông dịch ra quốc ngữ, Pháp ngữ, lại cùng Phan 

Kế Bính dịch Tam quốc chí. Những tác phẩm kinh điển của văn học Pháp cũng đến tay người Việt 

bằng quốc ngữ qua bàn tay của ông như: Những kẻ khốn nạn, Hai mươi năm sau, Ba người ngự lâm 

pháo thủ, Ngụ ngôn La Fontaine… 

Theo nhà sử học Chương Thâu, thì ông là người đầu tiên dịch Truyện Kiều từ chữ Nôm sang chữ 

quốc ngữ, người đầu tiên dịch Truyện Kiều từ chữ quốc ngữ sang tiếng Pháp và là người đầu tiên 

đưa Truyện Kiều lên màn hình chớp bóng những năm đầu thế kỷ 20. 

Chưa vội bàn về vai trò của Nguyễn Văn Vĩnh trên lĩnh vực báo chí, dịch thuật, văn học, chỉ cần xem 

xét về những nỗ lực truyền bá chữ quốc ngữ và dùng nó trong việc khai dân trí, canh tân đất nước, thì 

ông là một trong những người có công sức lớn. Và trong suốt cuộc đời, ông đã đem hết kiến thức học 

giả của mình đóng góp vào nền văn hóa, văn học của dân tộc Việt. 
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Năm 1907, Nguyễn Văn Vĩnh đã mở nhà in đầu tiên ở Hà Nội. Ông xuất bản tờ báo “Đăng cổ Tùng 

báo”, tờ báo tiếng Việt đầu tiên ở Bắc Kỳ. Sau ngày Thực dân Pháp đóng cửa Đăng cổ Tùng báo, 

ông tiếp tục làm Chủ bút tờ tuần báo Đông Dương tạp chí, Chủ bút – Chủ báo tờ Trung Bắc tân văn, 

Chủ nhiệm tờ Học báo – tờ báo có chuyên đề về giáo dục do Trần Trọng Kim lo việc bài vở. 

Năm 1936, bị ép trả nợ, Nguyễn Văn Vĩnh phải sang Lào làm phu đào vàng. Vào ngày đầu tháng 5 

năm 1936, người ta tìm thấy ông một mình trên con thuyền độc mộc, một tay vẫn cầm bút và tay kia 

cầm quyển sổ, trôi giữa dòng Sê Băng Hiêng (tiếng Lào: Se Banghiang, Se nghĩa là sông), một phụ 

lưu của sông Cửu Long (Mekong) và là một dòng sông ở Nam Lào. Hưởng dương 53 tuổi. 

"Quỳnh": là Phạm Quỳnh (17.12.1892 – 6.9.1945). Ông là nhà 

văn hóa, học giả, nhà văn, nhà báo lừng danh, và là quan đại thần 

triều Nguyễn (Việt Nam). Ông thông tuệ cả chữ Hán, chữ Pháp 

và chữ Quốc ngữ với nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển của 

báo chí và văn hóa Quốc ngữ tại Việt Nam. Ông là người đi tiên 

phong trong việc quảng bá chữ Quốc ngữ và dùng tiếng Việt - 

thay vì chữ Nho hay tiếng Pháp - để viết lý luận, nghiên cứu. Ông 

có tên hiệu là Thượng Chi, bút danh: Hoa Đường, Hồng Nhân. 

Có lần ông đã nói: “Nước Nam ta sau này hay hay dở, các nhà báo cũng có phần vào đấy”. Và đó là 

lý do ông sáng lập Nam Phong tạp chí. Đây là một tờ nguyệt san xuất bản tại Việt Nam từ ngày 1 

tháng 7 năm 1917 đến tháng 12 năm 1934 thì đình bản, tất cả được 17 năm và 210 số. Tạp chí Nam 

Phong do Phạm Quỳnh làm Chủ nhiệm và Chủ bút; Phạm Quỳnh làm Chủ biên phần chữ quốc ngữ 

và Nguyễn Bá Trác làm Chủ biên phần chữ nho. Nam Phong là một trong những tạp chí Việt Nam 

đầu tiên đúng thể thức, bài bản và giá trị về tri thức, tư tưởng. Trụ sở tòa soạn ban đầu ở nhà số 1 phố 

Hàng Trống, Hà Nội - cùng nhà Phạm Quỳnh lúc bấy giờ, năm 1926 chuyển về nhà số 5 phố Hàng 

Da, Hà Nội. 

Ông còn được biết đến với câu nói lịch sử: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta 

còn”. Câu này được trích từ bài diễn thuyết của ông đọc tại buổi lễ kỷ niệm đại thi hào Nguyễn Du 

nhân ngày mất của Nguyễn Du (10.8 âm lịch) do Ban Văn học của Hội Khai Trí Tiến Đức tổ chức tại 

Hà Nội ngày 8.9.1924. Khách mời có đến 2.000 người. 

Học giả Phạm Quỳnh khi đó đang là Tổng thư ký Hội Khai Trí Tiến Đức đồng thời là chủ bút báo 

Nam Phong. Ông đọc bài diễn thuyết của mình bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp để rất đông người 

Pháp đến tham dự buổi lễ có thể hiểu cùng lúc với người Việt. 

"Tố": là Nguyễn Văn Tố, sinh ngày 5 tháng 6 năm 1889, quê ở Hà Đông (nay 

thuộc Hà Nội). Ông có bút hiệu Ứng Hòe, là một nhà nghiên cứu khoa học xã hội 

Việt Nam và là Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

(miền Bắc). Sau khi từ Pháp về nước, ông làm việc tại trường Viễn Đông Bác Cổ 

Hà Nội, chuyên về văn học cổ Việt Nam. Ông từng làm Hội trưởng Hội Trí Tri, 

Hội truyền bá chữ Quốc ngữ trước năm 1945. Ngày 7 tháng 10 năm 1947, trong 

một cuộc tấn công chớp nhoáng của quân đội Pháp vào chiến khu trong chiến dịch 

Việt Bắc, ông bị bắt, bị tra khảo và bị giết tại Bắc Kạn. Hưởng dương 58 tuổi. 

"Tốn": là Phạm Duy Tốn, sanh năm 1883 và mất ngày 25 tháng 2 năm 

1924 tại Hà Nội. Hưởng dương 41 tuổi. Ông là nhà văn xã hội tiên phong 

của nền văn học mới Việt Nam đầu thế kỷ 20. Trước khi trở thành một nhà 

văn, nhà báo, ông từng là thông ngôn ở tòa Thống sứ Bắc Kỳ. Truyện ngắn 

"Sống chết mặc bay" của ông được coi là truyện ngắn đầu tiên theo lối Tây 

phương trong nền văn học Việt Nam. Ngoài tên thật Phạm Duy Tốn, ông 

còn viết với các bút danh Ưu Thời Mẫn, Đông Phương Sóc, Thọ An. Một 

trong những người con của ông, được nhiều người biết đến là Phạm Duy Cẩn tức nhạc sĩ Phạm Duy. 

Y Vân: Nhạc sĩ Y Vân, tên thật là Trần Tấn Hậu, sinh năm 1933 tại Hà Nội (quê gốc ở Thanh Hóa). 

Ông sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lại mồ côi cha, mẹ ông một tay gánh gồng tần tảo nuôi gia 
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đình, cả nhà ông lúc bấy giờ phải dắt díu nương tựa lẫn nhau trong một túp lều xiêu vẹo ở ngõ chợ 

Khâm Thiên. Cũng chính vì vậy mà ông rất thương quý mẹ và các em. Ông nhờ học đàn và biết đàn 

từ nhỏ nên đi dạy đàn để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Thuở thiếu thời, ông từng theo học 

nhạc với Giáo sư – nhạc sĩ Tạ Phước và cũng tập sáng tác từ rất sớm nhưng không mấy thành công. 

Năm 1952 (có tài liệu ghi là 1954) Y Vân cùng gia đình vào Nam, tại đây ông tiếp tục sáng tác, chơi 

nhạc, hòa âm và dạy nhạc. Ngoài ra ông còn viết sách dạy nhạc và dạy đàn guitar. 

Ông là một nhạc sĩ tiêu biểu của nền Tân nhạc Việt Nam từ cuối thập 

niên 1950 đến 1990 và được xem là người đi tiên phong của dòng nhạc 

nhẹ, với những bài hát có giai điệu cha cha cha, disco, twist như: “Sài 

gòn”, “Ảo ảnh”, “60 năm cuộc đời”, “Thôi”, “Kim”…. Nhiều sáng tác 

của ông đã trở thành những ca khúc bất hủ sống mãi với thời gian mà hầu 

hết ai trong chúng ta cũng đều đã nghe qua hoặc có thể đã thuộc nằm 

lòng từng giai điệu của chúng và được các ca sĩ trình diễn trên nhiều sân 

khấu lớn ngày nay với nhiều thế hệ. 

Trong những sáng tác nổi tiếng của ông thì ca khúc “Lòng mẹ” là ca khúc 

vô cùng nổi tiếng nhất, trường tồn với thời gian và đi vào lòng người nhất 

và được xem như một trong những ca khúc tiêu biểu, sâu sắc và thiêng 

liêng nhất về tình mẹ trong nền tân nhạc Việt Nam. Ca khúc được sáng tác 

vào năm 1952 (có tài liệu lại chi là 1954). 

Dù ông là một người nhạc sĩ tài hoa nhưng lại có số phận khá lận đận. Ông qua đời vào ngày 28 

tháng 11 năm 1992 (tức ngày 05 tháng 11 năm Nhâm Thân - âm lịch) tại Sài Gòn. Hưởng thọ 60 tuổi 

- đúng như dự đoán của ông trong ca khúc “60 năm cuộc đời” và “Sài Gòn”… 

Nguyễn Bá Trác: sinh năm Tân Tỵ (1881) tại làng Bảo An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

Thuở nhỏ ông theo học ở Quảng Nam, năm 1906, thi đỗ Cử nhân ở Huế. Ông có bút hiệu Tiêu Đẩu, 

là quan nhà Nguyễn, nhà cách mạng, nhà báo và là nhà biên khảo Việt Nam. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của các nhà ái quốc trong phong trào Đông Du, ông 

ra Hà Nội học tiếng Pháp và năm 1908, ông sang du học ở Nhật. Nhưng 

cũng ngay năm ấy, dưới sức ép của Pháp, chính phủ Nhật đã giải tán phong 

trào Đông Du, ông phải sang Trung Quốc rồi trở về Hà Nội (Việt Nam) năm 

1914, làm ở Phòng báo chí Phủ Toàn quyền Đông Dương và Chủ bút phần bài chữ Hán tờ Cộng Thị 

cho đến năm 1916. 

Năm 1917, dưới sự bảo trợ của Louis Marty, Phạm Quỳnh sáng lập Nam Phong tạp chí, ông nhận 

làm Chủ bút phần Hán văn (chữ nho). Ông tham gia Nam Phong tạp chí cùng với Phạm Quỳnh từ 

những ngày đầu năm 1917, đến năm 1932 thì ngưng việc đảm trách Chủ bút Hán văn và chuyển 

ngạch quan Nam triều vào Huế làm Tá lý Bộ Học và lần lượt trải qua các chức vụ cao cấp: Tuần vũ 

Quảng Ngãi, Thị lang Bộ Binh, Tổng đốc Thanh Hóa, Tổng đốc Bình Định. 

Ông bị bắt và bị giết chết vào khoảng tháng 8.1945 tại Quy Nhơn (Bình Định). Nhưng gần đây qua 

một bài báo của ông Phạm Hải Hồ viết tại San Jose-Hoa Kỳ ngày 18.7.2002, đăng trên Văn Nghệ 

Tiền Phong số 641, trang 93, cho biết ông bị bắt và giết chết tại Quảng Ngãi năm Ất Dậu (1945). 

Ngoài nhiều bài viết trên tờ Nam Phong từ năm 1917 cho đến năm 1932, ông đã biên soạn thêm rất 

nhiều tác phẩm, nhưng được nhiều người biết đến hơn cả là tập Hạn mạn du ký (có nghĩa là đi chơi 

phiếm). Đây là thiên ký sự bằng chữ Hán gồm 14 chương, rồi sau đó ông mới đem dịch ra Việt văn, 

rồi đăng trên Nam Phong tạp chí từ số 38 đến số 43 vào năm 1920. Và trong tập sách này có một 

khúc ca phương Nam “Nam phương ca khúc” do ông dịch, đã giúp ông thêm nổi danh./- 

Duy Nhân, st-biên soạn 
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