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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

“Lịch sử của tôi hoàn toàn là lịch sử thất bại” 

(Phan Bội Châu niên biểu) 

Đây là lời nhận xét, tự đánh giá về mình của Phan Bội Châu, ông đã sống trọn 

vẹn trong một giai đoạn lịch sử đầy đau thƣơng và cuộc đời ông đầy những thất bại 

nhƣ ông đã nói, nhƣng lại là ngƣời bền gan chí chịu đựng mọi thất bại đó. 

Phan Bội Châu (1867 – 1940) sinh trƣởng trong một gia đình nhà Nho “đời đời 

theo nghiệp đọc sách” tại Nghệ An, cho nên, từ bé ông đã đƣợc đào tạo theo khuôn 

mẫu Nho giáo. Tuy nhiên, ông lại là một trong những nhà yêu nƣớc có hoàn cảnh 

đặc biệt nhất. Ông đƣợc sinh ra sau 5 năm khi thực dân Pháp nổ súng xâm lƣợc Nam 

Kỳ và mất trƣớc 5 năm khi Cách mạng tháng Tám thành công. Nhƣ vậy, cả cuộc đời 

ông nằm trong giai đoạn lịch sử đau thƣơng của đất nƣớc. Thêm vào đó là ông đƣợc 

lớn lên trong không khí của chiến tranh và nỗi căm uất trƣớc sự xâm lƣợc của bọn 

Đế quốc thực dân, dần dần Phan Bội Châu hiểu ra rằng “cần phải nuôi chí diệt thù” 

để cứu nƣớc, cứu dân tộc. 

Phan Bội Châu cũng là một nhà Nho, nhƣng lại ở vào giai đoạn cuối thời khi 

mà chế độ Phong kiến đã đi đến hồi kết thúc, nên ông khác với các nhà Nho khác 

mà nhƣ Trần Đình Hƣợu đã viết: “Ông từ một nhà Nho, thành một người hoạt động 

cứu nước, thành nhà chính trị, rồi ông trở thành một nhà văn. Con đường trở thành 

nhà chính trị, nhà văn của Phan Bội Châu đã trải qua nhiều hoàn cảnh cụ thể mà 

qua đó, thời đại khắc họa những dấu ấn sâu sắc, làm cho ông khác những nhà Nho 

khác, mà cũng tiêu biểu nhất cho những nhà Nho đó” [32/135]. Đối với lịch sử đấu 

tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam, Phan Bội Châu nhƣ là ngƣời tiếp nối những 

trang sử đó, ông “đã đóng một vai trò trọng đại, tiếp nối phong trào Cần Vương 

cuối thế kỷ XIX, nuôi dưỡng truyền thống quật khởi, bất khuất, anh hùng của người 

Việt Nam trước đợt sóng dập dồn của nạn xâm lăng” [72/294]. Đối với văn chƣơng, 

Phan Bội Châu là một tác gia lớn, một nhân cách lớn, ông có một sự nghiệp vĩ đại 

trong bƣớc ngoặt của lịch sử văn chƣơng dân tộc. Phan Bội Châu là ngƣời viết nhiều 

với ý thức làm văn để phục vụ chính trị cứu nƣớc, và rất ít tác phẩm của ông viết ra 

để tiêu khiển, trừ những năm cuối đời bị giam lỏng ở Huế. Cho nên, có thể nói văn 
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chƣơng của Phan Bội Châu là bộ phận khăng khít trong quá trình hoạt động cách 

mạng của ông: 

Mõ chuông là cái lưỡi đây 

Lôi đình trên ngọn bút này nổi lên! 

Những sáng tác của Phan Bội Châu chủ yếu nhằm xây dựng tƣ tƣởng yêu nƣớc 

và tinh thần chiến đấu cho nhân dân chống quân xâm lƣợc. Ông ca ngợi những trang 

quốc sử oanh liệt, các bậc anh hùng của đất nƣớc qua các thời đại... Đồng thời, ông 

cũng tố cáo mọi chính sách áp bức, bóc lột của thực dân Pháp, để mọi ngƣời dân 

thấy rõ bản chất của cuộc xâm lƣợc, đồng thời thức tỉnh nhân dân không nên có một 

chút ảo tƣởng về cái gọi là “sứ mệnh khai hóa văn minh” của Pháp. Ông đã sáng tác 

rất nhiều những thơ văn yêu nƣớc và cách mạng, thơ văn đó của ông không chỉ cổ 

vũ cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trong giai đoạn lịch sử lúc bấy giờ, 

mà nó còn “soi sáng cho những thời đại đến sau trên con đường đấu tranh vì đại 

nghĩa” [72/294]. 

Phan Bội Châu hƣớng đến nhiều đối tƣợng trong quần chúng nhân dân nhằm 

tuyên truyền con đƣờng cách mạng và cứu nƣớc. Trong đó, ông có hƣớng đến đối 

tƣợng là những đồng bào Thiên chúa giáo, những ngƣời mà có ảnh hƣởng rất lớn tới 

xã hội Việt Nam lúc bấy giờ, đặc biệt là ảnh hƣởng đến công cuộc đấu tranh giải 

phóng dân tộc. Một điểm đặc biệt trong cuộc đời Phan Bội Châu ở chỗ ông nhƣ là 

con đẻ của các phong trào cứu nƣớc, lại đƣợc sinh ra trên đất Nghệ Tĩnh – tâm điểm 

của phong trào “bình Tây sát tả” lúc bấy giờ đang sôi sục trên quê hƣơng, nhƣng 

ông lại có một ứng xử tiến bộ đối với ngƣời công giáo và đạo Thiên chúa mà các thế 

hệ lãnh tụ cứu nƣớc trƣớc đó không có. Ông có cái nhìn khách quan mang tính tích 

cực về con ngƣời cũng nhƣ tín ngƣỡng của tôn giáo này. Ông là ngƣời đã đề cập đến 

vấn đề giai cấp và đoàn kết dân tộc trong phong trào đấu tranh cứu nƣớc đối với 

đồng bào Thiên chúa giáo. Vấn đề Thiên chúa giáo trong trƣớc tác của Phan Bội 

Châu có ý nghĩa vô cùng to lớn trong sự nghiệp cứu nƣớc của dân tộc. Tuy nhiên, 

cho đến nay, các nhà nghiên cứu mới chỉ có một vài công trình nhỏ nghiên cứu về 

Thiên chúa giáo trong sự nghiệp trƣớc tác của ông, và các công trình này cũng mới 

chỉ giải quyết một phần nào về khía cạnh đoàn kết tôn giáo, mà chƣa đi sâu vào 

những đóng góp tích cực của ông đối với vấn đề Thiên chúa giáo. Tiếp tục công việc 

trên, tôi đã chọn đề tài: Đề tài Thiên chúa giáo trong trước tác Phan Bội Châu để 

tìm hiểu sâu hơn về vấn đề Thiên chúa giáo trong tƣ tƣởng của Phan Bội Châu, đồng 
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thời để thấy đƣợc những điểm mới của Phan Bội Châu về loại hình tôn giáo đƣợc du 

nhập từ phƣơng Tây này so với các thế hệ nhà Nho trƣớc đó trong thực tiễn đấu 

tranh cách mạng lúc bấy giờ. 

2. Lịch sử vấn đề 

Xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX là một trong những giai 

đoạn đầy biến động. Thời kỳ này đã xuất hiện nhiều khuynh hƣớng, đƣờng lối, và 

phƣơng pháp duy tân đất nƣớc của các nhà Nho yêu nƣớc. Tƣ tƣởng của họ tuy có 

khác nhau nhƣng cùng chung một mục đích là cứu dân, cứu nƣớc và phát triển xã 

hội. Trong đó, Phan Bội Châu đƣợc xem nhƣ một ngôi sao sáng, là ngọn cờ đầu 

trong phong trào duy tân, giải phóng dân tộc. Phan Bội Châu đã để lại cho chúng ta 

một kho tƣ liệu quý giá và đồ sộ trên nhiều lĩnh vực nhƣ văn học, sử học, tƣ tƣởng, 

triết luận... Cho đến nay, lịch sử nghiên cứu về Phan Bội Châu vẫn đang tiếp tục và 

ngày càng thu hút đƣợc sự quan tâm của nhiều thế hệ chính trị gia, các nhà nghiên 

cứu, hay các văn nghệ sĩ đánh giá về toàn bộ sự nghiệp trƣớc tác cũng nhƣ cuộc đời 

của ông. 

Ngƣời có nhiều công trình nghiên cứu về Phan Bội Châu nhất có lẽ là nhà sử 

học Chƣơng Thâu. Ông đã có trên 90 công trình nghiên cứu đƣợc đăng trên các báo, 

tạp chí và hội thảo khoa học, và hơn 40 công trình sách chuyên khảo, biên soạn hoặc 

viết riêng, hoặc viết chung với các nhà nghiên cứu khác về Phan Bội Châu và những 

vấn đề liên quan tới nhà ái quốc vĩ đại này. Đồng thời, nhà sử học Chƣơng Thâu 

cũng là ngƣời sƣu tầm và biên soạn bộ sách Phan Bội Châu toàn tập gồm 12 tập 

trong đó có 10 tập trƣớc của Phan Bội Châu toàn tập đƣợc xuất bản năm 1990 (đến 

nay đã tái bản nhiều lần) và hai tập bổ di 1 và bổ di 2 bổ xung một số thơ văn chƣa 

đƣợc công bố trƣớc đó, mà một trong hai tập bổ di này đã đƣợc xuất bản năm 2012. 

Với sự biên khảo sƣu tầm Phan Bội Châu toàn tập này của nhà sử học Chƣơng 

Thâu “xứng đáng được coi là một mẫu mực của niềm hiếu kính và say mê của một 

nhà khoa học đối với bậc tiền liệt, cũng tiêu biểu cho tính toàn vẹn, khách quan và 

độ tin cậy văn bản học mà một cá nhân nhà khoa học có thể làm trên tinh thần tự 

nguyện và về cơ bản là tự cấp tự túc” [70/491]. 

Một trong những công trình nghiên cứu về Phan Bội Châu đƣợc đánh giá cao 

nhất, đáng chú ý nhất là hai công trình nghiên cứu của giáo sƣ Đặng Thai Mai và 

giáo sƣ Trần Đình Hƣợu mà theo giáo sƣ Trần Ngọc Vƣơng cho rằng đây là “những 
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công trình đã có nhiều phương diện đạt tới độ cơ bản cổ điển và tính hàm súc văn 

hóa” [70/490]. 

Trong công trình của mình với nhan đề Văn thơ Phan Bội Châu, Đặng Thai 

Mai đã nhận xét một cách khá chắc chắn khi cho rằng Phan Bội Châu là ngƣời mở 

đƣờng về phƣơng diện dùng văn chƣơng phục vụ chính trị: “Một điều mà mọi người 

đều có thể nhận thấy là với Phan Bội Châu, văn học bắt đầu có một nhiệm vụ xứng 

đáng, cao cả, nhiệm vụ phục vụ cho chính trị” [17/454]. Ông là ngƣời dẫn đầu và 

thành công rõ rệt hơn ai hết về thơ ca yêu nƣớc. Đặng Thai Mai đã chỉ ra sự thành 

công rõ rệt đó trong những sáng tác thơ ca của Phan bội Châu ở chỗ đã biểu hiện 

đƣợc tất cả cái tinh thần yêu nƣớc nồng nàn của cả một dân tộc trong thời đại lúc 

bấy giờ. Cái yếu tố chan chứa trong thơ Phan Bội Châu là “tình cảm” và “tưởng 

tượng”, có cả một pho tình cảm vĩ đại về hai phƣơng diện yêu và ghét đó là “yêu 

nước nhà, yêu nòi giống, yêu nhân dân Việt Nam. Ghét quân thực dân cướp nước 

với lũ tôi đòi của chúng”. Qua thơ văn của Phan Bội Châu, nét đặc biệt nổi lên là 

tấm lòng tin tƣởng, không hoài nghi về tình đồng chí, đồng bào. 

Về ảnh hƣởng đến tƣ tƣởng Phan Bội Châu cũng nhƣ sự nghiệp văn chƣơng 

của ông, ngoài quê hƣơng ông là xứ Nghệ, với những sinh hoạt vật chất và tinh thần 

truyền thống đấu tranh của nhân dân xứ Nghệ trong các phong trào yêu nƣớc, thì 

ông còn chịu ảnh hƣởng bởi những yếu tố của xã hội, thời đại... Sự tiếp xúc với các 

nhà cải lƣơng và các nhà cách mạng ở Trung Hoa, Nhật Bản cũng đã làm đổi mới 

lời văn và tƣ tƣởng của Phan Bội Châu, chính điều đấy mà: “Văn chương chữ Hán 

Phan Bội Châu sẽ hùng hồn, lưu loát, khác hẳn với lối viết khúc mắc, nặng nề của 

các danh Nho lớp trước ở nước ta” [17/421]. 

Một phát hiện khá mới mẻ về sáng tác của Phan Bội Châu ở chỗ Đặng Thai 

Mai cho rằng Phan Bội Châu có thể xem nhƣ là nhà văn, nhà thi sĩ đầu tiên đã sáng 

tác theo tinh thần lãng mạn cách mạng trong văn học nƣớc nhà: “Tinh thần lãng mạn 

cách mạng là đặc điểm và cũng là phần thành công, là giá trị của văn thơ Phan Sào 

Nam” [17/469], bởi theo tác giả thì có một dòng văn học lãng mạn xuất phát từ một 

cơ sở hiện thực, từ một tình yêu vĩ đại là yêu Tổ quốc, yêu nhân loại, ghét cái giả 

dối, hống hách, sự bóc lột, thù địch của nhân loại chân chính, cho nên: “Văn học 

lãng mạn đó cũng có tác dụng tố cáo cái hiện thực xấu xa cần phải tiêu diệt” 

[17/471]. Thêm vào đó thì văn lãng mạn tích cực có thể làm cho ngƣời đời một hi 

vọng đẹp đẽ, củng cố lòng tin con ngƣời vào tƣơng lai tƣơi sáng, mang lại cho họ  
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