
Tạ Trọng Hiệp - "người xa lạ", 
“môn sinH” xuấT sắc của gs. Hoàng xuân Hãn

ông đã dànH Trọn vẹn cả cuộc đời để cống 
Hiến cHo ngànH Hán nôm, ngànH văn Hoá 
Học, ngànH lịcH sử, ngànH THư TịcH Học và 
Trên HếT đó là lĩnH vực việT nam Học. nHắc 
đến ông là người Ta nHắc đến mộT Trí THức 
Tây Học, cả cuộc đời sống xa quê Hương 
nHưng luôn nặng lòng Hướng về Tổ quốc. 
ông là Tạ Trọng Hiệp, mộT người việT nam 
địnH cư ở paris, sống Trong âm THầm, làm 
việc Trong âm THầm và ra đi lặng lẽ. KHông 
được nHiều người biếT đến nHư các Học giả 
Ðào duy anH Hay Hoàng xuân Hãn... nHưng 
ông đã Tự Tạo lập được cHo mìnH mộT cHỗ 
đứng riêng Trong địa HạT ngHiên cứu về việT 
nam Học...

Tạ Trọng Hiệp sinh ngày 18/10/1933 
tại làng Thụy Khuê (làng giấy), cạnh 
Hồ Tây, Hà nội; từ trần hồi 21 giờ ngày 
25/10/1996, vì bệnh ung thư, tại bệnh 
viện Kremlin bicêtre, ngoại ô thủ đô paris, 
năm ấy ông 63 tuổi. ông xuất thân trong 
một gia đình trí thức, quê cha ở Hưng 
yên, quê mẹ ở nam định. cha ông là Tạ 
đình bính, một trong 2 chủ bút của Hà 
Thành ngọ báo và mẹ là bà phùng Thị 
vị, đã từng là cây viết của Hà Thành ngọ 
báo dưới bút hiệu mỹ chân những năm 
1930. Tạ Trọng Hiệp cùng với anh là Tạ 
mạnh Thường đã thấm nhuần không khí 
văn học trong sách vở gia đình. vì hoàn 
cảnh gia đình, cha mẹ xa nhau từ lúc ông 
mới 6 tuổi. cha vào sài gòn và mất tại 
đây vào khoảng từ năm 1941 - 1945. 
năm 1940, mẹ ông tái giá với một sĩ 
quan người pháp và sinh hạ được 2 người 
con gái là madeleine và Eliane. Thời gian 
này, 2 anh em Tạ Trọng Hiệp và Tạ mạnh 
Thường phải vào ở nội trú ở trường phổ 
thông, ngoại ô Hà nội, dành cho các học 
sinh bán mồ côi trong vòng hơn 4 năm. 
quãng đời thơ ấu này đã để lại dấu ấn 
nặng nề trong đời Tạ Trọng Hiệp và có lẽ 
đó là lý do khiến sau này, trên các hồ sơ 
chính thức, ông tự nhận là trẻ mồ côi từ 
nhỏ, được người cô nuôi dưỡng.

sau những năm học tiểu học ở trường 

phổ thông và bắt đầu học trung học ở trường tư thục gia long, Hà 
nội; tháng 11/1944, cha dượng phải đổi vào đà nẵng. Tạ Trọng 
Hiệp theo gia đình vào Huế, rồi ra đà nẵng. ở đây, ông học tiếp 
một năm ở trường trung học công và bắt đầu tiếp xúc với chữ Hán. 
sau đó ông quyết định không đến trường nữa và tự học lấy một 
mình. Thời gian này ông đã bắt đầu tích lũy sách vở. năm 1948, 
gia đình vào sài gòn rồi năm 1949, cả nhà ông sang pháp. Tạ 
Trọng Hiệp ở lại sài gòn làm việc để tự học. năm 1951, được mẹ 
gửi vé tàu về, ông sang pháp. Tại pháp, ông vừa đi học, vừa đi làm. 
ông học hàn thụ ở Ecole universelle, thi tú tài, rồi theo học ở đại 
học sorbonne, đồng thời học chữ Hán ở Trường ngôn ngữ đông 
phương (Ecole nationale des langues orientales). năm 1953, sau 
khi đến thụ giáo gs. Hoàng xuân Hãn trong vòng một năm, Tạ 
Trọng Hiệp đã được dẫn vào con đường nghiên cứu Hán nôm.

ngày 30/10/1954, Tạ Trọng Hiệp kết hôn với micheline guillot, 
sinh đuợc 2 con trai là Tạ Huy Tuân (18/2/1955) và Tạ Huy Kim 
(22/12/1962).  vợ chồng ông chia tay ngày 24/6/1987. năm 1956 
- 1957, sau khi học xong cử nhân văn chương, ông học thêm ngôn 
ngữ học, lịch sử văn hóa Trung quốc, lịch sử tôn giáo và ngữ âm 
học. ngoài ra từ năm 1957, ông còn học thêm ở Trường cao học 
Thực hành (Ecole pratique des Hautes Etudes) trực thuộc sorbonne, 
với giáo sư maurice durand. chính giáo sư durand đã giới thiệu 
ông vào làm việc tại Trung tâm nghiên cứu Khoa học pháp (cnrs) 
từ cuối năm 1958, về ngành ngôn ngữ và văn minh đông phương 
mà ông phụ trách về lịch sử và ngôn ngữ việt nam. năm 1970, đại 
học paris vii muốn mở một ban việt học mà Tạ Trọng Hiệp là người 
sáng lập. ban đầu trường ở đường censier, sau chuyển sang đường 

Từ trái sang: GS. Hà Văn Tấn, GS. Hoàng Xuân 
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Jussieu và ông là giáo sư Hán nôm cho tới ngày mất. ông còn là thành viên của 
société asiatique (Hội á châu).

Tủ sách của Tạ Trọng Hiệp cũng là một di sản văn hóa lớn lao cho giới nghiên cứu 
văn học. sau khi ông mất, người con lớn là Tạ Huy Tuân lo việc bảo quản, đã gói 
ghém toàn bộ thư viện đem về Foucarmont, normandie (pháp). Tạ Trọng Hiệp làm 
việc âm thầm và những công trình của ông thể hiện phần lớn như những báo cáo 
cho Trung tâm nghiên cứu Khoa học pháp. ông là vai chính trong việc phát hiện 
bộ đại việt sử Ký Toàn Thư, bản nội các quan bản, còn giữ được trong tủ sách 
của giáo sư demiéville. ông cũng phát hiện những đoạn lê quý đôn chép lại sách 
Trung quốc mà không đề rõ xuất xứ và đặt vấn đề khảo sát lại vân đài loại ngữ 
của lê quý đôn. ông đã tham gia đắc lực vào việc hình thành Thư mục di sản Hán 
nôm từ đời lý Trần đến ngày nay. ông đã dịch và chú giải Hải Trình chí lược của 
phan Huy chú, cùng với claudine salmon và phan Huy lê. dịch và chú giải cùng 
với claudine salmon, một số bài thơ chữ Hán của cao bá quát chưa được mọi 
người biết đến. nhiều công trình nghiên cứu còn đang dang dở dưới dạng bản 
thảo chưa in, trong đó có chương trình Tuyển Tập văn bia bi Ký việt nam từ thời 
lý Trần đến ngày nay. đây là chương trình cộng tác giữa viện viễn đông bác cổ và 
viện Hán nôm Hà nội. các công trình nghiên cứu của Tạ Trọng Hiệp về văn bản 
học và Thư tịch học, không chỉ riêng ở việc phát hiện các bản văn, mà còn ở chính 
phần chú giải, hiệu đính, người đọc mới cảm thấy sự học rộng của ông. Tính cách 
khoa học, trật tự làm việc nghiêm túc và cẩn trọng đến độ chi ly, toàn bích. 

lúc sinh thời, trong một lần trả lời phỏng vấn về phan Khôi, Tạ Trọng Hiệp đã gọi 
phan Khôi là “người xa lạ”. Theo ông, mặc dù đã cống hiến cả cuộc đời cho sự 
phát triển của báo chí và văn hoá nước nhà, nhưng phan Khôi vẫn không có được 
vị trí xứng đáng cần phải có. ngày nay, dư luận trong và ngoài nước cũng đã nói 
đến phan Khôi nhiều hơn, nhìn nhận đúng hơn về vai trò và nhưng đóng góp của 
nhân vật này. nhưng đối với Tạ Trọng Hiệp, một học giả lớn, một trong những 
người tiên phong nghiên cứu về phan Khôi, thì dường như tên tuổi của ông mới 
chỉ được biết đến rất hạn chế trong giới học thuật chuyên sâu...

>> p.H (tổng hợp)

giáo sư HuỳnH sanH THông
– nHà việT nam Học Hàng đầu Tại Hoa Kỳ

giáo sư Huỳnh sanh Thông, người từng dịch Truyện Kiều và nhiều tác phẩm văn chương việt 
nam sang tiếng anh, vừa từ trần ngày 17/11 tại bệnh viện đại học yale, connecticut vì bệnh 
tim.

sinh năm 1926, gs. Huỳnh sanh Thông là một trong những người việt nam đầu tiên du 
học tại Hoa Kỳ (sau chiến tranh thế giới thứ 2). gs.Huỳnh sanh Thông từng dạy anh văn cho 

nhiều người sau này đóng nhiều vai trò quan trọng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và việt nam. 
ông từng dịch nhiều tác phẩm văn chương việt nam sang anh ngữ, trong đó có Truyện Kiều của đại thi hào 
nguyễn du. gs. Huỳnh sanh Thông cũng là tác giả của 2 cuốn sách do nhà xuất bản yale press ấn hành. ông 
từng là giám đốc dự án Ðông nam á của đH yale, và là sáng lập viên diễn đàn việt nam và cơ sở xuất bản lạc 
việt. gs. Huỳnh sanh Thông được giải thưởng the aas benda prize năm 1981 và được học bổng macarthur 
Fellowship năm 1987. 
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