MISSIONNAIRE INTRÉPIDE

THỪA SAI CAN TRƯỜNG

PRÉFACE

LỜI TỰA
Cha Robien thân mến,

À l’occasion du trentième anniversaire de la mort de Mgr Paul Seitz, vous avez
bien voulu, cher Père de Robien, par fidélité, par amitié avec les Montagnards
des Hauts-Plateaux, entreprendre cet ouvrage, travail de bénédictin, sur la vie
de ce confrère M.E.P. qui nous a quittés en 1984. Soyez-en remercié !

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Đức Cha Paul Seitz qua đời, cha đã muốn biên soạn
tác phẩm về cuộc đời của người anh em Hội Thừa Sai Paris đã rời bỏ chúng tôi
năm 1984. Cha đã làm công việc này thật tỷ mỷ, như một tu sĩ dòng Biển Đức
chính hiệu, vì lòng trung thành và tình bạn đối với người Thượng vùng Cao
Nguyên. Xin chân thành cám ơn cha!

De ses racines alsaciennes et insulaires, Mgr Seitz garda le gout pour les Từ gốc gác vùng Alsace và biển đảo, Đức Cha Seitz duy trì được sở thích tha
lointains, pour l’aventure, pour le dépaysement. Son service militaire au Maroc phương viễn xứ, mạo hiểm và khám phá những cảnh quan khác lạ với quê hương
mình. Thời gian đi quân dịch bên Marốc sẽ ghi đậm dấu vết và để lại ấn tượng
le marquera, l’impressionnera.
mạnh nơi cha
Il découvrit la beauté d’une autre culture, d’une autre langue et des paysages
désertiques magnifiques. Ces immensités baignées de silence et de lumière ne
firent que fortifier en lui l’appel de Dieu. Il fut un amoureux du desert comme
le fut Charles de Foucauld. Ce goût pour l’inconnu allait de pair pour lui avec
un attachement à la France, la mère patrie. Ses aïeux, en 1870, avaient fait choix
de la France pour fuir les Prussiens, avaient tout abandonné — terre, travail,
sécurité — pour recommencer leur vie en Normandie. L’honneur et la fidélité
étaient inscrits dans les gènes de ce missionnaire. Comme saint Paul, il sut
mettre son orgueil dans ses faiblesses, notamment sa santé chancelante de jeune
séminariste qui le conduisit au sanatorium et retarda le cours de ses études. Il
arriva enfin au Vietnam en 1937 et, après une étude rapide de la langue
vietnamienne, se retrouva vicaire à la cathédrale de Hanoï.

Ngài khám phá ra vẻ đẹp của một nền văn hóa khác, một ngôn ngữ khác, cũng
như các cảnh sa mạc xinh đẹp tuyệt vời. Các vùng đất mênh mông tắm mình
trong thinh lặng và ánh sáng đã chỉ củng cố nơi cha tiếng gọi của Thiên Chúa.
Ngài đã là một người say mê sa mạc, giống như cha Charles de Foucauld. Đối
với ngài việc yêu thích điều chưa biết đi đôi với sự gắn bó với nước Pháp, quê
mẹ. Vào năm 1870 để trốn người Phổ, tổ tiên ngài đã lựa chọn nước Pháp, và
bỏ hết mọi sự - ruộng vườn, công ăn việc làm và an ninh – để bắt đầu lại cuộc
sống trong vùng Normandie. Danh dự và lòng trung thành đã ăn sâu vào các yếu
tố di truyền của vị thừa sai này. Cũng như thánh Phaolô, ngài biết đặt để sự kiêu
hãnh nơi các yếu đuối của mình, nhất là sức khỏe mong manh lúc còn là chủng
sinh khiến cho ngài phải vào nhà thương và chậm trễ việc học hành. Sau cùng,
năm 1937 cha đến Việt Nam, và sau khi mau chóng học tiếng Việt ngài trở thành
cha phó nhà thờ chính tòa Hà Nội.

Pendant cette période troublée, l’année 1940 et les suivantes qui virent
l’humiliation de notre pays par l’occupant allemand, l’Indochine ne fut pas
épargnée. Le Père Seitz, préoccupé par le sort de la jeunesse, mit en place le
camp de jeunesse Notre-Dame du Ba-Vi, où Français et Vietnamiens se
retrouvèrent pendant des périodes de vacances pour se refaire une santé
physique et spirituelle. Il fonda également le « Centre d’accueil de l’enfance
abandonnée, Orphelinat Sainte-Thérèse » afin de soustraire à la rue et aux
dangers de la grande ville les enfants livrés à eux-mêmes en raison de la
précarité, de la pauvreté de leur situation familiale. Ils étaient quatre-vingts en
1943, ils se retrouvèrent rapidement quatre cent cinquante et déménagèrent de

Trong thời gian rối loạn này, tức năm 1940 và những năm kế tiếp người ta chứng
kiến cảnh nhục nhã nước Pháp bị quân Đức chiếm đóng, nhưng vùng Đông
Dương cũng đã không được tha. Âu lo cho số phận của giới trẻ, cha Seitz đã tổ
chức trại thanh thiếu niên Đức Bà Ba Vì, nơi các trẻ em cả Pháp lẫn Việt tu họp
sinh hoạt trong các mùa hè để lấy lại sức khỏe thể lý và tinh thần. Ngài cũng đã
thành lập “Trung tâm tiếp đón trẻ em bị bỏ rơi, Trại mồ côi Têrêxa” để kéo các
em ra khỏi cuộc sống lang thang trên đường phố và khỏi các hiểm nguy của
thành thị lớn, nơi các em bị bỏ rơi không ai chăm sóc, vì hoàn cảnh sống bấp
bênh và nghèo túng của gia đình. Chính sứ mệnh làm nên vị thừa sai, ai cũng
biết vậy, và thế là Cha Seitz trở thành “Ông Vinh Sơn” Hà Nội!

nombreuses fois à cause de la guerre ! C’est la mission qui fait le missionnaire,
c’est bien connu, et voilà le Père Seitz en « Monsieur Vincent» de Hanoï !
L’année 1952 marqua un tournant dans sa vie missionnaire : il est nommé
évêque de Kontum et connaît un véritable dépaysement. Le delta du Tonkin n’a
rien à voir avec les Hauts-Plateaux, et son vicariat apostolique couvre une
superficie de 70 000 km carrés ! Le prélat écrit ceci :

Năm 1952 ghi dấu một khúc rẽ trong cuộc đời truyền giáo của ngài: cha được
chỉ định làm Giám Mục Kontum, và thực sự biết tới cảnh quan xa lạ hoàn toàn.
Đồng bằng Bắc Bộ không thể so sánh với sự bao la của vùng Tây Nguyên; và
vùng giám quản tông tòa của ngài bao trùm một diện tích rộng tới 70.000 cây số
vuông! Đức Cha nhận xét như sau:

Des poussières de tribus d’origine malayo-polynésiennes y habitant dans un état
très primitif : ce sont les Moïs ou Montagnards. Les moeurs, les dialectes
s’apparentent à ceux des tribus des îles de Polynésie, de Bornéo ou des
Nouvelles-Hébrides.

Tại đây các bộ lạc nhỏ gốc mã lai - polynesi sống trong một tình trạng rất sơ
khai: đó là những người Mọi hay Thượng. Các phong tục và thổ ngữ của họ
giống các phong tục và thổ ngữ của các bộ tộc các đảo Polynesie, Borneo hay
Tân - Hebrides.

Il découvre un peuple, une culture, des langues différentes de la langue
vietnamienne. Très rapidement, le vicaire apostolique s’attache à ces peuples, à
ces minorités ethniques et mesure les défis à relever : tout faire pour que ces
ethnies ne soient pas écrasées par la culture dominante. Il va multiplier les écoles
de brousse et rassemblera cinquante mille élèves en quelques années ! De
nombreuses institutions voient le jour : écoles ménagères, collèges
d’enseignement secondaire confiés aux Soeurs de Saint- Vincent-de-Paul, aux
Soeurs de Saint-Paul-de-Chartres, jardins d’enfants et même un centre
universitaire des étudiants montagnards à Saïgon ! Il forme des catéchistes, des
instituteurs, des infirmiers montagnards. L’imprimerie de la mission publie des
livres scolaires, religieux, éducatifs, des bibles dans le dialecte de Kontum, et
un petit journal mensuel, HlabarTobang, paraîtra en langue bahnar !

Đức Cha khám phá ra một dân tộc, một nền văn hóa và các ngôn ngữ khác với
tiếng Việt. Một cách rất mau chóng vị Giám quản tông tòa gắn bó với các dân
tộc, các chủng tộc thiểu số này, và đo lường các thách đố cần nêu lên: đó là làm
tất cả mọi sự để cho các chủng tộc này không bị đè bẹp bởi nền văn hóa thống
trị. Chỉ trong vòng vài năm Đức Cha sẽ tăng số các trường học nơi hoang dã,
đến độ quy tụ tới 50.000 học sinh! Nhiều cơ sở chào đời: các trường gia chánh,
các trường trung học được giao cho các nữ tu dòng Thánh Vinh Sơn và Thánh
Phaolô thành Chartres điều hành; rồi đến các vườn trẻ và cả một trung tâm đại
học cho các sinh viên Thượng ở Sài Gòn! Đức Cha đào tạo các giáo lý viên, các
giáo chức và y tá người Thượng. Nhà in của giáo phận ấn hành các sách giáo
khoa, sách đạo, sách giáo dục, kinh thánh bằng thổ ngữ Kontum; và hàng tháng
phát hành một nguyệt san nhỏ bằng tiếng Bahnar là tờ Hla-bar Tobang!

Ses préoccupations pour l’avenir de la mission portent du fruit. Le petit
séminaire passe de vingt à trois cents élèves. La Congrégation des religieuses
bahnar voit le jour. Tous ces efforts déployés par le vicaire apostolique, les
confrères M.E.P., les religieuses, la centaine de coopérants que la mission
accueillit et tout le personnel missionnaire se firent dans un climat de guerre, de
risques permanents et d’incertitudes. Le chef de la mission donnait l’exemple et
gardait le moral ; il déclara en 1972 : « Il y a des cas où la prudence est la mère
de tous les vices. »

Các lo lắng của Đức Cha cho giáo phận đem lại hoa trái. Từ 20 chú tiểu chủng
viện lên tới 300 chủng sinh. Dòng các nữ tu Bahnar chào đời. Tất cả các nỗ lực
này của Đức Giám Quản Tông Tòa, các anh em Hội Thừa Sai Paris, các nữ tu,
hàng trăm cộng sự viên mà giáo phận đã tiếp nhận và của mọi nhân lực truyền
giáo, đã được thực hiện trong một bầu khí của chiến tranh, của các liều lĩnh
thường xuyên và sự bấp bênh. Vị chỉ huy giáo phận đã nêu gương sáng và giữ
vững tinh thần. Năm 1972 ngài tuyên bố: “Có những trường hợp trong đó sự
thận trọng là mẹ đẻ của mọi tật xấu”

De retour en France après son expulsion de 1975, Mgr Seitz restera fidèle à sa
vocation sacerdotale et missionnaire en accompagnant les chrétiens
montagnards réfugiés dans notre pays. Cette dernière période ne fut pas la plus
joyeuse de sa vie. Il appartient à cette génération qui a grandi dans une France
qui était grande, qui voyait loin, génération qui fut surprise par la violence des
changements qui virent l’instauration d’un nouvel ordre international qui se
cherche encore. Comme son vieil ami le maréchal Jean de Lattre de Tassigny, il
fut un grand Français, il fut aussi un grand serviteur de l’Église. Le plus beau

Trở về Pháp sau khi bị trục xuất năm 1975, Đức Cha Seitz sẽ trung thành với ơn
gọi linh mục và thừa sai của mình, bằng cách đồng hành với các kitô hữu Thượng
tỵ nạn tại đây. Giai đoạn cuối cùng này đã không phải là giai đoạn tươi vui nhất
của cuộc đời ngài. Đức Cha thuộc thế hệ đã lớn lên trong một nước Pháp vĩ đại,
nhìn xa thấy rộng, một thế hệ ngỡ ngàng trước cảnh bạo lực của các thay đổi
nhằm thiết lập một trật tự quốc tế mới, vẫn còn đang được tìm kiếm. Như tướng
Jean de Lattre de Tassigny, một người bạn cũ của ngài, Đức Cha là một vĩ nhân
của nước Pháp, ngài cũng là một người tôi tớ vĩ đại phục vụ Giáo Hội. Hoa trái

fruit de son apostolat, c’est la fidélité au Christ des chrétiens des Hauts-Plateaux,
malgré les persécutions acharnées dont ils ont été l’objet. Cette fidélité, cette
vitalité de l’Église est visible trente ans après le rappel à Dieu de cet évêque
missionnaire intrépide qui a été leur Pasteur de 1952 à 1975.

đẹp nhất trong công tác tông đồ của ngài là lòng trung thành của các kitô hữu
vùng Cao Nguyên với Chúa Kitô; mặc dù họ là đối tượng của các cuộc bách hại
tàn khốc. Lòng trung thành này, sức sống này của Giáo Hội có thể trông thấy ba
mươi năm sau khi Thiên Chúa gọi về với Người vị giám mục thừa sai can trường
đã từng là Chủ Chăn của họ từ năm 1952 tới năm 1975.

Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec “Lạy Cha, những kẻ Cha đã ban cho con, con muốn rằng con ở đâu thì họ cũng
moi, qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée, parce que tu m’as ở đó với con, để họ chiêm ngắm vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban
aimé avant la création du monde. (Jn 17, 24)
cho con, vì Cha đã yêu con trước khi tạo dựng thế giới” (Ga 17,24)
T.R.P. Georges Colomb
Supérieur général des Missions Étrangères de Paris

T.R.P Georges Colomb
Bề trên tổng quyền Hội Thừa Sai Paris - MEP

CHƯƠNG I
NGUỒN GỐC GIA ĐÌNH

CHAPITRE I
LES ORIGINES FAMILIALES
L’Alsace

L’Alsace

« Seitz » : ce nom cingle comme un coup de cravache ! D’où peut-il donc être “Seitz”: cái tên gọi nghe kêu như một cú roi quất!. Xuất xứ từ đâu, nếu không
originaire, sinon de la vieille Alsace, et même de la si jolie petite ville de Thann, phải là vùng Alsace xưa, và từ thị trấn nhỏ xinh xinh tên Thann, thuộc vùng
dans le Haut-Rhin ?
Haut Rhin.
Thann, à cinq lieues de Mulhouse, sur les pentes des Vosges et dominé par le
Ballon d’Alsace qui culmine à 1250 mètres, a gardé un cachet propre à cette
région, avec ses restes de fortifications et ses ruines de château, avec ses églises
et ses maisons à colombages, avec sa collégiale Saint-Thiébaut surtout, dont la
flèche du xiiie siècle est une veritable dentelle de pierre, et qui renferme la
célèbre relique du saint qui est à l’origine de la ville, en 1161.

Thann, cách Mulhouse năm dặm, nằm trên sườn núi Vosges, và dưới chân ngọn
núi Ballon d’Alsace, cao 1250m, tạo dấu ấn riêng cho vùng, nơi còn lưu giữ phế
tích đồn lũy của những pháo đài đổ nát, các nhà thờ, các nhà ở đặc thù vùng
Alsace1, và đặc biệt với thánh đường học viện Saint-Thiebaut, với cái chóp hình
mũi tên bằng đá từ thế kỷ XIII: đây cũng là nơi lưu giữ thánh tích nổi tiếng của
vị thánh gốc thành phố nầy từ năm 1161.

C’est dans la collégiale Saint-Thiébaut qu’ont été baptisés de nombreux ancêtres
Seitz, dont on retrouve l’existence dès le xvie siècle. En remontant plus haut
dans l’Histoire, on découvre leur origine en Allemagne, près d’Ulm, dans la
province de Bade-Wurtemberg, de l’autre côté du Rhin, donc. Leur nom serait
dérivé de Sigizo, qui a donné Siegfried, mais aussi Seitz.

Từ thế kỷ thứ XVI, trong ngôi Thánh đường nầy các thế hệ họ Seitz đã được rửa
tội. Lùi sâu về Lịch sử, giòng họ Seitz có gốc Đức, gần Ulm, thuộc tỉnh BadeWurtemberg, bên kia sông Rhin. Tên giòng họ bắt nguồn từ tên Sigizo, biến
thành Siegfried và Seitz.

Thann, c’est une ville carrefour, qui a connu des époques de gloire, de
commerces prospères, de réceptions princières et de joyeuses fêtes, mais aussi
de dévastations terribles : elle a senti passer les vents des invasions du nord, de
l’ouest ou de l’est, ravageant ses cultures, ses vignes et ses habitations; des
atrocités ont été commises, mais aussi des actes de courage magnifique; c’est

Thann là một thành phố giao lưu ngã ba đường, đã trải qua thời kỳ vinh quang
phồn thịnh, buôn bán sầm uất, từng tổ chức nhiều đêm dạ tiệc vương giả, nhiều
ngày lễ nhộn nhịp, nhưng cũng chịu nhiều tàn phá khủng khiếp bởi những cuộc
xâm lăng đến từ phương Bắc, phương Tây hoặc phương Đông, huỷ hoại hoa
màu, vườn nho và cả nhà cửa của họ; đã có những sự việc độc ác xảy ra, tuy
cũng có những hành động can đảm tuyệt vời. Đây là một thành phố mà đức tin

1

Nhà lai: Nhà vừa gỗ vừa vữa hồ. Sườn nhà bằng gỗ, xen kẽ vách bằng vữa hồ.

une ville où la foi a aidé à construire une chrétienté solide et durable. Ne voit- đã giúp củng cố, xây dựng nên một cộng đoàn Kito hữu chắc chắn và bền vững.
on pas se forger là une destinée de futur missionnaire ?
Chẳng phải đây là lò đào luyện nên một nhà truyền giáo tương lai sao?
En 1870, la Prusse battait les armées de Napoléon III. Le Traité de Francfort de Năm 1780, quân Phổ đánh bại quân Napoleon III. Hiệp ước Frankfort năm 1871
1871 arracha à la France cette belle province d’Alsace, en même temps que le tách rời Alsace và những trái tim của người dân khỏi nước Pháp. Sự “Tự do lựa
coeur de ses habitants. La « liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes » chọn cho vận mạng của họ ” không thể có dưới gót giày quân xâm lược Đức.
n’existait pas face à l’écrasement sous la botte germanique.
Car — et c’est là que nous faisons plus ample connaissance avec les habitants
de Thann et avec la famille Seitz — les Alsaciens, qui s’étaient battus avec
acharnement pour repousser l’envahisseur, furent contraints, à leur coeur
défendant, soit de devenir Allemands, soit d’émigrer de l’autre côté des Vosges.
Ce fut le drame de ces citoyens dont le coeur était français depuis de nombreuses
générations, et qui se voyaient dans l’obligation de changer de nationalité, ou de
quitter leur pays.

Vì lý do đó, và đây là điều làm cho chúng ta hiểu rõ hơn về cư dân vùng Thann
và về gia đình Seitz – những người dân Alsace, sau khi họ đã chiến đấu hết mình
để đẩy lùi quân xâm lược, nay họ bị bắt buộc cách này hay cách khác phải lựa
chọn, hoặc trở thành người Đức, hoặc di cư sang phía bên kia dãy Vosges. Đó
là một thảm kịch của những người công dân mà con tim họ, từ nhiều thế hệ, luôn
thuộc về Pháp, nay buộc phải lựa chọn một trong hai giải pháp: thay đổi quốc
tịch hoặc ly hương?!

Quel déchirement intérieur pour ceux qui devaient abandonner tout derrière eux!
Des membres de la famille, des collaborateurs et des employés de leurs
entreprises, des amis, leur paroisse catholique qui allait bientôt se trouver en
concurrence avec les temples protestants, tenus par des pasteurs luthériens venus
de l’Est. Sans parler du cadre idyllique, tant de la ville de Thann que de sa région
riche et verdoyante, avec ses vignes aux vins savoureux qui glissent vers la
plaine, ses sapins noirs qui escaladent les sommets des Vosges.

Thật đau lòng khi phải bỏ lại tất cả sau lưng! Bà con giòng họ, những người
cộng tác làm ăn và công nhân trong các xí nghiệp, bạn bè, họ đạo mà chẳng bao
lâu nữa phải đối đầu với các nhà thờ tin lành, điều hành bởi các mục sư Luther,
đến từ phía Đông. Chưa nói đến cảnh thanh bình, lãng mạn, bao nhiêu sự giàu
sang và đất đai phì nhiêu xanh tươi của thị xã Thann, với những vườn nho cho
rượu ngon thoai thoải từ triền đồi kéo dài đến tận đồng bằng, rồi đến những hàng
thông phủ một màu xanh đen từ chân núi leo tới đỉnh ngọn Vosges.

Il n’y eut pas, dans ces races fortes d’Alsaciens et de Lorrains, d’esprit ou de
coeur qui ne subît un terrible combat de conscience. C’était une question
d’avenir personnel, pour eux et pour leurs descendants. C’était surtout une
question d’honneur, de loyauté, une question d’amour.

Với cư dân mang tính tình mạnh mẽ vùng Alsace và Lorraine nầy, không một
người nào đã không bị đối diện với tình huống tiến thoái lưỡng nan này, vì đây
là một vấn đề về tương lai mỗi cá nhân họ và con cháu họ. Rõ ràng đây là vấn
đề về danh dự, về lòng trung thành và về tình yêu

Qu’en était-il pour les prêtres catholiques ? Ils étaient généralement entourés de
l’estime et de l’affection de leurs ouailles Leurs devoirs pastoraux à l’égard des
fidèles qui resteraient, comme aussi la crainte de voir les luthériens s’emparer
de leurs paroisses et de leurs églises, incita la plupart d’entre eux à rester, quoi
qu’il leur en coûtât. Les pasteurs n’abandonnent pas leur troupeau malheureux.

Còn các linh mục thì sao? Nói chung họ được giáo dân quý trọng và thương
mến. Vì trách nhiệm mục vụ với các tín hữu ở lại và vì lo sợ giáo phái Tin lành
Luther sẽ chiếm giáo xứ, lấy nhà thờ, nên các ngài quyết định bám trụ ở lại, với
bất cứ gía nào. Mục tử không bỏ rơi đàn chiên khốn khổ của mình.

En tout cela, on croit voir en filigrane ce que sera la destinée des populations du
Vietnam qu’accompagnera, un siècle exactement plus tard, l’évêque de Kontum
et ses missionnaires. Plus de 200 000 Alsaciens et Lorrains optèrent pour la
solution française, et parmi eux Édouard Seitz, né et baptisé à Thann en 1835,
ainsi que son frère François, d’un an plus jeune. La loyauté, la grandeur d’âme,
l’amour de la patrie, l’emportèrent sur le confort matériel, et la jeune génération
des Seitz préféra abandonner sans regarder en arrière les entreprises familiales
de brasserie et de tissage, héritées de leur père, de leur grand-père, plutôt que de
subir le joug allemand. Il fallait des âmes bien trempées pour survivre, pour

Qua bối cảnh nầy, người ta cũng phảng phất thoáng thấy trong đó bóng giáng số
phận dân tộc Việt Nam và Giám mục Kontum cũng như các vị Thừa sai phải
gánh chịu, đúng một thế kỷ sau. Hơn 200.000 người Alsace và Lorainne chọn
giải pháp giữ Quốc tịch Pháp, trong số đó có Edouard Seitz, sinh ra và rửa tội ở
Thann năm 1835, cùng em trai Francois nhỏ hơn mình 1 tuổi. Lòng trung thành,
sự dũng cảm, tình yêu tổ quốc chiếm ưu thế hơn là lợi ích vật chất. Thế hệ của
gia đình họ Seitz chọn giải pháp bỏ lại hết sau lưng, mà không thèm ngoái nhìn
lại: xưởng sản xuất bia, xưởng dệt, những gia tài được thừa hưởng từ cha mẹ, từ
ông nội, còn hơn là chịu đựng ách thống trị của nước Đức. Phải là những tâm

refaire sa vie. Les jeunes Seitz furent de ceux-là. La défaite de la France, hồn mạnh mẽ để sống còn và xây dựng lại cuộc sống. Tuổi trẻ giòng dõi Seitz
l’annexion de leur province par les vainqueurs, furent pour eux le coup de là những người như thế. Nước Pháp thất trận, những kẻ chiến thắng thôn tính
thành phố của họ đã giống như ngọn roi quất trên lưng, làm họ phải đứng thẳng
cravache qui leur fit redresser l’échine.
lên.
Un siècle et deux guerres mondiales plus tard, la paix, la concorde étaient
rétablies ; l’Union européenne entérinait l’entente fraternelle entre l’Allemagne
et la France, l’amour entre les peuples. Mais en même temps, à l’autre bout du
monde, un Seitz était chassé de son pays d’adoption avec toute sa famille
religieuse. Lui aussi saura resurgir.

Sau một thế kỷ và sau hai cuộc chiến tranh thế giới, hòa bình và hòa hợp đã trở
lại: Liên minh Châu Âu đã công nhận thỏa thuận tình hữu nghị giữa hai nước
Pháp và Đức, đem lại tình yêu thương giữa các dân tộc. Cùng một lúc, đầu bên
kia thế giới, một người tên Seitz và cả gia đình thiêng liêng của Ngài bị đuổi ra
khỏi quê hương thứ hai của họ. Rồi Ngài cũng sẽ biết cách trỗi dậy.

Dès 1871, François, qui avait épousé Marie-Louise Beltzer cinq ans plus tôt, Năm 1871, Francois, sau khi kết hôn với Marie-Louise Beltzer được 5 năm, dọn
s’installa d’abord au plus près, à Saint-Dié, avant de se diriger vers le Sud-Ouest về cư ngụ ở thị trấn Saint-Dié gần đó (khoảng 76 km phía bắc Thann. ND), rồi
de la France et de s’établir à Biarritz.
di chuyển về vùng Tây Nam nước Pháp và định cư tại Biarritz.
Quant à Édouard, encore célibataire, c’est vers Paris qu’il se dirigea dans un
premier temps, pour y chercher du travail. C’est là qu’il retrouva une
compatriote, Marie-Anne Nitter, née comme lui à Thann en 1847, qu’il épousa
le 20 février 1873. De cette union naquit, en juillet 1874, un autre Édouard Seitz,
le premier de la famille à n’avoir pas vu le jour dans sa province d’origine,
devenue étrangère. Il sera suivi de cinq frères et soeurs.

Còn Edouard, vẫn độc thân, lần mò đến Paris tìm việc làm. Ở đó anh đã gặp cô
gái đồng hương, Marie-Anne Nitter, cũng sanh tại Thann năm 1847, người mà
ông kết hôn vào ngày 20 tháng 02 năm 1873. Kết quả của tình yêu, vợ ông hạ
sanh một Edouard Seitz khác tháng 7 năm 1874, thành viên đầu tiên trong gia
đình không được chào đời tại quê cha, đất tổ, nay đã thuộc về Đức. Rồi năm anh
chị em nữa tiếp theo sau.

La famille s’établit bientôt au Havre, vivant bien modestement; le jeune Édouard
apprend très tôt, dès l’âge de 11 ans, le métier de coiffeur auquel il prend goût ;
ayant l’ambition de s’établir à son compte et d’assurer sa réputation, il repart,
quelques années plus tard pour Paris y suivre un apprentissage dans des salons
de coiffure réputés.

Sau đó không lâu, gia đình đến định cư tại Le Havre. Cuộc sống trôi qua giản
dị, mộc mạc, bé trai Edouard, mới 11 tuổi đã theo học nghề hớt tóc, nghề mà em
thích. Vài năm sau, với tham vọng tự lập thân và mong tìm kiếm tiếng tăm cho
riêng mình, cậu lên Paris tầm sư học nghề nơi những tiệm cắt tóc nổi tiếng.

C’est sur le palier de sa modeste chambre de location qu’il croise sa voisine d’en Chính trước cửa căn phòng thuê đơn sơ xoàng xỉnh mà chàng đã gặp mặt cô
face. Quelques mots échangés, des sourires complices… Lina Dufau fit nàng hàng xóm. Chỉ sau ít câu xã giao và vài nụ cười đồng loã, Lyna Dufau đã
quelques confidences sur sa propre existence… Ce fut le coup de foudre.
tiết lộ ít tâm sự về đời tư của mình. Và tiếng sét ái tình đã đến.
La Guadeloupe

La Guadeloupe

Cô gái trẻ tuổi này, người sẽ trở thành mẹ của Paul Seitz là ai? Cô không phải
là một người di dân từ Alsace, mà là một cô gái Créole2 từ Guadeloupe, một hòn
đảo thuộc vùng biển Caribé, phía bên kia Đại Tây Dương. Lạ thay, cũng chính
dưới triều đại vua Louis XIV mà Alsace được tái sát nhập vào nước Pháp và
cùng thời đó Pháp đổ bộ lên Guadeloupe. Nhưng nếu phải chống chọi với người
Đức để lấy lại Alsace thì cũng phải đánh nhau với người Anh để giữ các vùng
contre l’Allemagne pour récupérer la première, c’est contre les Anglais qu’il đã chiếm được bên kia bờ Đại Tây Dương. Thực dân Pháp nhanh chóng đến đây
fallut défendre nos possessions d’outre-Atlantique. Des colons s’y établirent lập nghiệp, trong số đó có gia đình Bouscaren và Bourlet. Họ trở thành điền chủ
rapidement, et parmi eux les familles Bouscaren et Bourlet, qui devinrent
Qui est-elle donc, cette jeune personne qui deviendra la mère de Paul Seitz ?
Bien loin d’être d’une famille émigrée alsacienne, c’est une Créole de la
Guadeloupe, une île de la mer des Caraïbes, de l’autre côté de l’Atlantique.
Curieusement, c’est sous le même roi Louis XIV que l’Alsace fut rattachée à la
France et que les Français débarquèrent en Guadeloupe. Mais s’il fallut lutter

propriétaires d’exploitations à Pointe-à-Pitre et à Gourbeyre, près de Basse- khai thác vùng Point-à-Pitre, và Gourbeyre, gần Basse-Terre, thủ đô
Terre, la capitale de la Guadeloupe.
Guadeloupe.
Lydie Bourlet, née en 1824, épousa Alexandre Dufau, propriétaire d’une
plantation d’une centaine d’hectares dénommée Grand’Maison, à TroisRivières, non loin de Gourbeyre. Leur premier fils, Léo, naquit en 1850 et
commença de brillantes études à Paris, préparant Polytechnique, puis retrouva
sa Guadeloupe où son père lui demande de reprendre l’exploitation familiale de
Grand’Maison. Vie idyllique dans ce pays paradisiaque, au milieu des
plantureuses exploitations de canne à sucre qui donne le meilleur rhum du
monde, de caféiers, de vanilliers, de bananiers et de multiples arbres fruitiers.
Le soleil à profusion, les pluies abondantes : il suffit de tendre la main pour
goûter les bienfaits de la Providence divine.

Lydie Bourlet, sinh năm 1824, kết hôn với Alexandre Dufau, chủ một đồn điền
rộng đến hàng 100 hectares, có tên là Grand’Maison, tại Trois-Rivières, không
xa Gourbeyre. Con trai đầu lòng, sinh năm 1850, đang theo học xuất sắc ở Paris,
chuẩn bị vô đại học Polytechnique (bách khoa-ND) thì được cha gọi về
Guadeloupe để quản lý đồn điền gia đình, Grand’Maison. Cuộc sống thanh bình
trong xứ sở như một cõi thiên đường này, giữa những đồng mía đường màu mỡ
giúp sản xuất ra một loại rhum ngon nhất thế giới, những đồn điền café, vani,
chuối và vô vàn giống cây ăn trái khác. Mưa thuận, gió hòa, chỉ cần đưa tay ra
đón nhận hoa trái Trời ban.

La vie est nonchalante, on se rend visite d’un domaine à l’autre, des serviteurs
noirs servent à profusion le punch ou les boissons rafraîchissantes après les
promenades à cheval et les bains. Le paradis de nos premiers parents ne se seraitil pas trouvé dans les Antilles ?…

Cuộc sống nhàn hạ, suốt ngày đi thăm từ nông trại nầy qua đồn điền khác, và
sau những lần du ngoạn bằng ngựa, hay những buổi bơi lội, tắm táp về, những
người giúp việc da đen phục vụ vô vàn rượu cocktail Punch hoặc những thức
uống tươi mát khác. Phải chăng cõi thiên đàng của cha ông chúng ta đã thật sự
hiện diện ở vùng Antilles nầy ? (Antilles: các quần đảo thuộc biển Caribé-ND).

Le seul danger pourrait venir d’un volcan qui domine la propriété de ses 1 484
mètres, point culminant de la Guadeloupe, et qui s’est déjà rendu tristement
célèbre : c’est la Soufrière. Mais il a l’air calme pour le moment et les enfants
jouent à se faire peur en le montrant du doigt.

Mối nguy hiểm duy nhất có thể đến từ một ngọn núi lửa sừng sững cao1484m,
điểm cao nhất Guadeloupe, và cũng đã trở nên khét tiếng: đó là ngọn núi
Soufriere. Nhưng lúc nầy thì nó vẫn nằm yên và bọn trẻ hay dọa nhau bằng cách
chỉ tay lên núi.

Rien ne manque au bonheur de Léo qui, à 22 ans, retrouve sa cousine germaine,
Maria Conchita, alors âgée de 18 ans, qui habite la propriété voisine de
Gourbeyre. On s’enflamme vite sous les tropiques, et le mariage de Léo Dufau
et de Maria Conchita Bourlet est célébré joyeusement en 1875.

Không gì hạnh phúc bằng Leo, lúc 22 tuổi, gặp lại người em họ, Maria Conchita,
18 tuổi, ở đồn điền bên cạnh gần Gourbeyere. Dưới tiết trời nhiệt đới, ngọn lửa
tình yêu nhanh chóng bùng phát, và hôn lễ giữa Leo Dufau và Maria Conchita
được tổ chức vui vẻ vào năm 1875.

De cette union vont naître sept filles, dont Lina, future madame Édouard Seitz,
née le 30 décembre 1878, est la troisième, qui passeront une enfance joyeuse et
sans souci à Grand’Maison, ce vaste bungalow rustique, tout en rez-de-chaussée
qu’une galerie entoure pour le protéger des brûlants rayons du soleil, comme
des pluies battantes lors des tempêtes. À l’âge de l’adolescence, on envoie les
trois aînées de ces demoiselles de la « colonie » perfectionner leur éducation en
France métropolitaine ; puis elles reviennent, munies du « brevet élémentaire »,
se dorer au soleil de l’île d’Émeraude, lisant, cousant, faisant de la musique, se
promenant à cheval, se lançant dans le monde des receptions chez le gouverneur
ou les « notables » de la capitale voisine. Bientôt, ce sont leurs plus jeunes soeurs
qui partent à leur tour pour la métropole.

Kết quả sự kết hôn nầy là bảy cô con gái ra đời, trong đó Lina, bà Edouard Seitz
tương lai, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1878, là người thứ ba. Mấy chị em có một
tuổi thơ vô tư, hạnh phúc tại nông trại Grand’Maison, dưới mái nhà trệt bằng
gỗ rộng lớn mộc mạc dân dã, được bao quanh bởi một hành lang rộng, giúp che
ánh nắng mặt trời chói chang và tránh mưa hắt lúc giông về.
Vào tuổi thiếu niên, ba cô gái đầu của “thuộc địa” được gởi qua Pháp hoàn thiện
kiến thức về học vấn nơi mẫu quốc; rồi các nàng trở về, với “mảnh bằng trung
học”, tắm nắng mặt trời đảo Emeraude, đọc sách, may vá, chơi nhạc, cỡi ngựa,
tham gia những buổi chiêu đãi nơi quan tổng đốc, hoặc nơi các “thân hào nhân
sĩ” của thủ phủ bên cạnh. Rồi đến lượt các em kế của họ lại trở về mẫu quốc.

Hélas ! Celles-ci ne reverront jamais leur île natale ! Car voici qu’à la fin de Than ôi! Tất cả người em kế nầy không bao giờ thấy lại hòn đảo, nơi chôn nhau
l’année 1898, c’est la catastrophe ! Un cyclone d’une rare violence balaie les cắt rốn một lần nữa! Vì cuối năm 1898, đúng là một thảm họa! Một cơn bão dữ
dội càn quét các hòn đảo vùng Antilles, tàn phá mọi thứ trên đường đi. Gió, bão

îles des Antilles, dévastant tout sur son passage. Le vent, la tempête arrachent
les plantations, font s’envoler les arbres et les toitures; des rivières déferlent des
torrents de boue qui envahissent les plaines, ensevelissant toutes les cultures.
C’est un désastre comme on n’en a pas connu de mémoire d’homme.
Heureusement, il n’y a pas de mort dans la famille ; mais lorsque Léo Dufau et
ses filles émergent de l’abri où ils s’étaient réfugiés, ils sont effondrés devant le
spectacle qu’ils ont sous les yeux. Il ne reste rien du travail courageux de
plusieurs générations de colons. C’est la ruine.

nhổ sạch các đồn điền, làm nhà cửa, cây cối bay tứ tung; những dòng suối tràn
bùn lấp kín đồng ruộng, chôn vùi mọi hoa màu. Một thảm họa chưa từng thấy
trong đời. Điều may mắn là trong gia đình không ai bị thiệt mạng, nhưng khi
Léo Dufu và các con ông thoát ra từ nơi lánh nạn, họ suy sụp chứng kiến cảnh
tượng trước mắt. Thành quả lao động cực nhọc của nhiều thế hệ thuộc địa chẳng
còn lại gì. Hoàn toàn mất trắng.

Nous sommes à une époque où il n’y a ni assurances pour dédommager, ni
subventions pour redémarrer une entreprise. Voilà tous les ouvriers agricoles,
noirs ou métis pour la plupart, congédiés, car on ne peut plus les payer : ne vontils pas se révolter, comme on l’a éprouvé d’autres fois chez ces descendants
d’anciens esclaves ? Les parents décident d’envoyer leurs trois aînées en
métropole pour les protéger et y refaire leur vie, car elles ne trouveront en
Guadeloupe ni travail, car tout est ravagé, ni mari car ils n’ont plus de dot à leur
offrir. Euxmêmes se réfugient chez la grand-mère Bourlet, dite « MamanBonne», à Gourbeyre.

Thời kỳ đó không có bảo hiểm thiên tai, không một đồng bảo trợ để phục hồi
một đơn vị sản xuất. Và rồi tất cả tá điền, đa phần là da đen hoặc dân lai, đều
phải nghỉ việc, vì không còn khả năng trả lương: họ có nổi loạn không, như
người ta đã chứng kiến những lần trước kia, nơi cha ông họ? Ông bà Léo Dufau
quyết định gởi 3 con gái lớn về mẫu quốc để lánh nạn và làm lại cuộc đời. Ở lại
Guadeloupe chẳng có việc gì làm, vì đã bị phá sạch, cũng chẳng lấy được chồng,
do không còn gì để làm của hồi môn. Chính ông bà cũng phải đến Gourbeyre, ở
nhờ nhà bà ngoại Bourlet, được biết đến với cái tên “Maman-Bonne”.

Quelle épreuve, tant pour ceux qui restent que pour celles qui partent! L’aînée,
Lydie, n’a que 22 ans et mourra à 25 d’une mauvaise typhoïde ; Marthe a 21
ans; Lina tout juste 20. C’est « la Belle Époque » en France, mais pour la famille
Dufau, ce n’est que tristesse, difficultés à survivre, deuils répétés.

Thật là một thử thách, cho cả những người ở lại cũng như kẻ ra đi! Chị cả Lydie,
chỉ mới 22 tuổi, qua đời ở tuổi 25, sau khi bị cảm thương hàn; Marthe 21 tuổi;
Lyna 20. Đây là thời kỳ “vàng son” ở Pháp, nhưng gia đình Dufau chỉ gặp toàn
đau buồn, tang chế liên tục và nhiều gian nan phải vượt qua.

Le comble sera atteint lorsqu’elles apprendront que la Soufrière s’est
brutalement réveillée au printemps de 1902, crachant sa lave enflammée et la
déversant sur ses pentes, ravageant à son tour la Guadeloupe, détruisant les
maisons, tuant bêtes et gens, tandis que l’île voisine de la Martinique
s’enflammait sous la « nuée ardente » de la Montagne Pelée qui anéantissait la
capitale, Saint-Pierre, dont les trente mille habitants étaient, en quelques
minutes, ensevelis sous les cendres. C’était le 8 mai, fête de l’Ascension.

Đỉnh điểm gian nan là khi ngọn núi lửa La Soufiere thức dậy dữ dội năm 1902,
phun dung nham, tràn xuống sườn núi, tàn phá Guadeloupe, đốt cháy nhà cửa,
giết chết súc vật và con người, trong khi hòn đảo bên cạnh là Martinique bốc
cháy dưới “đám mây lửa” từ ngọn núi Montagne Pelée, xóa sổ hoàn toàn đế đô
thuộc địa Saint-Pierre; trong chốc lát, 30 ngàn cư dân bị chôn vùi dưới đống tro
tàn. Đó là ngày 8 tháng 5, ngày Lễ Thăng Thiên.

Pourtant le caractère enjoué de Lina surmontera les difficultés. Elle a « un esprit
profondément porté au surnaturel, plein de bon sens, de science de Dieu », dira
d’elle, plus tard, sa fille Annette. Elle a aussi « le goût de la musique, de la
poésie, de la fête, de la gaieté ». Cela l’aidera à vaincre les éléments déchaînés
contre sa famille, et aussi à venir en aide à ses soeurs, dont les trois plus jeunes
sont encore élèves à Bezons, dans l’Oise. Elle trouve, à Paris, une situation
comme secrétaire, comptable, vendeuse dans une boutique de corsets : ce n’est
guère gratifiant ni stimulant, mais cela permet de vivre de façon indépendante
et de louer une petite chambre rue de Turbigo, dans le IIe arrondissement.

Dầu vậy, tính tình lạc quan vui vẻ của Lina sẽ giúp cô vượt qua nhiều khó khăn.
Về sau, Annette, con gái bà, nói về mẹ như sau: mẹ “đầy tinh thần minh mẫn
sáng suốt, bà có một lòng tin tưởng sâu xa vào quyền năng siêu nhiên của Thiên
Chúa”. Mẹ cũng say mê âm nhạc, thơ ca, thích tham gia các lễ hội, chia sẻ cuộc
vui”. Điều này giúp cô vượt qua những tàn phá của thiên nhiên làm hại gia đình
mình, và cũng giúp được các chị em khác, trong đó 3 đứa em còn theo học tại
Bezons, vùng Oise. Cô tìm được việc làm là thư ký, kế toán, đứng bán trong
quầy trang phục đồ lót phụ nữ: không hẳn là một việc làm thoả mãn và thích
thú, nhưng nó giúp cô có cuộc sống độc lập, và đủ khả năng thuê một phòng trọ
nhỏ ở đường Turbigo, thuộc quận II.

La Providence sait bien ce qu’elle fait, car c’est là que cette jeune et jolie Créole,
née à Trois-Rivières, à quelques milliers de kilomètres de là, descendante de
familles toutes originaires de la Guadeloupe, rencontrera son voisin de palier, le
jeune Édouard Seitz, dont tous les ascendants sont de purs Alsaciens.

Đấng Quan Phòng thấu hiểu việc cô làm, vì vậy cho nên cô gái trẻ đẹp Créole
nầy, sinh ra ở Trois-Croivières, cách đây hàng ngàn cây sổ, là hậu duệ gia đình
hoàn toàn gốc Guadeloupe, gặp người hàng xóm gần phòng, chàng trẻ tuổi
Edouard Seitz, rặc gốc Alsacien.

Lina Dufau devient donc madame Édouard Seitz le 12 janvier 1903, mais leur Lina Dufau trở thành bà Edouard Seitz vào ngày 12 tháng 1 năm 1903, nhưng
mariage à Paris ne dut pas avoir de nombreux témoins venus de leurs familles đám cưới họ ở Paris không có nhiều thân nhân của hai gia đình tham dự, cũng
respectives, d’autant moins que la mère du marié était décédée récemment.
vì mẹ chú rể mới mất trước đó.
Qui sait si le dépaysement qui fut imposé à son père et à sa mère n’aura pas Ai biết trước được sự xa nhà xa xứ mà cha mẹ cậu phải chịu sẽ ảnh hưởng thầm
quelque influence secrète sur la vocation missionnaire de leur fils Paul, qui se kín ra sao đến ơn gọi truyền giáo của người con trai tên Paul, người sẽ tình
portera volontaire pour l’Extrême-Orient.
nguyện sang vùng Viễn Đông.
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Lina et Édouard n’ont pour toute fortune que leur amor réciproque. Ils sauront
le faire fructifier : d’abord en se stimulant au travail : Lina abandonne les corsets
pour monter un peu plus haut et entrer dans une maison de chapeaux. Édouard
poursuit son perfectionnement dans la même région — anatomique s’entend, —
puisqu’il est coiffeur.

Lina và Édouard không có gia tài nào khác, ngoài tình yêu thương họ dành cho
nhau. Họ biết cách làm thăng hoa tình yêu trong cuộc sống lứa đôi, trước tiên là
cùng khích lệ nhau trong công việc làm ăn: Lina bỏ quầy bán áo nịt (cooc xê)
phụ nữ để đi lên cao hơn tí và vào làm cho một hiệu buôn bán các loại mũ nón.
Édouard vẫn theo đuổi hoàn thiện nghề, loanh quanh trong cùng một vùng như
trước kia –nói đúng ra là vùng thân thể --- vì anh là thợ cắt tóc.

Leur amour fructifie aussi avec la perspective d’une prochaine naissance : onze
mois après leur mariage, le 6 décembre de la même année, Lina met au monde
un magnifique garçon, prénommé Pierre. Quelle joie, sans nuages enfin, dans la
famille ! Joie aussi dans les îles lointaines, d’autant plus grande qu’il n’y a pas
eu un seul garçon depuis le grand-père Léo Dufau, né en 1850. Celui-ci écrit, le
29 janvier 1903 :

Tình yêu của họ cũng sinh hoa kết trái với viễn tượng một đứa bé sắp chào đời:
11 tháng sau đám cưới, ngày 6 tháng 12 cùng năm, Lina hạ sinh một bé trai kháu
khỉnh, đặt tên là Pierre. Thật là một niềm vui sướng trọn vẹn cho gia đình! Tin
vui cũng vang đến tận hải đảo xa xôi, mà càng vui hơn nữa, vì từ thời ông ngoại
Leo Dufu, sinh năm 1850, đến nay mới chỉ có một cậu con trai duy nhất nầy.
Ngày 29 tháng giêng năm 1903, ông viết:

Combien je suis heureux d’avoir un petit-fils ! Espérons que sa venue fera cesser
la triste série d’événements que je traverse depuis si longtemps, et qu’il sera
notre petite mascotte. Vraiment, il y avait assez de filles dans la famille. Même
si elles sont belles, point trop n’en faut !

“Tôi vui mừng biết bao khi có một cháu ngoại trai! Hy vọng cháu đến sẽ làm
chấm dứt những chuỗi ngày đau buồn kéo dài trong đời tôi đã từ lâu năm, và
cháu sẽ là điềm lành bé nhỏ của chúng tôi. Thật vậy, đã có đủ con gái trong
nhà. Dù chúng có đẹp, cũng không nên nhiều quá!”.

Maman-Bonne, 81 ans, qui demeure toujours à Gourbeyre, trouve aussi une Maman-Bonne, 81 tuổi, vẫn sống ở Gourbeyre, cũng cảm thấy được an ủi khi
grande consolation dans l’arrivée de ce bébé blond aux yeux bleus, même s’il a có cháu ngoại trai tóc vàng, mắt xanh. Dù nom có dáng gốc Alsace hơn là
davantage le type alsacien que guadeloupéen.
Guadeloupe.

Le jeune ménage décide alors de sauter le pas, d’abandonner la capitale et, Ngay sau đó, gia đình trẻ quyết định đổi đời, rời thủ đô Paris và, gom góp vốn
réunissant leurs maigres économies, de louer et d’aménager un salon de coiffure liếng còm cõi của mình, mướn mặt bằng mở tiệm cắt tóc ở Le Havre, nơi ông
au Havre, où se trouve encore le père d’Édouard, maintenant veuf.
Édouard đang sống đời góa bụa.
Le maître-coiffeur lance avec grand succès son salon, « le plus grand de la
région», affirme sans modestie le panneau publicitaire. C’est vrai qu’il est très
attirant, avec son beau parquet luisant, ses glaces en face des six fauteuils, ses
vitrines emplies de flacons de parfums, avec aussi ses jeunes garçons-coiffeurs
très correctement vêtus et pleins d’amabilités pour la clientèle, avec surtout le
patron recevant très courtoisement avec un accent de l’Est qui étonne et ravit.

Ông chủ trẻ khai trương thành công mỹ mãn tiệm hớt tóc, được quảng cáo không
một chút khiêm tốn như “tiệm hớt tóc lớn nhất vùng”. Thật vậy, cách trang trí
nhìn rất lôi cuốn, trên cái sàn bằng gỗ bóng lộn, trước 6 cái ghế trang bị giàn
gương kính sáng choang, bên cạnh tủ kính chất đầy đủ thứ loại nước hoa, cộng
thêm những chú thợ trẻ tuổi ăn mặc chỉn chu, thân thiện với khách hàng, và đặc
biệt ông chủ tiếp khách rất lịch sự với cái giọng miền Đông nghe lạ tai và lôi
cuốn.

Pour la famille, la place est réduite : elle doit se contenter, au rezde- chaussée,
d’une pièce unique au fond du magasin, qui fait cuisine et salle de séjour. Elle a
été aménagée dans une ancienne courette qui a été recouverte d’un toit de tôle,
percé de quatre vasistas par où le soleil n’entre que bien chichement. C’est
pourtant dans ce sombre gourbi que Lina doit faire la cuisine pour nourrir non
seulement mari et enfant, mais aussi les commis qui déjeunent sur place pour ne
pas perdre de temps. Ne regrette t-elle pas son soleil de Guadeloupe ? le bon air
de Grand-Maison ? Parfois, on l’entend s’exclamer, comme malgré elle : «
Comme je comprends les peuples qui adorent le soleil !… Si je n’avais pas la
foi, je ferais comme eux ! »

Không gian sinh hoạt gia đình bị thu hẹp lại: họ tạm chấp nhận bố trí căn phòng
cuối tiệm phía dưới nhà làm nơi sinh hoạt và bếp núc. Đây là phần cơi nới thêm
trong cái sân cũ, mái lợp tôn, khoét 4 ô lấy ánh sáng. Tất nhiên trong căn phòng
thiếu sáng đó, Lina phải chuẩn bị bữa ăn không chỉ cho gia đình chồng con mà
còn cho đám thợ ăn trưa để tranh thủ thời gian. Không biết Lina có tiếc nhớ ánh
nắng mặt trời ở Guadeloupe không? Hay không khí trong lành vùng GrandMaison? Chỉ biết rằng thỉnh thoáng người ta nghe chị lẩm bẩm, như tự nhủ mình:
”Giờ mới hiểu sao nhiều dân tộc thích nắng mặt trời đến thế …..Tôi mà không
có niềm tin, tôi cũng sẽ như họ!”

Deux chambres au-dessus du salon : celle des parents et celle des enfants. Et
tout en haut, un grenier où Lina porte à sécher le linge qu’elle a lavé dans un
petit réduit derrière la cuisine : le linge de la famille, mais aussi les peignoirs,
tabliers, serviettes, qui s’amoncellent chaque jour après le départ des clients.

Trên lầu là hai phòng ngủ: một cho ba mẹ, một cho con cái. Trên cùng có cái
gác xép nơi Lina mang đồ giặt từ cái ngách sau bếp lên phơi: không chỉ là quần
áo gia đình, mà còn chất đống nào là áo choàng, tạp dề, khăn lau sau một ngày
làm việc của tiệm.

Ceux-ci sont nombreux, car le salon, d’abord pour hommes, puis bientôt aussi
pour dames avec un septième fauteuil, est fort bien situé, au n° 11 du cours de
la République, face à la gare, et la réputation de monsieur Seitz s’étend. Dès sept
heures du matin, il est au travail, et il y est encore à vingt-deux heures, avec une
brève pause pour le déjeuner. On ne connaît pas les vacances à cette époque, du
moins pour les professions libérales, ni même les dimanches. Madame Seitz
tient cependant à célébrer le « jour du Seigneur » en allant à la messe, car elle
est très croyante et même pieuse, mais son mari ne pratique guère — ce qui la
peine.

Khách hàng đông, nhờ tiệm nằm ở một vị trí thuận lợi, số 11 cung đường La
République, đối diện nhà ga và cũng nhờ vào tiếng đồn râm ran về ông chủ tên
Seitz. Lúc đầu tiệm chỉ phục vụ quý ông, rồi phải thêm một ghế thứ bảy nữa,
phục vụ cho quý bà. Ông chủ làm việc không ngơi nghỉ từ bảy giờ sáng mãi tới
mười giờ đêm, trừ ít phút nghỉ trưa để ăn cơm. Thời đó không biết nghỉ hè là gì,
ít ra đối với các nghề tự do, kể cả chủ nhật cũng không. Tuy nhiên, chị Seitz vẫn
giữ “ngày của Chúa” để đi tham dự thánh lễ, vì chị có lòng tin và cả mộ đạo
nữa, nhưng chồng chị thỉ không – điều làm chị đau lòng.

C’est dans la chambre du premier étage que vient au monde, le 5 août 1905, le Rồi ngay trong cái phòng trên gác, ngày 5 tháng 8 năm 1905, chị sanh đứa con
second enfant du jeune ménage : une petite fille prénommée Anne-Marie, et thứ hai, một bé gái, đặt tên là Anne-Marie, quen gọi là Annette.
qu’on appellera toujours Annette.
Et c’est encore dans cette même chambre, seize mois plus tard, le 22 décembre Và cũng trong phòng trên gác đó, mười sáu tháng sau, ngày 22 tháng 12 năm
1906, que viendra au monde un troisième enfant : Paul Léo, le futur évêque de 1906, đứa trẻ thứ ba chào đời: Paul Léo, giám mục tương lai của giáo phận

Kontum, au Vietnam. Il sera baptisé quelques jours après sa naissance dans
l’église paroissiale dédiée à sainte Anne. Ces enfants font la joie de leurs parents,
même s’ils sont cause de advantage de travail et de soucis. On montera plus tard
les deux garçons dans le grenier aménagé, pour laisser la chambre du premier à
Annette.

Kontum, Việt Nam. Cháu được rửa tội vài ngày sau đó trong nhà thờ giáo xứ đã
được cung hiến cho thánh Anne. Những đứa trẻ nầy mang lại niềm vui cho cha
mẹ, dù họ phải nỗ lực làm việc nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn. Rồi họ phải dọn
gác lửng nơi dành để phơi đồ cho hai cậu, nhường phòng lầu một cho Anette.

Madame Seitz doit subir, peu après la naissance de Paul, une operation qui met
ses jours en danger et fin à ses maternités. C’est pour elle un grand chagrin. Mais
elle reprend le travail avec courage, et continue à venir en aide à ses jeunes
soeurs. Nouveau chagrin : deux d’entre ells vont bientôt mourir prématurément.

Ít ngày sau khi cậu Paul chào đời, chị Seitz trải qua một ca mổ nhiều nguy hiểm
cho tính mạng và chấm dứt thai sản. Chị buồn lắm. Nhưng chị vẫn can đảm tiếp
tục công việc và giúp đỡ các em gái chị. Lại thêm một chuyện buồn: hai em chị
chết yểu không lâu sau đó.

Dans ses premières années, Paul est initié à la lecture et à l’écriture par sa tante
Denise, la sixième des sept soeurs, institutrice dans une école libre du Havre. Il
poursuivra sa scolarité sans grand enthousiasme, n’en voyant pas tellement
l’utilité, à l’école communale où son grand frère Pierre l’entraîne chaque matin.
Pierre est brillant, toujours un des premiers de sa classe, et Paul l’admire, mais
sans l’imiter.

Trong những năm đầu, cậu Paul được dì Denise dạy tập đọc, tập viết. Dì là người
thứ sáu trong bảy chị em và là giáo viên trường tư ở Le Havre. Sau đó, cậu theo
đuổi việc học nơi ngôi trường làng mà anh Pierre mỗi sáng dẫn cậu đi, tuy cậu
chẳng thích thú gì việc học hành vì cậu thấy việc học chẳng có ích lợi chi cho
lắm. Anh Pierre thì học xuất sắc, luôn luôn là một trong những kẻ đầu lớp, còn
cậu Paul, tuy thán phục anh, nhưng lại không thèm bắt chước.

Et voici la guerre de 1914 qui éclate : nouveaux bouleversements, nouveaux
malheurs, nouveaux deuils familiaux. La victoire sur l’Allemagne, avec le retour
de l’Alsace et de la Lorraine à la France, est un immense soulagement pour tous
les déracinés ; mais les Seitz sont bien implantés au Havre et ne songent pas à
regagner leur province d’origine.

Rồi chiến tranh 1914 bùng nổ: lại những đảo lộn, lại những khổ đau, lại thêm
tang tóc cho bao gia đình. Đức thua trận, với Alsace và Lorraine trở về lại với
nước Pháp là niềm an ủi lớn cho những kẻ đã phải ly hương, nhưng gia đình họ
Seitz đã an cư lạc nghiệp ở Le Havre và không nghĩ đến việc hồi hương nữa.

Le scoutisme renaît à ce moment, et Paul s’engage dans ce movement qui
semble l’exciter davantage que les études ; il fait sa promesse avec sérieux en
1919 : « Sur mon honneur, et avec la grâce de Dieu, je m’engage à servir de mon
mieux Dieu, l’Église et la patrie ; à aider mon prochain en toutes circonstances,
à observer la loi scoute. »

Lúc nầy, phong trào hướng đạo hồi sinh hồi phục, cậu Paul lao vào hoạt động
phong trào nầy, hăng say hơn đi học chữ; cậu tuyên hứa nghiêm túc năm 1919:
” Trong danh dự, và với ơn Chúa, tôi cam kết phục vụ Chúa, phục vụ Giáo hội,
phục vụ tổ quốc; giúp đỡ tha nhân trong mọi tình huống, và tuân thủ luật hướng
đạo”.

Il sera fidèle à cette promesse toute sa vie et, comme beaucoup d’autres qui ont
été formés à cette discipline, à cet idéal, il y verra une source indirecte de sa
vocation. Pour le moment, il est heureux des sorties à la campagne, des camps
des grandes vacances qui mènent sa troupe dans les départements voisins. Il est
passablement casse-cou, intrépide même, et les grands jeux le voient en tête des
combats inter-patrouilles. Les nuits à la belle étoile l’enthousiasment et il
contemple les astres, apprenant à lire les constellations. Il s’achète même trois
livres de François Arago, L’Astronomie populaire, qu’il range précieusement
dans le placard de sa mansarde.

Cậu sẽ trung thành suốt đời với lời thề đó, và cũng giống như nhiều người khác
được rèn luyện theo kỷ cương và lý tưởng này, cậu cũng thấy đó như một nguồn
gốc gián tiếp cho ơn gọi của cậu. Còn lúc này thì cậu chỉ thích thú với những
chuyến đi về vùng quê, những buổi cắm trại trong kỳ nghỉ hè dài ngày đưa đội
của mình đến các vùng lân cận. Cậu khá táo bạo, gan dạ, thường là đầu tàu trong
những trò chơi đối đầu giữa các đội. Cậu thích ngắm bầu trời đầy sao, chiêm
ngưỡng các tinh tú và học tên các chòm sao. Cậu từng mua ba cuốn sách Thiên
văn phổ thông (L’Astronomie populaire) của François Arago, mà cậu cẩn thận
cất trong hóc tủ trên gác.

Pierre saute de succès en succès : après le certificat d’études et le brevet, il
déclare qu’il lui faut le baccalauréat et qu’il va le préparer par correspondance,
en travaillant dans sa mansarde pour ne pas être à charge à ses parents. Stupeur
de ceux-ci ! Il sera reçu, à 18 ans, tandis que Paul — nous dit sa soeur — « ne

Pierre nhảy từ thành công nầy đến thành công khác: sau khi có chứng chỉ và
bằng tốt nghiệp trung học, cậu tuyên bố phải lấy cho được bằng tú tài và học
hàm thụ trên gác để đỡ tốn tiền cha mẹ. Và điều thật ngạc nhiên cho cha mẹ cậu
là cậu lấy được bằng năm 18 tuổi, trong khi đó cậu Paul “không làm nên trò

fiche rien » ! Il va bel et bien rater son brevet élémentaire à 15 ans. Que va-t-on trống gì cả”, theo lời kể của chị cậu! Cậu thực sự thi rớt bằng tiểu học năm 15
faire de ce paresseux, rêveur et dilettante ?
tuổi. Tay lười biếng, mộng mơ và lãng tử nầy sẽ làm gì ra hồn?
Mais à quoi rêve-t-il donc ? Ne semble-t-il pas attiré vers un tout autre idéal que
les mathématiques ou la littérature ? On découvre qu’il s’est discrètement
confectionné, dans son coin de la mansarde qu’il partage maintenant avec son
frère, une sorte de petit tabernacle (il n’y a pas la place pour un autel) et aussi
que, lui qui était si paresseux pour se lever, va en semaine servir la messe d’un
vieux Père franciscain d’un couvent voisin.

Nhưng cậu ta mơ ước điều gì? Dường như cậu bị lôi cuốn bởi một lý tưởng khác
hơn là toán học và văn chương? Người ta phát hiện cậu đã âm thầm làm, nơi góc
căn gác chung với anh trai, một cái nhà tạm (vì không đủ chỗ đặt bàn thờ) và
tuy thường rất lười dậy buổi sáng, cậu đã mỗi ngày trong tuần đi giúp lễ cho ông
cha già dòng Phanxico ở tu viện bên cạnh.

Pour toute confidence, il déclare qu’il veut s’orienter vers l’agriculture : sans
doute le sang de la Guadeloupe et de ses aïeux planteurs domine-t-il en lui. Il
entre donc, en septembre 1923, à l’école d’agriculture d’Yvetot, à une
cinquantaine de kilomètres au nord-est du Havre, et y passe quelques mois,
suivis d’un stage chez un agriculteur du nom de Paillette. Il est heureux, sans
soucis, et il va ainsi travailler la terre durant trois ans, tandis que Pierre passe
brillamment les concours d’H.E.C., qu’il a préparés toujours dans sa mansarde
du cours de la République , et qu’Annette se prépare à devenir infirmière —
métier qu’elle pratiquera avec dévouement et désintéressement durant toute sa
longue vie de célibataire. C’est à elle que nous devons de précieux souvenirs
familiaux, rédigés à l’usage de ses petits-neveux.

Cậu tâm sự là thích học ngành nông nghiệp: chắc là do ảnh hưởng dòng máu
Guadeloupe và tổ tiên thiên nghề nông bên ngoại chăng? Tháng 9 năm 1923,
cậu vào học trường Nông nghiệp Yvelot, khoảng 50 km về phía đông bắc Le
Havre, và sau khi học ở đó vài tháng đã đi thực tập tại nhà một nông dân tên
Paillette. Sung sướng và vô tư, cậu làm nghề nông trong vòng 3 năm, trong khi
Pierre xuất sắc vượt qua các môn thi của trường H.E.C (Cao đẳng Thương mại),
sau khi dọn thi cũng trong căn gác ở đường La République. Còn Anette theo học
ngành y tá ---- nghề mà cô theo đuổi tận tình và vô vụ lợi trong suốt cuộc đời
độc thân của mình. Chính nhờ cô mà chúng ta có được nhiều kỷ niệm quý giá,
được ghi chép lại cho các cháu chắt cô.

Tandis que Pierre est le fils de son père alsacien, travailleur obstiné, sûr de ses
capacités et de ses devoirs, il semble que Paul soit plutôt le fils de sa mère
antillaise, proche de la nature et de son Créateur, sans souci du lendemain, poète
à ses heures, affectueux et chaleureux avec les siens, aimable et souriant avec
tous, dévoué et boute-en-train avec ses camarades, avec les scouts d’abord, puis
avec ses collègues de séminaire, avec les jeunes Annamites plus tard.

Trong khi Pierre là đứa con trai giống cha, máu Alsacien, chăm chỉ trong công
việc, chắc chắn trong mọi kỹ năng và luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình, cậu
Paul có vẻ giống mẹ, gốc Antilles, gần gũi với thiên nhiên và Đấng Tạo Hóa,
không quan tâm đến ngày mai, mang chút tâm hồn thi sĩ, gần gũi và nhiệt tình
với bà con, dễ mến và vui vẻ với mọi người, tận tụy và hay bày trò với chúng
bạn, trước là với các bạn hướng đạo sinh, rồi với các bạn bè chủng sinh, và với
thanh thiếu niên Việt Nam sau nầy.

Pour le moment, le métier de paysan lui plaît et il s’y donne à fond ; il est plutôt
taciturne avec sa famille qu’il revoit de temps à autres, et qu’il est heureux de
voir heureuse : en effet, le salon de coiffure marche bien ; le commerce de
parfumerie et de produits de beauté qui remplit les vitrines et dont s’occupe
madame Seitz est florissant, permettant des moments de détente où l’artiste peut
se remettre au piano, jouant même à quatre mains avec Annette. Un événement:
le ménage peut enfin s’acheter un petit coin de jardin à la campagne, baptisé La
Cagna 1, avec des fleurs, des fruits, où l’on peut se reposer chaque dimanche; il
y a même deux grandes cabanes où se mettre à l’abri en cas de pluie, et aussi un
portique, avec balançoire, trapèze, anneaux. Quel luxe, après tant d’années de
labeurs et de douleurs ! Même si l’on est loin du paradis qu’étaient les propriétés
de Grand’Maison et de Gourbeyre…

Lúc nầy, cậu mãn nguyện với nghề làm nông và làm tới cùng; cậu khá thờ ơ với
gia đình, tuy thỉnh thoảng vẫn về thăm và thấy vui khi họ hạnh phúc: thực vậy,
tiệm tóc làm ăn khá ổn, công việc buôn bán nước hoa và những sản phẩm làm
đẹp chất đầy trong cửa hàng của bà Seitz phát triển khá, cho phép bà có thời
gian thư giãn và chơi lại đàn piano, nhiều lúc cùng với Annette nữa. Một sự kiện
vui lại đến: cuối cùng gia đình cũng mua được một mảnh vườn nhỏ ở quê, đặt
tên là La Cagna (i), với những luống hoa, cây ăn trái, để làm nơi nghỉ ngơi mỗi
Chúa nhật; có cả hai cái chòi lớn giúp tránh mưa, một giàn thể dục gồm xích đu,
xà treo và lắc vòng. Thật là một xa xỉ, sau bao nhiêu năm vất vả và khổ đau!
Tuy không làm sao so sánh được bằng cảnh thiên đàng của những trang trại
Grand’Maison và Gourbeyre xưa kia…..

Justement, voici qu’en arrivent des nouvelles importantes en novembre 1923:
les parents Léo et Marie-Conchita Dufau ne peuvent plus supporter la solitude
loin de leurs enfants, et voudraient beaucoup connaître leurs petits-fils — eux
qui n’ont eu que des filles. Ils se sont donc décidés à vendre leur dernière
propriété, héritée de la grand-mère « Maman- Bonne » Bourlet, décédée en 1914
à 92 ans, à liquider même leurs derniers meubles, et à venir s’installer à SaintGermain-en-Laye, auprès de leur fille Marthe, devenue madame Charles
Martinet et mère de cinq filles et un garçon.

Đúng lúc đó, có tin quan trọng vào tháng 11 năm 1923: Ông bà Léo và MarieConchita Dufau không chịu nổi nỗi cô đơn khi xa các con và ước ao được gặp
mặt đứa cháu trai --- do ông bà chỉ có con gái thôi. Vì vậy, họ quyết định bán
luôn nông trại cuối cùng còn lại, được kế thừa từ bà nội “Maman-Bonne”
Bourbet, đã qua đời năm 1914 ở tuổi 92, và toàn bộ bàn ghế tủ giường, rồi dọn
về ở với cô con gái Marthe, hiện là bà Charles Martinet, mẹ năm cô gái và một
cậu trai ở Saint-Germain-en-Laye.

On les accueille, le 21 avril 1924, avec toute la joie et l’émotion que l’on peut
deviner. Lina n’a pas revu ses parents depuis son départ des îles, en 1898 : il y
a 26 ans ! Les a-t-elle reconnus au débarquement ?… Elle leur présente son mari
Édouard, ses enfants, qui sont regroupés pour la circonstance. Mais elle note
dans ses cahiers intimes, à propos de son père :

Ngày 21 tháng 4 năm 1924, ông bà đoàn tụ với gia đình, trong niềm vui mừng
và cảm động khôn tả. Lina đã không gặp cha mẹ mình kể từ khi rời đảo, năm
1898: đã 26 năm trời! Không biết chị còn nhận ra ông bà khi ở cảng đến
không?...... Chị giới thiệu ông chồng Édouard và các con, đang tụ tập đón ông
bà ngoại. Trong cuốn nhật ký, chị ghi lại về cha mình như sau:

Toute mon affection ne le consolera pas ; mais assez de ces années de
souffrance. Ô mon Dieu, n’avez-vous pas promis qu’il serait beaucoup
pardonné à celui qui a beaucoup souffert ? Permettez que dès ici-bas il soit,
par ses petits-fils, beaucoup consolé.

“Tất cả tình thương của con vẫn không an ủi được cha; chừng ấy năm đau khổ
quá đủ rồi. Lạy Chúa, Ngài đã chẳng hứa sẽ tha thứ cho những kẻ đã chịu nhiều
khổ đau sao? Xin Chúa cho kể từ bây giờ, trong khoảng thời gian cha con còn
sống dưới thế nầy, cha luôn được các cháu của cha ủi an”.

Les années 1925-1927 voient la famille, quoique toujours très unie, se disperser.
En juillet 1925, Pierre a terminé avec succès H.E.C. Il n’a pas 22 ans et poursuit
ses études de droit. Il fait part alors à ses parents de son désir d’épouser une
jeune fille qu’il connaît depuis quelque temps déjà : Suzanne Holley, qui
travaille dans une banque. Madame Seitz, un peu déroutée, note alors dans son
cahier :

Những năm 1925-1927, tuy luôn gắn bó với nhau, gia đình phải sống rải rác mỗi
người một phương. Tháng 7 năm 1925, Pierre tốt nghiệp H.E.C. Cậu chưa đầy
22 tuổi và tiếp tục theo học luật khoa. Cậu cho cha mẹ hay là muốn cưới cô gái
cậu quen trong thời gian cũng khá lâu rồi: cô tên là Suzanne Holley và làm việc
trong ngân hàng. Bà Seitz hơi bối rối trước tin này. Bà ghi lại như sau vào nhật
ký:

Suis-je donc déjà assez vieille (elle a 47 ans !) pour que mon fils ne soit plus à “Tôi đã già chưa (ở tuổi 47!) mà giờ thằng con trai không chỉ còn riêng cho
moi seule ? Ô mon Dieu ! Que votre volonté s’accomplisse, et je consens à mình? Lạy Chúa! Xin vâng theo ý Ngài, và con tự nguyện rút lui, nếu đó là hạnh
m’effacer, si c’est pour son bonheur.
phúc của con con.”
Le mariage de Pierre et de Suzon sera célébré le 26 juillet 1927 en l’église SaintDenis de Sanvic, dans la banlieue du Havre, par un ami de la famille, l’abbé
Émile Blanchet, alors directeur de l’institution Saint-Joseph du Havre, qui
deviendra recteur de l’Université catholique de Paris, puis évêque de Saint-Dié.

Hôn lễ của Pierre và Suzon được cử hành vào ngày 26 tháng 7 năm 1927 tại Nhà
thờ Saint-Denis de Sanvic, ở ngoại ô Le Havre, bởi một người cha bạn của gia
đình, cha Émile Blanchet, khi đó ngài là hiệu trưởng trường Saint-Joseph Havre,
rồi sẽ trở thành viện trưởng viện Đại học Công giáo Paris, rồi làm giám mục
Saint-Dié.

Un absent remarqué à cette cérémonie familiale : c’est Paul, le frère cadet de Trong buổi lễ gia đình đó, có một người vắng mặt nổi bật: đó là cậu Paul, em
trai của Pierre. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ gặp lại cậu, để không còn rời xa cậu
Pierre. Mais nous allons maintenant le retrouver, pour ne plus le quitter.
nữa.
Le Maroc

Le Maroc

En novembre 1926, notre apprenti paysan, qui n’a pas encore 20 ans, est requis
pour le service militaire obligatoire, qui dure alors dix-huit mois. Il va donc
abandonner la charrue pour prendre le fusil, et sa verte Normandie pour trouver
les sols arides du Maroc. Il part sans rechigner, car il trouve « tout à fait normal,
déclare-t-il, qu’un jeune Français donne un ou deux ans de sa vie pour le service
de son pays ». Sa mère « encaisse » moins facilement : elle écrit dans son cahier:

Vào tháng 11 năm 1926, cậu nông dân tập sự của chúng ta, chưa tròn 20 tuổi,
bị buộc phải thi hành nghĩa vụ quân dịch trong vòng 18 tháng. Cậu phải bỏ cày
để cầm súng, bỏ vùng đất xanh tươi Normandie đi đến vùng sỏi đá Maroc. Cậu
lên đường, không phàn nàn, vì cậu thấy “hoàn toàn bình thường cho một người
thanh niên Pháp phải hy sinh một hai năm để phục vụ đất nước mình”. Còn mẹ
cậu "khó chấp nhận" hơn: Bà ghi lại trong nhật ký:

Mon enfant m’a laissée, mon enfant est parti ! Plus d’un an sans le revoir. C’est
votre volonté, ô mon Dieu ! Vous le menez vers sa destinée, c’est à vous que je
le confie. De mon fils, ô mon Dieu ! faites un homme, un vrai ! Je veux être
courageuse, mais j’ai tant de peine de mon petit Paul !…

“Con con đã bỏ con, con con đã đi xa! Hơn một năm không gặp. Đó là ý Ngài,
lạy Chúa! Chúa dẫn con con theo số phận của nó, con xin phó dâng nơi Ngài.
Phần con con, lạy Chúa! Ngài hãy biến nó thành một con người, một con người
đường hoàng! Con muốn can đảm, nhưng con tội nghiệp bé Paul con lắm!”

« Vous le menez vers sa destinée. » Les mamans ont de ces intuitions !… — "Ngài dẫn dắt con con đến số phận của nó”. Các bà mẹ thường có những trực
Notons aussi qu’elle adresse toujours ses confidences intimes à Dieu et en fait giác như thế!----Ta thấy bà luôn thổ lộ tâm tình sâu xa nhất nơi Chúa và coi đó
une prière.
như lời cầu nguyện.
Paul quitte Marseille au soir du 30 novembre à bord du paquebot Fatima, avec
quatre cent soixante-dix autres soldats. Pour la première fois, ce fils de déracinés
quitte le sol natal, non sans émotion. Ses compagnons sont logés dans les cales
où règne une odeur lourde et nauséabonde, qu’amplifie encore les vomissements
de ceux qui ont le mal de mer. Aussi Paul préfère-t-il rester sur le pont, où il va
passer les deux nuits et les deux journées du voyage. Comme souvent, surtout
en cette saison, le golfe du Lion (que Paul appelle golfe de Lyon, avec un y, car
il n’est pas encore très fort en géographie ni en orthographe) est très agité et le
navire danse sur les vagues ; mais au soir du 2 décembre, le calme revient et on
découvre au soleil couchant la magnifique baie d’Oran entourée de ses
montagnes. C’est là que les militaires vont débarquer et être dirigés vers la
citadelle qui domine et protège la ville.

Paul rời Marseille vào tối ngày 30 tháng 11 trên tàu Fatima, với bốn trăm bảy
mươi binh sĩ khác. Lần đầu tiên, chàng trai ly hương này rời nơi chôn nhau cắt
rốn, không phải là không cảm động. Tất cả các bạn đồng hành đều ở chung trong
khoang tàu, nơi nặng mùi và dễ buồn nôn, lại càng nặng mùi hơn khi những kẻ
hay say sóng nôn mửa. Do đó, cậu Paul thích lên trên boong tàu, và ở đó hai
ngày hai đêm trong suốt chuyến hải hành. Như thường lệ, đặc biệt là trong mùa
này, vịnh Lion (mà Paul gọi là vịnh Lyon, với một chữ “y”, bởi vì lúc đó cậu
không khá về địa lý cũng như chính tả) biển động và con tàu nhảy lắc lư trên
sóng; nhưng vào chiều tối ngày 2 tháng 12 biển lặng và người ta nhìn thấy vịnh
Oran tuyệt đẹp, với viền núi bao quanh, trong nắng đổ chiều tà. Đó là nơi các
binh lính sẽ xuống tàu cặp bến và được đưa đến pháo đài được xây trên một đồi
cao để bảo vệ thành phố.

Tout est nouveau à leurs yeux émerveillés. Le ciel et la mer sont d’un bleu Mọi thứ đều mới lạ dưới đôi mắt đầy ngạc nhiên của các cậu. Bầu trời và biển
intense ; la végétation, avec ses palmiers, ses oliviers, ses orangers, ses cactus, cả là một màu xanh bao la; cây cối, với những vườn cây cọ, vườn cây ô liu, vườn
bien différente de celle de Normandie.
cam, bãi cây xương rồng, thật khác xa so với Normandie.
Mais son contingent ne fait qu’effleurer ce sol de l’Algérie, qui est alors
territoire français et, dès le lendemain de son arrivée, il est dirigé vers Oudjda,
au Maroc qui est, lui, sous protectorat français. À dix heures du soir, leur lourd
paquetage sur le dos, les hommes gagnent la gare d’Oran, pour s’entasser à
quarante ou cinquante dans des wagons à bestiaux, une moitié pouvant s’asseoir
sur des bancs, les autres par terre. Vingt-deux heures de voyage pour faire 200
kilomètres à vol d’oiseau. Et ce n’est pas fini, car la caserne est à six kilomètres
de la gare : en marche, donc, et toujours sac au dos. Exténués, c’est à 11 h ½ du
soir qu’ils peuvent enfin se coucher sur des paillasses. Comme cela doit leur

Nhưng đơn vị cậu chỉ tạm lướt qua vùng đất Algérie nầy, khi đó là lãnh thổ của
Pháp, và một ngày sau, cậu được đưa đến Oudjda, ở Maroc, nước nầy, lúc đó
nằm dưới sự bảo hộ của Pháp. Mười giờ tối, ba lô nặng trĩu trên vai, mọi người
đến ga Oran, và từ bốn mươi đến năm mươi cậu được nhét trong các toa chuyên
chở súc vật, nửa trong họ ngồi trên ghế, nửa còn lại ngồi dưới sàn. Phải mất hai
mươi hai tiếng để di chuyển được 200 km theo đường chim bay. Và chưa hết, vì
doanh trại cách nhà ga sáu cây số: lại cuốc bộ, và ba lô luôn luôn trên vai. Kiệt
sức, cuối cùng mãi đến 11:30 đêm các cậu mới có thể nằm dài trên đệm rơm.
Vậy cũng tốt rồi, vì các cậu đã không thay quần áo bốn ngày nay! Và chuyện
tắm rửa vào sáng hôm sau là vô giá….

sembler bon, car ils ne se sont pas déshabillés depuis quatre jours ! Et la douche
le lendemain matin est inappréciable…
La pensée de ses parents ne quitte pas notre jeune Paul qui doit bien avoir un
peu de cafard et, semaine après semaine, il leur écrit pour leur raconter ses
déplacements, la vie qu’il mène, les rencontres qu’il fait, ses expériences et ses
découvertes qui ne sont pas sans rappeler celles, toutes récentes, qu’avait faites
dans ces mêmes régions un autre militaire célèbre : Charles de Foucauld,
assassiné dix ans plus tôt à Tamanrasset.

Chàng Paul của chúng ta luôn nhớ về cha mẹ, gợn buồn, tuần này qua tuần khác
cậu viết thư về kể lại những hành trình di chuyển, về đời sống quân ngũ, những
gặp gỡ của cậu, những kinh nghiệm và những khám phá làm chúng ta không thể
không nhớ tới: đó là những kinh nghiệm và khám phá cách đây không lâu và
cũng chính tại vùng đất này, của một binh sĩ nổi tiếng khác tên là Charles de
Foucauld, người bị sát hại mười năm trước ở Tamanrasset.

En le suivant à la trace, nous aurons une idée originale de ce qu’était l’Afrique Theo dấu chân người, chúng ta sẽ có được một ý tưởng độc đáo về vùng Bắc
du Nord à son époque, et aussi de ce qu’étaient nos troupes coloniales.
Phi cũng như về những đoàn quân thực dân của chúng ta thời đó.
Il se fait inscrire pour l’école des sous-officiers. La visite médicale Cậu đăng ký học trường hạ sĩ quan. Tờ khai y tế cho chúng ta biết thể trạng của
d’incorporation nous donne une idée de la stature du jeune homme: taille, 1 m chàng trai: cao 1 m 77; nặng 64 kg; vòng ngực 92 cm. Cậu viết:
77; poids, 64 kg ; tour de poitrine, 92 cm.
À l’aide d’un instrument spécial, précise-t-il, le major écoute les battements du “Với một dụng cụ đặc biệt, vị sĩ quan nghe nhịp tim và tiếng thở. Con đã được
coeur et les bruits de la respiration. J’ai été reconnu bon, et j’ai été piqué contre công nhận có sức khỏe tốt, và con được chích thuốc ngừa thương hàn. Con bị
la typhoïde. J’ai eu la fièvre pendant 24 heures et maintenant, ça va très bien. sốt suốt 24 tiếng đồng hồ nhưng bây giờ, mọi chuyện đều tốt đẹp.”
La promiscuité dans les chambrées lui pèse : « Je n’en suis pas moins en bons Tuy chuyện sống chung chạ trong các phòng làm cậu khó chịu, cậu cho biết:
termes avec tout le monde, et c’est le principal. »
”Con có quan hệ tốt với mọi người, và đó là điểm quan trọng nhất."
Le séjour à Oudjda est bref : le 20 décembre, son détachement reprend le train
en direction du sud-ouest : un petit chemin de fer « Decauville » à l’usage
exclusif de l’armée, dont la voie n’a que soixante centimètres de large et dont la
vitesse ne doit pas dépasser 20 à 30 km à l’heure. Il lui faut dix-huit heures pour
parcourir les 229 km qui le séparent de Taza, ce qui fait une moyenne d’à peine
13 km à l’heure, calcule- t-il. Et cela, toujours dans des wagons à bestiaux.

Sau thời gian lưu trú ngắn ngủi tại Oudjda, đơn vị cậu lên xe lửa đi về phía tây
nam vào ngày 20 tháng 12: một tuyến đường sắt nhỏ "dạng Decauville" dùng
riêng cho quân đội, đường ray chỉ rộng 60cm và tốc độ chỉ được 20 đến 30
km/giờ. Phải mất mười tám tiếng để chạy hết 229 km, khoảng cách từ Oudjda
đến Taza, tính ra chỉ khoảng 13 km/giờ. Và, luôn luôn ở trong toa dành chở gia
súc.

Souvent le mécanicien arrête pour resserrer les roues de sa locomotive ou
quelque autre boulon qui menace de se sauver. C’est roulant, nous nous en
amusons, car nous énerver n’y ferait rien. Le terrain est montagneux et
tourmenté. Comme sur la petite voie Decauville il n’y a pas de tunnel, nous
contournons toutes les montagnes. Nous faisons trente kilomètres là où, en ligne
droite, il y en a dix. Le sol est d’une aridité extreme : c’est un véritable désert.
De place en place, le sol qui est de nature sableuse, est profondément raviné
par des oueds, c’est-à-dire des rivières qui, à cette époque, sont déjà à sec. Le
fond de leur lit est tapissé de galets et les bords escarpés, creusés et fouillés,
témoignent de la violence du courant pendant la saison des pluies. Nous
franchissons ces oueds sur de petits ponts jetés d’une rive à l’autre et ayant tout
juste la largeur de la voie. Les franchir de la sorte est impressionnant. À trente
ou quarante mètres, la sensation est merveilleuse. (…) Je vous assure que le

“Thỉnh thoảng tàu dừng, để thợ máy xiết lại các bánh xe của đầu máy hoặc một
vài bu-lông khác sắp rơi. Thật buồn cười và tụi con cũng chỉ cười trừ thôi, vì có
bực mình thì cũng chẳng ích lợi gì.. Vùng đất đồi núi hiểm trở. Giống như đường
sắt nhỏ kiểu Decauville, đường này cũng không có hầm chui, tụi con đi vòng
quanh chân núi. Vì vậy, tụi con phải đi đến 30km, trong khi theo đường thẳng
thì chỉ có 10 km thôi. Đất rất khô cằn: đúng là một sa mạc. Từ nơi này đến nơi
khác, đất, mà cũng chỉ là cát thôi, bị cào mòn trũng xuống bởi những con suối,
nhưng lúc này đã cạn queo. Trong lòng sông, trải đầy những đá cuội và cả hai
bờ đều dốc đứng, bị khoét sâu, bị xói mòn, chứng tỏ vào mùa mưa nước chảy
rất xiết. Tụi con vượt qua những con suối nầy trên những cây cầu bắc ngang chỉ
rộng bằng đường đi. Vượt qua chúng thật là ấn tượng. Nhìn xa khoảng ba mươi
hoặc bốn mươi mét, cảm giác thật tuyệt vời. (…..) Con cam đoan với ba mẹ rằng

paysage est superbe et je ne regrette pas d’être venu si loin, malgré les phong cảnh rất tuyệt vời và đã không tiếc công từ xa xôi đến đây, dù cho các
conditions défectueuses du voyage.
phương tiện di chuyến có tồi tệ.
Mais soyez tranquilles : les beautés du Maroc ne me font pas oublier « ma Cha mẹ yên tâm: những cảnh đẹp của Maroc không làm con quên "xứ
Normandie thân yêu của con đâu": con sẽ thấy hài lòng về Normandie hơn
Normandie » : je la reverrai avec plus de satisfaction que je n’ai vu ce pays.
những gì con đã thấy ở xứ sở nầy.”
La première fête de Noël qu’il passe loin de sa famille lui semble quand même Lễ Giáng Sinh đầu tiên xa gia đình dường như làm cậu cũng cảm thấy buồn và
bien triste et il est peu gâté pour l’assistance à la messe, ce qui le fait souffrir.
việc khó khăn tham dự thánh lễ làm cho cậu khổ tâm.
Durant trois mois, Paul et ses camarades vont faire ce qu’on appelle leurs «
classes », pour apprendre leur nouveau métier : théorie en salle, exercices au
dehors avec marches, manutention des armes, tirs sur cibles, etc. Il est dans le
24e régiment du train, donc amené à assurer les transports, tant de matériel que
de troupes. Son expérience scoute lui est précieuse, car il est déjà entraîné aux
campements sommaires, aux exercices physiques tant de force que d’adresse, à
la cuisine au bois sur des pierres assemblées, etc.

Kéo dài trong ba tháng, Paul và các cậu đồng đội tham dự các “lớp học”, để học
một nghề mới: lý thuyết trong lớp, học đi đều bước bên ngoài, tháo ráp súng,
tập bắn bia, v.v…Cậu thuộc trung đoàn 24 binh vận, phải học cách tổ chức việc
vận chuyển, cả thiết bị lẫn quân nhân. Kinh nghiệm hướng đạo của cậu rất quý,
bởi vì cậu đã được huấn luyện sơ lược cách tổ chức trại, cũng như những bài tập
thể lực làm tăng sức mạnh và sự khéo léo, và cả cách nấu ăn bằng bếp củi trên
mấy viên đá xếp lại, v.v…

Ce qui intéresse davantage Paul, c’est le cheval — car, quand on parle de «
régiment du train », il s’agit du « train des équipages », les chevaux étant le
moyen courant pour les transports comme pour faire la gu erre — ce à quoi nos
militaires envoyés au Maroc peuvent être appelés d’un jour à l’autre : rébellion
de tribus à mater, manifestations hostiles à contenir, attaques imprévues de
guerriers, de bandits descendus des montagnes, ou autres. Les soldats doivent
donc non seulement apprendre à monter à cheval, mais aussi faire de la voltige
et se livrer à des exercices d’équilibre, de manière à tenir en selle au grand galop
et sur tout terrain.

Điều khiến cậu Paul thích thú hơn cả là ngựa ----- bởi vì khi nói về "trung đoàn
binh vận ", liên quan đến việc “vận chuyển đoàn quân”, ngựa là phương tiện phổ
biến để vận chuyển hay để tham gia chiến đấu --- Vì đoàn quân của chúng ta
được gửi qua Maroc có thể được phái đi bất cứ lúc nào để trấn áp các bộ lạc nổi
loạn, chặn biểu tình thù địch, ngăn các cuộc đột kích, ngăn kẻ cướp từ trên núi
xuống, hoặc những hành động thù nghịch khác. Do đó, những người lính không
chỉ học cách đi ngựa mà còn phải học cách nhào lộn, các bài tập cân bằng, để
có thể ngồi vững trên yên khi ngựa phi nước đại trên mọi địa hình.

Cet après-midi, écrit Paul le 8 janvier 1927, au lieu d’aller au manège, le
lieutenant nous a fait faire une promenade à cheval dans la montagne. Nous
sommes partis à 1 h au trot, puis, arrivés dans les sentiers, nous avons mis nos
chevaux au pas. Nous avons parcouru ainsi plus de vingt kilomètres. Inutile de
vous dire combien ceci est dans mes goûts. Je me promets, lorsque j’aurai mes
galons de brigadier, de sortir ainsi tous les dimanches afin de visiter les
environs.

“Vào ngày 8 tháng 1 năm 1927, Paul đã viết “chiều nay thay vì đi tập, Trung úy
đã dẫn tụi con cưỡi ngựa lên núi chơi. Tụi con bắt đầu đi nước kiệu khoảng 1
giờ, rồi, khi đến những con đường mòn, tụi con đi chậm lại. Tụi con đã đi hơn
hai mươi cây số. Không cần phải nói ba mẹ cũng hiểu đây là trò con thích biết
chừng nào. Con đã hứa, khi con được gắn lon hạ sĩ, mỗi ngày Chúa nhật con sẽ
đi ra ngoài để thăm viếng quanh vùng.

En attendant, j’ai tout mon harnachement à fourbir et je vous assure qu’il y a
du travail ! Les étriers et la bride étaient rouillés et le règlement exige qu’ils
soient brillants comme de l’argent. J’ai un cheval épatant, c’est un pur-sang.
Dès qu’il est un peu échauffé, il n’y a plus moyen de le tenir au pas. J’ai fait du
galop à une vitesse folle et, dans la montagne où nous sommes allés, j’ai fait du
saut d’obstacle. Si vous saviez comme j’aime cela !

Trong lúc chờ đợi, con đã có bộ yên/cương để chùi bóng và con bảo đảm với
cha mẹ là công việc không thiếu! Các bàn đạp, bộ cương bị hoen rỉ, và quy định
đòi hỏi chúng phải sáng bóng như bạc. Con có một con ngựa rất cừ, nó thuần
chủng. Khi nó nóng lên một chút, không có cách nào để giữ nó đi chậm. Con đã
phi nước đại với tốc độ chóng mặt và, trong vùng núi nơi tụi con đã đi, con đã
phải nhảy vượt chướng ngại vật. Cha mẹ biết con mê biết chừng nào!”

Une autre fois, il écrit :

Một lần khác, cậu viết:

Hier, nous avons fait du galop de charge sur un parcours d’un kilomètre. C’est
formidable, la puissance des chevaux. Leur poitrail rase le sol et il est difficile
de les arrêter. Inutile de vous redire combien cela me plaît. Nous faisons
également de la voltige au galop. Ceci se passe sur un petit manège. Le
mouvement consiste à sauter sur le cheval lorsqu’il est au galop, à s’y maintenir
assis, à droite ou à gauche, puis à se laisser descender à terre. La première fois
que j’ai voulu le faire, j’ai perdu l’équilibre et suis tombé de l’autre côté.
Heureusement que le sol est mou, et les chevaux ont l’habitude de s’arrêter.

“Hôm qua, tụi con phi nước đại như khi tấn công địch, trên chặng đường khoảng
một cây số. Thật tuyệt vời, sức mạnh của các chú ngựa. Ngực của chúng lướt
gần sát mặt đất và thật khó để dừng chúng lại. Không cần phải lặp lại, ba mẹ
biết con thích cỡ nào. Chúng con cũng tập nhào lộn khi phi nước đại, trong một
khu luyện ngựa nhỏ. Tụi con phải tập nhảy lên lưng ngựa khi nó đang phi nước
đại, rồi cố giữ ngồi yên trên đó, phía bên phải hoặc phía bên trái, rồi nhảy xuống
đất. Lần đầu tiên con làm, con đã mất thăng bằng và ngã về phía bên kia. May
là đất mềm, và mấy con ngựa có thói quen tự động dừng lại.”

Intrépide, il poursuit : « Je n’ai même pas eu le temps d’avoir peur, et cinq Can đảm, cậu tiếp tục: "Con thậm chí không có thời gian để sợ, và năm phút sau
minutes après je sautai à nouveau sur le cheval, mais cette fois avec plus de con lại nhảy lên ngựa, nhưng lần này thành công."
succès. »
Il y a aussi des mulets dans son camp. Dans cette région, où les routes ne sont Trong doanh trại còn có những con la. Trong vùng nầy, đường chỉ là những lối
que des pistes à peine carrossables, on emploi des mulets de bâts, qui servent à mòn rất khó đi xe, người ta sử dụng những con la vận tải, được dùng để tiếp liệu
ravitailler les postes isolés. Seuls les indigènes les conduisent et les soignent.
cho các tiền đồn biệt lập. Chỉ người bản xứ dẫn chúng và chăm sóc chúng.
La petite ville de Taza est sur l’axe stratégique Oran-Tlemcen-Oudjda-FèsRabat. Il y a donc du trafic. Il semble que Paul soit tombé dans un milieu sain et
sympathique, avec des officiers coloniaux agréables et compréhensifs à l’égard
des appelés du service militaire, qu’ils traitent avec bienveillance, qu’ils
nourrissent bien, tant pour la quantité que pour la qualité. Ils leur font apprendre
la langue arabe pour qu’ils puissant s’entretenir avec les indigènes. Ceux-ci sont,
à cette époque, dans un calme relatif et l’entente avec la France est cordiale et
fructueuse

Thị trấn nhỏ Taza nằm trên trục chiến lược Oran-Tlemcen-Oudjda-Fes-Rabat.
Vì thế lưu thông đi lại khá nhộn nhịp. Chắc hẳn Paul đã được rơi vào một môi
trường lành mạnh và đáng yêu, với các sĩ quan thực dân dễ chịu và biết cảm
thông với các tân binh quân dịch, họ đối xử khoan dung, cho ăn uống đầy đủ, cả
số lượng lẫn chất lượng. Họ cho học tiếng Ả Rập để các tân binh có thể giao
thiệp với người bản xứ. Tất cả điều nầy xảy ra, tại thời điểm đó, trong bối cảnh
tương đối an bình, và quan hệ với nước Pháp còn thân tình và đang phát triển
tốt đẹp.

Sans doute Paul aimerait-il que l’exemple des soldats français donne aux
indigènes l’envie de mieux connaître la religion catholique, en montrant qu’ils
prient, eux aussi, qu’ils pratiquent la charité, le respect de tous, qu’ils ne
viennent pas dans leur pays pour profiter de ses richesses et de ses femmes, mais
pour leur faire connaître les bienfaits de la civilisation chrétienne. Hélas ! il n’en
est pas ainsi, loin de là. Et c’est un sujet de souffrances. Ce sera aussi une raison
d’échec partout où la France cherchera à coloniser.

Phải chăng Paul mong muốn những người lính Pháp làm gương giúp người bản
xứ hiểu rõ hơn về đạo công giáo, cho người bản xứ thấy họ cũng cầu nguyện,
họ cũng thực hành bác ái, biết tôn trọng mọi người và họ không đến đất nước
này để vơ vét của cải và chiếm đoạt phụ nữ, nhưng để mang đến cho họ những
điều tốt lành của văn minh Kitô giáo. Than ôi! không dễ như thế mà trái ngược
hẳn. Và đó là vấn đề khổ tâm. Đó cũng là lý do thất bại ở bất cứ nơi nào nước
Pháp tìm cách chiếm làm thuộc địa.

Mais un signe de plus montrant que Paul se trouve dans une compagnie
privilégiée est qu’il peut enfin aller à la messe le dimanche et qu’il y retrouve
beaucoup d’officiers. J’y ai vu le général, écrit-il le 28 janvier 1927, et pas mal
de haut gradés. Il y a également de simples soldats, avec lesquels je ferai
connaissance au cercle.

Nhưng thêm một điều cho thấy Paul may mắn được nằm trong một đại đội được
ưu đãi là rốt cục cậu ấy có thể đi lễ Chúa nhật và được gặp nhiều sĩ quan ở đó.
“Ngày 28 tháng 1 năm 1927”, cậu viết, “Con thấy có ông tướng, và khá nhiều
sĩ quan cao cấp. Cũng có những chú lính quèn, con sẽ làm quen với họ ở câu
lạc bộ”.

Il suit avec entrain l’instruction pour devenir brigadier, grade qu’il obtient déjà
après deux mois seulement de « classes » : outre les exercices à cheval, il y a les
exercices de tir au mousqueton, où il n’est pas encore très habile, mais il se
retrouve 6e sur 60 au premier classement du peloton, et 3e au classement final.

Cậu hăng say theo học để trở thành hạ sĩ, cấp bậc cậu đã đạt được chỉ sau hai
tháng "lên lớp": ngoài các bài tập trên lưng ngựa, còn có những bài tập bắn súng
trường, và tuy cậu chưa khéo lắm, nhưng cũng đứng thứ 6 trên 60 trong bảng
xếp hạng đầu tiên của trung đội, và đứng thứ 3 trong bảng tổng kết sau cùng.

Entraînement express : il commence immédiatement le peloton de sous-officier, Ngay sau đó cậu được đào tạo cấp tốc trong vòng một tháng để trở thành trung
qui ne dure qu’un mois.
sĩ.
La vie est belle pour lui, dans une région qui est pacifiée, malgré des bagarres
sporadiques, vite jugulées ; avec le cercle du foyer catholique où il joue aux
dames face à l’aumônier ; avec les bains dans un oued où, bien que l’on soit en
février, l’eau est tiède ; avec la chasse même, où son lieutenant l’emmène une
fois pour tirer les sangliers qui foisonnent dans la montagne, mais dont il revient
bredouille ; et le soir, il fume béatement sa pipe en lisant les journaux qu’il reçoit
de France.

Cuộc sống qua đi tốt đẹp, trong một khu vực yên bình, mặc dù có giao tranh lẻ
tẻ, nhanh chóng bị trấn áp; với câu lạc bộ công giáo nơi cậu chơi cờ với cha
tuyên úy; với những buổi đi tắm suối, dù là tháng hai, nhưng nước vẫn ấm; với
những buổi đi săn nữa, một lần nọ ông trung úy đưa cậu đi săn lợn rừng, nhiều
vô kể trong núi, nhưng họ trở về tay không; và, buổi tối cậu vui vẻ bập cái tẩu
trong khi đọc báo nhận từ Pháp.

Ces temps derniers, j’ai eu le plaisir de découvrir trois de mes camarades qui “Trong thời gian gần đây, con rất vui khi quen biết ba anh bạn không dám xin
n’osaient pas demander la permission de sortir le dimanche matin pour aller à phép ra ngoài đi lễ vào sáng Chúa nhật. Con quyết định rủ họ đi và bây giờ,
la messe. Je les ai décidés à venir et maintenant, au lieu d’être seul, nous thay vì một mình, chúng con có bốn người”.
sommes quatre.
Il cherche à s’instruire et à profiter des circonstances : il demande à ses parents Cậu tìm cách học hỏi và tận dụng mọi hoàn cảnh: cậu nhắn cha mẹ gửi cho cậu
de lui envoyer ses livres d’astronomie.
mấy cuốn sách thiên văn học của mình.
Oui, j’aime toujours cette science, et comme dans ce pays les nuits sont très “Vâng, con vẫn thích khoa học này, và ở trong xứ sở nầy, trời đêm rất trong và
claires et qu’il y a des étoiles nouvelles, j’aurai plaisir à les admirer. Il y a trois có những ngôi sao mới mà con rất thích chiêm ngắm. Có đến ba cuốn, con bỏ ở
volumes, ils sont dans le placard de la mansarde.
trong tủ trên gác.”
Le climat du Maroc semble très bien convenir à notre Normand — chez qui le Khí hậu của Maroc dường như rất phù hợp với chàng Normand của chúng ta -sang des Antilles domine peut-être.
- nơi mà, có lẽ, dòng máu Antilles chiếm ưu thế.
Si tu voyais ma peau, tu croirais voir un pain d’épice. En effet, quoique nous ne
soyons pas encore au printemps, le soleil est chaud et j’ai une peau qui bronze
très vite. Je supporte très bien la chaleur et je me suis acclimate à merveille.
J’ignore toujours ce que c’est d’être malade : jamais mal au ventre, jamais mal
à la tête, jamais mal à l’estomac… et toujours content ! En outre, je n’ai rien
perdu de ma souplesse ; si tu me voyais faire la voltige au galop, tu serais tout
de suite édifié.

“Nếu mẹ nhìn thấy làn da của con, mẹ sẽ tưởng rằng mẹ nhìn thấy một chiếc
bánh mì nướng. Thật vậy, mặc dù chưa đến mùa xuân, trời nóng và con có một
làn da rám nắng rất nhanh. Con chịu nóng rất tốt và con thích hợp với khí hậu
đến tuyệt vời. Con chẳng biết đến bệnh tật là gì: không đau bụng, không đau
đầu, không đau bao tử… và luôn luôn hài lòng! Thật ra, con đã không mất đi sự
dẻo dai của mình; nếu mẹ thấy con nhào lộn trên lưng ngựa đang phi nước đại,
mẹ sẽ bị chinh phục ngay.”

Voilà un tempérament heureux, doublé d’une constitution physique
particulièrement gâtée ! En lisant son courrier, on a l’impression qu’il fait toutes
choses comme en se jouant, avec le sourire. Même sa lessive, qu’il fait dans
l’oued, est sujet à distraction comme à dissertation:

Một tính khí vui vẻ, cộng thêm một thể trạng đặc biệt khoẻ mạnh! Đọc thư của
cậu, người ta có ấn tượng rằng cậu làm được mọi sự như đùa, với nụ cười trên
môi. Ngay cả khi giặt quần áo dưới suối, cậu cũng xem đó là thú giải trí, giống
như được tả trong một bài luận văn :

Tous les dimanches après-midi je vais laver mon linge à l’oued ; depuis quelque
temps j’ai adopté un nouveau procédé pour cette opération : je lave comme les
Arabes, c’est-à-dire avec mes pieds… et je vous prie de croire que mon linge est
blanc ! Pour ceci, on commence, bien entendu, par se déchausser, puis le linge
étant bien mouillé et mis en tas, on le savonne vigoureusement. Et maintenant,
il n’y a plus qu’à danser dessus jusqu’à ce que le savon soit en mousse; on

“Mỗi chiều chủ nhật, con đi giặt quần áo dưới suối; thời gian gần đây, con áp
dụng cách thức mới cho việc làm này: con giặt như người Ả Rập, nghĩa là bằng
chân … và con mong cha mẹ tin rằng đồ giặt của con sạch bong! Để bắt đầu,
tất nhiên, phải cởi giày ra, sau đó nhúng quần áo ướt và chất đống lên, xát xà
phòng thật nhiều. Và bây giờ, tất cả những gì con phải làm là nhảy lên trên cho
đến khi xà phòng xủi bọt; rồi xả, tiếp tục nhảy và xong. Đó là một quy trình rất

rince, on redanse et c’est fini. C’est un procédé très rapide et vous pourriez le nhanh và cha mẹ có thể chỉ cho bà Baudu, người phụ nữ giúp việc của cha
recommander à madame Baudu, votre femme de ménage… (Dix points de mẹ…(Mười dấu chấm lửng!)”
suspension !)
Il cherche aussi à tranquilliser ses parents, qui sont à l’affût des nouvelles venant
d’Afrique du Nord, où les accrochages sanglants reviennent périodiquement,
faisant la une des journalistes. Ils ont lu, justement, qu’à Ouezzan, non loin de
Taza, il y a eu une embuscade et que deux sous-officiers goumiers avaient été
tués, dont un que Paul connaissait très bien parce qu’il lui avait fait l’instruction
au premier peloton Les goumiers sont en quelque sorte les gendarmes du bled
et leur rôle est assez périlleux, car ils sont chargés de rétablir l’ordre dans les
tribus. À ses parents qui ont su l’incident et sont inquiets de savoir qu’il risque
de devenir maréchal des logis, il écrit :

Cậu cũng tìm cách trấn an cha mẹ, vì biết ông bà nghe đủ thứ tin tức từ Bắc Phi,
nơi thỉnh thoảng có những cuộc đụng độ đẫm máu, được đăng trên trang nhất
của báo chí. Ông bà đã đọc trên báo là ở Ouezzan, cách Taza không xa, đã có
một cuộc phục kích và hai hạ sĩ quan bản xứ bị giết, một người trong số đó, Paul
biết rất rõ vì cậu đã huấn luyện tân binh cho họ trước đây. Những người lính bản
xứ là một loại cảnh sát trong thôn, vai trò của họ khá nguy hiểm vì họ chịu trách
nhiệm giữ gìn trật tự trong các bộ lạc. Vì biết cha mẹ cậu biết về sự việc và lo
lắng sẽ nguy hiểm hơn cho cậu khi cậu được lên chức thượng sĩ, cậu viết:

Je ne me sens aucune émotion en songeant aux responsabilités futures qui
m’attendent : je me crois capable d’exécuter convenablement mon futur service
; d’ailleurs, ça n’a rien de sorcier. Le plus difficile est de sa voir se faire
respecter et craindre des soldats indigènes. Dès que ceux-ci remarquent
quelque faiblesse dans leur chef, il n’y a plus moyen de se faire obéir.

“Con không cảm thấy lo lắng gì về trách nhiệm trong tương lai sẽ đến: con tin
bản thân con có khả năng thực hiện dễ dàng nhiệm vụ sắp tới; ngoài ra, không
có gì là phù phép cả. Khó nhất là biết cách làm cho những người lính bản xứ
kính nể và sợ mình. Chỉ cần họ thấy một chút yếu điểm nơi người chỉ huy, là
không còn cách nào làm cho họ vâng lời nữa.”

Il les apprivoise cependant, en les traitant moins durement que ne le font les
autres élèves sous-officiers ; ainsi se fait-il estimer, et même aimer, et les Arabes
lui rendent spontanément des services, qu’il paie par des cigarettes, ou un coup
de main, ou même par de bons conseils.

Cậu thuần hoá họ, bằng cách đối xử với họ ít gay gắt hơn là các khóa sinh hạ sĩ
quan khác; vì vậy cậu được quý trọng, thậm chí được yêu mến, và người Ả Rập
mặc nhiên giúp lại cậu, cậu trả lại họ bằng thuốc lá, hoặc giúp họ một tay việc
gì đó, hoặc thậm chí bằng vài lời khuyên.

Il apprivoise aussi les enfants qui rôdent autour du camp, mendicant quelque
nourriture ; ils l’accompagnent lorsqu’il va à l’oued et il leur donne un morceau
de pain ou un sou. « Que Dieu te bénisse ! » répondent- ils. Tout ce peuple vit
dans une extrême pauvreté, dans la misère même, qui lui fait pitié et il se
demande comment on peut vivre avec si peu.

Cậu cũng thuần hoá những đứa trẻ lang thang quanh trại để xin thức ăn; chúng
hay đi theo cậu xuống suối, cậu cho chúng miếng bánh mì hoặc một vài đồng
tiền cắc. Và chúng trả lời: "Cầu Chúa chúc lành cho chú!". Tất cả những người
dân đây sống rất nghèo, điều đó khiến cậu thương cảm và cậu tự hỏi làm thế nào
họ có thể sống với điều kiện ít ỏi như thế.

Un jour, dit-il, je mangeai un morceau de pain ; certaines parties me semblant Cậu nói: ”Một hôm, con đang ăn ổ bánh mì; con thấy nhiều nơi cháy sém, con
trop brûlées, je les ai jetées. Un petit Arabe qui passait par là s’est empressé de đã vứt đi. Một đứa nhỏ người Ả Rập đi ngang qua vội vã nhặt lên và ăn. Con
les ramasser et de les manger. Je lui ai immédiatement donné la moitié de ce liền cho nốt nửa còn lại!”
qui me restait !
Au bout de ces premiers mois de vie militaire et la réussite des épreuves, Paul
reçoit son galon de brigadier et on lui confie des missions de ravitaillement de
postes isolés dans un rayon d’une journée de marche de mulets, lui-même
voyageant à cheval. Puis, c’est l’arrivée du contingent de « bleus », les jeunes
qui arrivent de France par roulement, et remplacent ceux qui sont démobilisés.
Il est chargé de leur instruction, et ce n’est pas facile ; 90 hommes sont à sa
charge ; sur ce nombre, il y a 25 % d’illettrés, 50 % qui savent tout juste lire et
écrire, les 25 % qui restent ont à peine leur certificat d’études. Pour leur faire

Sau những tháng đầu sống đời quân nhân và thi đậu các môn học, Paul nhận
được cấp bậc hạ sĩ và được nhiệm vụ tiếp tế các đồn hẻo lánh trong một bán
kính tương đương với một ngày đường con la di chuyển, còn cậu thì đi ngựa.
Sau đó, thêm đám lính mới, những người trẻ tuổi luân phiên đến từ Pháp, để
thay thế những người được xuất ngũ. Cậu chịu trách nhiệm đào tạo họ, và công
việc đó không phải là dễ; 90 người thuộc quyền; trong số này, 25% không biết
chữ, 50% chỉ biết lõm bõm đọc viết, 25% còn lại vừa mới có chứng chỉ học bạ.
Để cho họ hiểu những điều căn bản nhất, cậu hạ sĩ phải lặp đi lặp lại hàng trăm

comprendre les choses les plus élémentaires, le brigadier doit répéter cent fois lần, đến khan cả tiếng! Lúc trước thì rảnh rỗi, nay bận cả ngày, nhưng cậu không
les mêmes mots : il en a une extinction de voix ! S’il a eu une période de phàn nàn, vì nhờ vậy mà thời gian trôi qua nhanh hơn.
tranquillité, il a maintenant un travail qui occupe toutes ses journées, mais il ne
s’en plaint pas, car ainsi le temps passe plus vite.
Lorsque les classes seront terminées pour ce jeune contingent, il aimerait repartir Khi các lớp huấn luyện tân binh kết thúc, cậu lại thích tái xuất làm công voa tải
faire des convois, comme précédemment, avec mulets, charrettes et cheval.
hàng như trước, với những con la, xe kéo và chú ngựa.
C’est dur, dit-il, très dur, mais… j’aime cette vie. Une vie aux prises avec des
difficultés, où l’on est « presque » libre, où l’on couche sur la dure, où l’on
mange une nourriture grossière. En un mot, une vie qui développe le caractère,
l’esprit d’initiative et fait un homme. N’est-ce pas la souffrance physique, ou
morale, qui fait cela ? (…) Je préfère être dans le bled à peiner dur, plutôt que
de rester à la compagnie dans une oisiveté presque complète.

Cậu nói:”Thật vất vả, rất vất vả, nhưng ….con thích cuộc sống như vậy. Một
cuộc sống bận rộn với những khó khăn, mà "gần như hoàn toàn" tự do, ngủ trên
đất cứng, ăn thức ăn thô. Tóm lại, một cuộc sống phát triển nhân cách, tinh thần
sáng tạo và tạo nên người. Phải chăng chính là cái đau đớn thể xác hay là đau
đớn tinh thần tạo nên điều đó? (…) Con thích sống trong một làng hẻo lánh vất
vả làm lụng, hơn là ở nơi đông người mà suốt ngày không làm gì cả.”

Sur ce point, il sera largement servi, dans quelques années ! Manifestement, ces
mois au Maroc ont une répercussion bienfaisante sur son tempérament comme
sur sa santé. Les exercices violents, le cheval en particulier, avec ses longues
courses intrépides, ses épreuves de saut, ses voltiges, les marches forcées dans
les sentiers montagneux, les battues au sanglier avec son lieutenant, les bains
prolongés aussi dans l’oued où il reste quelquefois deux heures : tout cela a
fortifié son corps, sa musculature, son endurance, comme un complément, à un
échelon supérieur, à ce qu’il avait déjà reçu chez les scouts. Il mange comme
quatre, dort comme une souche, et déclare qu’il est « blindé » : moyennant une
prise quotidienne de quinine contre le paludisme, il n’a jamais eu ni dysenterie
ni fièvre, alors que le régime alimentaire, et surtout l’eau, sont réputés malsains.

Về điểm này, cậu sẽ được toại nguyện hơn cả mong đợi trong một vài năm tới!
Rõ ràng, những tháng ngày ở Maroc ảnh hưởng tốt đến tính khí và sức khỏe của
cậu. Những bài tập mạnh bạo, đặc biệt với ngựa, những cuộc chạy ngựa gan dạ
và lâu dài của cậu, những cuộc thi nhảy, những cuộc nhào lộn của cậu, những
cuộc hành quân trên các đường mòn trên núi, những buổi đi săn lợn rừng cùng
với ông trung úy của mình, cũng như những lúc trầm mình kéo dài dưới suối, có
khi cả vài ba tiếng đồng hồ: tất cả điều nầy làm thân thể cậu thêm cường tráng,
giúp phát triển cơ bắp, dẻo dai chịu đựng, coi như bổ sung cho những gì cậu đã
học được trong hướng đạo trước đây, ở mức độ cao hơn. Cậu ăn gấp bốn lần,
ngủ thẳng cẳng, và cho rằng “tớ là mình đồng da sắt”: hàng ngày uống ký ninh
chống sốt rét vàng da, cậu không bao giờ bị kiết lỵ hoặc sốt vặt, trong khi chế
độ ăn uống, đặc biệt là nước, được cho là kém vệ sinh. Cậu không ngại xin cha
mẹ gửi vài gói quà, để cải thiện cuộc sống hàng ngày, bằng cách gởi cho cha mẹ
các “tem phiếu gởi hàng miễn phí của nhà binh” để sử dụng, và cậu luôn tế nhị
cảm ơn họ bằng cả trái tim ----- ngay cả khi thanh sô cô la lúc nhận đã nhão
nhoẹt do sức nóng mặt trời.

Il n’hésite pas, d’ailleurs, à demander à ses parents de lui envoyer des colis pour
améliorer son ordinaire, leur fournissant des bons de « franchise militaire » pour
que le port soit gratuit, et il a la délicatesse de toujours les remercier avec la
chaleur de son coeur — même si la plaque de chocolat est arrivée à l’état liquide
en raison de la chaleur du soleil.

Niềm vui của cậu là tìm ra thuốc lá để nhét vào tẩu, và rít liên tu bất tận, nhưng
Sa joie est de découvrir du tabac pour bourrer sa pipe, dont il tire d’interminables cũng có lúc thích lượm hạt dẻ trong vườn. Và rồi, giữa hai tờ giấy, thỉnh thoảng
bouffées, mais aussi des noisettes de son jardin. Et puis, entre deux feuilles de cậu phát hiện---- một bông hoa!
papier, il découvre parfois… une fleur !
Vous ne sauriez croire tout ce que ces fleurs sont pour moi : je les flaire, je les
palpe et, en les tournant et retournant entre mes doigts, je vois dans leurs
pétales, non seulement l’image de cette chère Cagna où tant de doux souvenirs
sont rattachés, mais encore l’affectueuse pensée de mes chers parents. C’est
pourtant peu de chose, mais cela me fait plaisir !

“Cha mẹ có thể tin không, tất cả những bông hoa này là dành cho con: con
ngửi, con nắn nót và, xoay đi xoay lại giữa các ngón tay, con thấy trong những
cánh hoa, không chỉ là hình ảnh của căn nhà Cagna thân yêu, nơi gắn bó bao
nhiêu kỷ niệm, mà còn là suy nghĩ trìu mến về cha mẹ thân yêu của con. Đó là
mấy chuyện lặt vặt, nhưng làm con thích thú!Giờ cậu tham gia nhiều hơn trong
Il s’implique davantage maintenant dans l’aumônerie catholique. Il s’entend phòng tuyên úy công giáo. Cậu giữ quan hệ tốt với cha tuyên úy quân đội, một
toujours bien avec l’aumônier militaire, un franciscain, va aux réunions du linh mục dòng Phanxicô, cậu tham dự các buổi họp mặt ở câu lạc bộ và dự các

cercle et aux conférences, profite des livres de la bibliothèque, chante avec la
chorale composée d’une dizaine ou d’une quinzaine de membres, presque tous
militaires puisque la garnison de Taza représente la quasi-totalité des
catholiques : la nef n’est garnie que d’officiers et de soldats ; l’un d’eux tient
l’harmonium, un autre accompagne au violon ou au hautbois. Sa présence, son
enthousiasme naturel et communicatif, ont certainement relevé le niveau des
messes.
Ses réflexions sur l’état d’esprit qui règne autour de lui et qui est différent de
celui de France, est la preuve d’un jugement clairvoyant, posé, sûr. Les Français
sont en minorité au milieu d’une population qu’il reconnaît maintenant comme
hostile — ce qui ne lui était pas sauté aux yeux au tout début, à moins qu’il n’ait
voulu rassurer sa famille. Au camp, la proportion d’indigènes est de 80 %, en
sorte que les Français sont liés plus étroitement et qu’il y a entre eux tous une
bonne camaraderie. Les querelles sont rares, les brebis galeuses aussi. Il sait
choisir ses camarades parmi ceux qui ne vont ni traîner en ville, ni se distraire
de façon malsaine.
La perspective de sa libération et de son retour au pays le brûle déjà, bien qu’il
reste encore plusieurs mois à crapahuter au Maroc. Il redit dans chaque lettre à
ses parents qu’il a hâte de les retrouver, et il pose des jalons pour la reprise de
son travail de la terre.

buổi hội nghị, tận dụng sách thư viện, hát với ca đoàn gồm mười hoặc mười lăm
ca viên, hầu như các quân nhân đồn trú ở Taza toàn là người Công giáo: giữa
lòng của ngôi nhà nguyện hầu như chỉ có các sĩ quan và binh lính; một người
đánh đàn dương cầm, một người chơi vĩ cầm hoặc thổi sáo. Sự hiện diện của
cậu, lòng nhiệt thành tự nhiên và dễ lây lan của cậu chắc hẳn đã giúp thánh lễ
trở nên sốt sắng hơn.
Cậu nhận thấy tâm trạng đối với tìmh hình nơi cậu ở khác với tâm trạng bàng
quan ở bên Pháp và những suy tư về vấn đề đó chứng tỏ cậu có một đầu óc sáng
suốt, quân bình và vững chắc. Người Pháp ở đây chỉ là thiểu số sống giữa một
đám dân mà nay cậu công nhận là họ có thái độ thù nghịch - điều mà cậu đã
không nhận ra lúc đầu, trừ phi cậu đã muốn trấn an gia đình. Trong trại, tỷ lệ
người bản địa là 80%, do đó người Pháp sống liên kết chặt chẽ với nhau hơn và
tất cả đều trân quý tình đồng đội. Cãi nhau là hiếm, chơi xấu, đê tiện cũng không.
Cậu biết chọn bạn trong số những đứa không hay la cà ngoài phố hay không
thích những trò giải trí kém lành mạnh.
Viễn cảnh được xuất ngũ, trở về quê làm cậu nóng lòng, mặc dù vẫn còn phải
vật lộn vài tháng nữa với đường sá ở Marốc. Cậu nhắc đi nhắc lại trong mỗi lá
thư gửi cho cha mẹ rằng cậu rất mong gặp lại họ, và cậu chuẩn bị từng bước để
tìm lại công việc đồng áng..

Recevez-vous toujours Le Progrès agricole ? demande-t-il. Je pense que oui, et Cậu hỏi:“Cha mẹ vẫn còn nhận được tập san Le Progrès agricole (Phát triển
dans ce cas, vous pourriez peut-être me l’envoyer par deux ou trois à la fois; de nông nghiệp-ND)? Con nghĩ là có, và như thế, cha mẹ có thể gửi cho con hai
la sorte je reprendrai un peu contact avec les questions agricoles.
hay ba cuốn một lúc; để con cập nhật một chút với các vấn đề nông nghiệp.”
Au mois de septembre, il a bon espoir de devenir maréchal — non pas à sept
étoiles — mais maréchal des logis : donc sous-officier, ce qui est une promotion
dont découlent pas mal d’avantages matériels, parmi lesquels une petite
chambre individuelle. Il a fait le peloton en partie pour cela, la promiscuité lui
étant toujours insupportable. Sur vingt et un participants au peloton, les cinq
premiers seulement sont proposés pour ce grade, et il est sorti cinquième. Il l’a
échappé belle, reconnaît-il ! Un de ses camarades travaillant au bureau de la
compagnie a vu le tableau d’avancement avec les appréciations du lieutenant :
« Très bons brigadiers, susceptibles de faire de bons sous-officiers instructeurs.
» Avec cela, il n’a plus de doute. Son ambition augmente d’autant et il a
l’intention de passer après cela le brevet de chef de section, ce qui lui permettra,
sans en avoir le grade, d’exercer les fonctions d’adjudant et de monter
automatiquement en grade quand il sera dans la réserve. Cela lui permettra aussi
d’aller à Fès, ville distante de cent vingt kilomètres. C’est de Fès, effectivement,
qu’il écrit à ses parents une lettre triomphale :

Vào tháng 9, cậu hy vọng sẽ trở thành thượng sĩ - không phải là tướng bảy sao
- mà là thượng sĩ thường vụ của những doanh trại binh vận: tương đương sĩ
quan, một sự thăng cấp có lợi nhiều về vật chất, như là có một phòng riêng nho
nhỏ chẳng hạn. Cậu đã nhập nhóm dự bị sỹ quan cũng một phần vì lý do đó: cậu
không chịu nổi cuộc sống chung chạ! Trong số hai mươi mốt quân nhân trong
nhóm, chỉ năm người đứng đầu được đề xuất cho chức vụ này, và cậu đứng thứ
5. Cậu thừa nhận may mà lọt vô được! Một cậu bạn làm việc tại văn phòng đại
đội thấy những bản báo cáo thăng cấp với ý kiến phê của ông trung úy: “các hạ
sĩ xuất sắc có khả năng trở thành các sĩ quan huấn luyện tốt”. Vậy là, không còn
nghi ngờ gì nữa, tham vọng của cậu càng tăng nhiều hơn và cậu dự định sau đó
sẽ thi lấy bằng trung đội trưởng. Bằng đó sẽ cho phép cậu, dù không tương
đương cấp bậc, đảm nhiệm những công việc của một thượng sĩ và sẽ tự động
lên lon khi trở thành quân dự bị. Điều đó còn cho phép cậu đến Fès, một thành
phố cách đó một trăm hai mươi cây số. Và chính ở Fès mà cậu hân hoan viết lá
thư cho cha mẹ như sau:

Le jour tant attendu arrive : je suis enfin logis (traduisons : maréchal des logis).
Noblesse oblige ! Lundi soir, 10 octobre, jour de notre entrée au mess, il a fallu
payer à ces messieurs les anciens sous-off. un aperitif d’entrée… Ils étaient
trente-six… Quelle gifle au porte-monnaie ! Heureusement que, prévoyant ceci,
j’avais fait quelques économies.

“Ngày chờ đợi từ lâu đã đến: cuối cùng con đã thành thượng sĩ (gọi là thượng
sĩ thường vụ). Phú quý sinh lễ nghĩa! Tối thứ hai, ngày 10 tháng 10, khi vô nhà
ăn, con đã phải đãi mấy ông hạ sĩ quan cũ, rượu khai vị. Cho cả ba mươi sáu
người…cháy túi luôn ! May thay, đoán trước điều này, con đã để dành được ít
tiền tiết kiệm.”

Dès le lendemain mardi, notre jeune sous-officier apprend qu’il doit partir pour
Fès dans l’heure qui suit. Branle-bas de combat ! Il boucle son sac à dos et file
à la gare où il retrouve la petite ligne de Decauville qui l’a déjà amené d’Oudjda.
Il va lui falloir encore un jour et demi dans ce qu’il appelle « cette insupportable
brouette » pour franchir cent vingt kilomètres mais, moyennant un supplément,
il a droit à l’automotrice : sorte d’auto sur rail dans laquelle il y a place pour
douze voyageurs. Voyage très pittoresque à travers la montagne, sur les
contreforts du Moyen-Atlas que le véhicule escalade péniblement ; à certains
moments la voie monte en lacets en sorte que l’on fait alternativement machine

Ngay ngày hôm sau thứ ba, chàng hạ sĩ quan trẻ được tin cậu phải đi đến Fès
trong vòng một tiếng nữa. Rộn ràng náo nhiệt như sắp ra trận, cậu khoác ba lô
lên vai và bước nhanh đến ga nơi có chuyến xe lửa nhỏ kiểu Decauville, mà cậu
đã đi từ Oudjda. Phải mất thêm một ngày rưỡi nữa trong cái mà cậu gọi là "chiếc
xe cút kít chịu không nổi" để vượt qua một trăm hai mươi cây số. Nhưng may
cho cậu, bằng cách trả thêm chút phụ phí, cậu được quyền đi một loại xe khác:
một kiểu xe ô tô trên đường ray có 12 chỗ ngồi. Hành trình du ngoạn đẹp như
tranh vẽ xuyên qua ngọn núi, trên hoành sơn Moyen-Atlas mà chiếc xe vất vả
chậm chạp bò lên; đôi khi, đường dốc ngoằn ngèo chữ chi, đến nỗi người ta phải
dùng luân phiên lúc thì máy kéo --- khi thì máy đẩy. Cứ mỗi năm trăm mét, tài
công lại dừng lại, đi xuống, bẻ ghi (l’aiguillage), rồi leo lên và lại chạy tiếp. Rất
may, không gặp nguy hiểm phải tránh chiếc tàu nào đi ngược cả. Nhưng nếu con
đường chiến lược này được sử dụng để vận chuyển quân đội khẩn cấp trong
trường hợp người bản địa nổi loạn, người ta tự hỏi điều gì sẽ xảy ra. Và, nơi
xoay xở khó khăn này, rất dễ lọt vào các ổ phục kích đưa đến nhiều thương
vong! Trên đỉnh đèo, có trạm ứng cứu, họ cho máy nghỉ xả hơi một lúc, rồi lại
mò đi xuống y hệt như khi bò leo lên.

avant — machine arrière. Tous les cinq cents mètres, le chauffeur arrête,
descend, change l’aiguillage, remonte et repart. Heureusement, il n’y a pas de
danger de croiser un autre train. Mais si cette voie stratégique devait servir au
transport rapide de troupes en cas de rebellion d’indigènes, on se demande ce
qui se passerait… Et les embuscades seraient bien faciles et meurtrières en un
tel terrain de manoeuvre ! Au col, il y a un poste de secours, la machine souffle
un instant, puis redescend de la même façon qu’elle est montée.
C’est très lent, nous dit Paul, qui nous décrit le parcours avec son talent d’artiste.
On a ainsi tout le loisir d’examiner le paysage. Ce ne sont que montagnes
abruptes, tantôt couvertes de broussailles que de maigres troupeaux
parcourent, tantôt arides et sauvages : ce sont les plus belles car les roches
teintées de rouge contrastent étrangement avec le bleu intense du ciel. Enfin à
la tombée de la nuit et du haut d’une colline, Fès apparaît illuminée.

Le changement est radical pour Paul, qui a quitté un pays sauvage, dont le sol
aride ne donnait qu’une maigre végétation, un camp de baraquements et de
tentes, avec des chambrées de soixante énergumènes braillards et vulgaires. Il
trouve une vraie caserne avec des bâtiments en pierre, entourés de verdure ; il a
une chambre confortable qu’il partage avec un camarade sympathique et bien
élevé, comme lui agriculteur, des environs d’Amiens. Il a un vrai lit à sommier
et une table de toilette. Il n’en revient pas !

Cậu Paul mô tả cuộc hành trình với tài năng của một nghệ nhân, cậu nói:”Tàu
chạy chậm lắm. Tụi con có nhiều thì giờ tha hồ ngắm cảnh. Toàn là những ngọn
núi dốc thẳng đứng, rải rác nơi thì được phủ lên vài bụi rậm, với đàn gia súc
ốm đói kiếm ăn, nơi thì cằn cỗi và hoang sơ: nhìn chúng rất đẹp vì những mỏm
đá hườm hườm màu đỏ phản chiếu kỳ lạ với nền màu xanh mênh mông của bầu
trời. Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, từ trên đỉnh đồi, thị xã Fès hiện ra
rực rỡ với ánh sáng đèn đêm.”
Đối với Paul, đó là một sự thay đổi hoàn toàn: từ giã một vùng hoang sơ với đất
đai khô cằn sỏi đá, hầu như không có cây cỏ và một dãy trại và những căn lều,
với các nhà ngủ cho sáu mươi tay điên điên khùng khùng ồn ào và thô lỗ. Bây
giờ, cậu ở trong một doanh trại thực sự với các tòa nhà bằng đá, được bao quanh
bởi cây xanh; cậu có một căn phòng thoải mái, ở chung với một người bạn dễ
mến và lễ độ, và cũng là nông dân như cậu, thuộc vùng Amiens. Cậu có một
chiếc giường nệm thực sự và một bàn rửa mặt. Cậu không tin nổi mắt mình!

Une autre vie va commencer pour moi. Tout d’abord je mange au mess ; depuis “Một cuộc sống mới bắt đầu. Trước tiên được ăn trong nhà cơm; mười một
onze mois que je… bouffe… (pardonnez l’expression) à la gamelle, je suis resté tháng qua con “đớp cơm”(xin lỗi dùng chữ thô lỗ này) với chiếc gà mên, nên
sidéré lorsque je me suis vu avec deux assiettes, un verre devant moi et une nay con rất sững sờ khi thấy có hai cái đĩa, một cái ly trước mặt và một chiếc
khăn ăn trên đầu gối! Không biết con còn biết sử dụng nửa không đây? Cũng

serviette sur les genoux ! C’est tout juste si je savais m’en servir, mais bien vite may là con nhớ lại rất nhanh thói quen cũ. Thức ăn rất ngon. Mỗi bữa ăn no
j’ai retrouvé mes bonnes habitudes. Quant à la nourriture, elle est très bonne. giãn cả bao tử: sung sướng biết bao!”
Je mange à chaque repas à m’en donner une dilatation d’estomac : cela me
semble si bon !
Et puis… il a un habillement tout neuf, dont il est très fier ! Il s’est acheté un Rồi sau đó ---- có quần áo mới tinh, điều mà cậu rất lấy làm hãnh diện! Cậu đã
képi pour remplacer le calot, et sur ses manches brillent des galons d’argent, à đi mua một chiếc mũ lưỡi trai (képi) thay cho mũ chào mào (calot), và trên tay
la place de ceux en laine noire. Il en a eu pour 46 francs ! Du coup, il va essayer áo của cậu sáng chói những lon bằng bạc, thay vì bằng len đen. Cậu đã phải trả
de trouver un bon photographe en ville pour envoyer son portrait à ses parents ; hết 46 quan! Thế là cậu cố gắng đi kiếm một nhiếp ảnh gia giỏi trong thị trấn để
la photo passera, évidemment, à la postérité. Quant à la solde, elle passera à gửi chân dung của mình cho cha mẹ; và tất nhiên, bức ảnh sẽ còn lưu lại cho
hậu duệ dòng họ. Về lương bổng, cậu lãnh khoảng 40 quan mỗi tháng.
environ 40 francs par mois.
À peine installé, le jeune sous-officier est envoyé en mission dans le bled durant
neuf jours, avec un convoi de matériel : cent kilomètres à parcourir avec vingt
voitures, soixante mulets et trois chevaux, un brigadier pour le seconder et vingt
Arabes.

Vừa ổn định xong, viên hạ sĩ quan trẻ đã được gửi đi công tác chín ngày trong
một làng hẻo lánh, với một đoàn công voa thiết bị: một trăm cây số di chuyển
cùng hai mươi chiếc xe, sáu mươi con la và ba con ngựa, với một hạ sĩ quan đi
theo yểm trợ và hai mươi người Ả Rập.

Quel métier ! J’en ai vu de toutes les couleurs : voiture qui casse, mulet qui
crève, un autre qui se blesse… Durant les trois dernières étapes, je n’ai presque
pas dormi dans la crainte d’être volé… et je l’ai été ! Une nuit, par une tempête
épouvantable, ma tente arrachée s’abat sur moi. À tâtons, dans la boue et la
pluie, il me fallut replanter les piquets. Mais je vous assure que, même aux plus
mauvais moments, je ne me suis pas départi de ma bonne humeur et, malgré
tout, j’avais le sourire, pensant que bien plus malheureux était celui qui n’a pas
même un morceau de toile pour s’abriter. Je m’estimais favorisé…

“Ôi cái nghiệp! Con đã nếm đủ thứ màu sắc: xe thì hỏng, còn mấy con la, con
thì chết, con bị thương ... Suốt ba chặng vừa đi qua, con gần như không ngủ vì
sợ bị mất trụi ... và rồi cũng đã bị thiệt! Có đêm, vì bão lớn, chiếc lều rách ập
vào người con. Mò mẫm, trong bùn lầy và mưa lạnh, con phải cắm lại cọc.
Nhưng con đoan chắc với cha mẹ rằng, ngay cả trong thời điểm tồi tệ nhất, con
đã không để mất tính lạc quan, và bất chấp tất cả, con vẫn giữ nụ cười, vì con
nghĩ có người còn khổ hơn mình, không có một tấm lều để trú. Con nghĩ mình
được ưu đãi lắm rồi…”

Il a ensuite une de ses envolées lyriques sur la beauté de la création, dont il est Rồi, say sưa trước vẻ đẹp của tạo hóa, cậu cao hứng viết lên những đoản văn
thật lâm ly mà ai đọc cũng phải mê :
amoureux, et qui nous ravit :
Heureusement, toutes les nuits n’ont pas été semblables. Je suis incapable de “Cũng may là không phải đêm nào cũng như vậy cả. Con không thể tả cho cha
vous conter toute la joie, l’émotion que j’ai ressenties à contempler les couchers mẹ hết tất cả niềm vui, nỗi xao xuyến mà con cảm nhận khi chiêm ngưỡng cảnh
de soleil, à rêver seul, loin du camp, dans la nuit qui rend les choses imprécises, mặt trời lặn, những lúc mơ màng một mình, cách xa doanh trại, trong bóng đêm
à écouter le chant de tous les insectes qui semblent louer le Créateur : on dirait xóa nhòa vạn vật, lắng nghe côn trùng tấu nhạc, giống như để ngợi khen Đấng
que la terre prie … Et puis, au firmament, toutes ces étoiles qui scintillent ! Ne Tạo Hóa: có lẽ trái đất đang cầu nguyện chăng! ... Và rồi, trên bầu trời, những
dirait-on pas la voûte d’une immense cathédrale ? Je ne sais pas exprimer tout ngôi sao lấp lánh! Tựa như trên vòm cao của một ngôi thánh đường khổng lồ
ce que je ressens au tréfonds de moi-même devant ce spectacle de la nature ; nào đó? Con không biết làm thế nào diễn tả hết được những gì con cảm nhận
trong tận đáy lòng trước cảnh thiên nhiên này; nhưng con sẽ luôn cất giữ niềm
mais je conserverai toujours une grande joie de ces contemplations…
vui bao la trước những khoảnh khắc tuyệt vời đó.
Chaque matin, j’assistai encore au spectacle de la terre s’éveillant ; l’orient
blanchissant, puis se colorant d’un rose tendre, les étoiles luttant contre l’astre
radieux puis, vaincues, s’effaçant ; enfin, dans une échancrure, semblant sortir
des montagnes, un globe rouge paraît, perçant de ses feux la brume accrochée
au flanc des rocs ; l’horizon en est tout emII. brasé et la terre réchauffée semble

Mỗi sáng con lại chứng kiến cảnh tượng trái đất thức giấc; phía đông bừng
sáng, rồi tô thêm một màu hồng nhẹ, những ngôi sao chống lại ánh dương rực
rỡ, nhưng rồi phải đầu hàng và mờ dần; cuối cùng, nơi chỗ trũng của vách núi,
một quả cầu đỏ xuất hiện, như đi ra từ những ngọn núi, rọi chiếu màu lửa xuyên
qua sương mù còn vương trên vách đá; đường chân trời rực sáng và trái đất ấm

revivre. (…) Toutefois, je préfère le soir au matin : c’est plus calme, plus dần lên như đang hồi sinh. (…) Tuy nhiên, con thích buổi chiều hơn buổi sáng:
reposant ; oubliant tout souci, l’esprit se dégage aisément et, si ce n’est la nó tĩnh lặng hơn, yên lành hơn; giúp quên đi mọi lo lắng, tinh thần dễ dàng
thanh thoát và, nếu không có sự mệt mỏi đưa con về trại, con sẽ đi lang thang
fatigue qui me ramène au bivouac, je passerais la nuit à errer.
suốt đêm thâu.
Conduire ces convois est une expédition très fatigante, mais Paul a acquis une
résistance à toute épreuve ; il couche sur la dure, enroulé dans une simple
couverture ; il veille la nuit pour parcourir le bivouac et réveiller les sentinelles
à coups de bâtons ; c’est lui qui est le premier debout et fait sonner le réveil à 3
h ½. Et puis, en selle, et que ça saute ! Tout le monde en route ! Au retour,
quelques heures de repos, et il ne sent plus la fatigue.

Dẫn những đoàn xe công voa này là một hành trình rất mệt mỏi, nhưng Paul có
sức chịu đựng phi thường: anh ngủ trên nền đất cứng, cuốn mình trong một tấm
chăn đơn sơ; thức đêm để đi lòng vòng kiểm tra trại đóng quân và đánh thức các
lính gác bằng gậy; cậu là người thức dậy đầu tiên và đánh kẻng báo thức lúc
3g30. Và sau đó, nhảy lên yên, và thúc ngựa đi! Mọi người lên đường! Về đến
doanh trại, chỉ sau một vài giờ nghỉ ngơi, cậu không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

À la caserne, il ne chôme pas non plus, surtout lorsqu’il est sousofficier de
semaine, c’est-à-dire lorsque, à tour de rôle, il a la responsabilité de la troupe:
250 hommes, dont plus de 200 indigènes, et 400 animaux, essentiellement
chevaux et mulets. Il est alors pris du matin au soir et même du soir au matin,
avec défense absolue de quitter le quartier. En dehors de cela, il lit beaucoup —
sa passion maintenant ! — et achète le Coran et la vie de Mahomet pour mieux
connaître les musulmans avec qui il vit ; il rêve de visiter une mosquée, mais
c’est à peu près impossible.

Tại doanh trại, cậu cũng không ngồi yên, nhất là khi cậu là hạ sĩ quan trực tuần,
nghĩa là khi nào, đến lượt mình, cậu chịu trách nhiệm với đoàn quân: 250 người,
bao gồm hơn 200 người bản địa, và 400 súc vật, chủ yếu là ngựa và la. Bận rộn
từ sáng đến tối và thậm chí từ tối đến sáng, tuyệt đối không đi ra khỏi trại. Ngoài
ra, cậu đọc rất nhiều sách - đúng là một đam mê mới! - và cậu mua cuốn kinh
Koran và sách nói về cuộc đời của Mahomet để hiểu rõ hơn về những người Hồi
giáo đang chung sống với cậu; cậu mơ ước đi thăm một nhà thờ Hồi giáo, nhưng
gần như không thể thực hiện.
Trong một lá thơ gởi cho cha mẹ mình, cậu thổ lộ:

Je vous avouerai, écrit-il à ses parents, qu’avant de commencer la lecture du
Coran, j’hésitai. En effet, j’avais peur (et c’est le mot qui convient) de trouver
des arguments en faveur de l’islamisme assez forts pour que je ne puisse y
trouver de réponse, et ainsi ébranler mes convictions. Mais, Dieu merci ! il n’en
est rien et ce que je lis ne fait que m’affermir dans mes croyances.

Thú thật với cha mẹ là trước khi bắt đầu đọc cuốn kinh Coran, con có do dự.
Thật vậy, con sợ (từ nầy là chính xác) sẽ tìm thấy những lý lẽ vững chắc thiên
về đạo Hồi mà có thể con không có câu trả lời và do đó có thể làm lay chuyển
những xác tín của con. Nhưng, tạ ơn Chúa! Điều đó đã không xảy ra và những
gì con đọc chỉ làm củng cố thêm đức tin của con mà thôi..

Il fait ensuite un petit cours d’histoire sur Mahomet et l’islam. Il conclut sur la Sau đó, cậu đã viết một bài khảo cứu ngắn về lịch sử của Mahomet và Hồi giáo.
doctrine musulmane :
Cậu kết luận như sau về giáo lý Hồi giáo:
Que d’erreurs ! Que de fables on y trouve, à côté de traits sublimes que “Đầy sai lầm!, Đầy huyền thoại trong đó, ngoài những điểm cao siêu mà
Mahomet a empruntés à l’Évangile ou au Pentateuque !
Mahomet đã mượn ở Phúc Âm và Ngũ Thư.”
Sa maman s’inquiète quand même de ces lectures, qu’elle n’aurait pas osé faire Khi mẹ cậu tỏ ra lo lắng về việc đọc sách nầy, việc mà chính bà cũng không
elle-même ; il la tranquillise :
dám, cậu trấn an mẹ:
Ce n’est pas le Coran qui ébranlera ma foi. J’apprécie ce livre à sa juste valeur. “Kinh Koran sẽ không làm lung lay niềm tin của con đâu. Con biết đánh giá
Mahomet fut certes un homme intelligent, audacieux, diplomate. Mais de là à le cuốn sách này theo đúng giá trị của nó. Mohamet chắc hẳn là một con người
thông minh, táo bạo và khôn khéo. Nhưng từ đó tin ông ta là một tiên tri: không
croire prophète : jamais !
bao giờ!”

Notre intrépide cavalier monte toujours beaucoup à cheval — autre passion ! —
sur Vol-au-Vent qui porte bien son nom ; il assiste à des courses et concours
hippiques qui l’émerveillent par la qualité des pur-sang arabes. Il fait de longues
randonnées en campagne, pousse un soir jusqu’à une oasis où il découvre, dans
un site merveilleux au fond d’une gorge abrupte au ruisseau bordé de hauts
palmiers, des indigènes qui ont conservé toute la pureté du type arabe et habitent
dans des huttes de bambous et de terre. Il visite aussi toute la ville de Fès, qui le
stupéfie par sa beauté, ses mosques aux minarets couverts de mosaïques, de stuc
où s’entrelacent de fines arabesques, ses palais qui sont des bijoux
d’architecture, ses artisans qui travaillent au bord de leurs échoppes, battant le
cuivre pour en faire de somptueux plateaux ou des brûle-parfum, tissant leurs
habits aux couleurs vives. Il se croit au moyen-âge ! Emporté par son
enthousiasme, le doux rêveur se perd dans les ruelles hostiles et erre jusqu’à la
nuit dans des labyrinths inextricables, tandis qu’une angoisse grandissante lui
étreint le coeur. Culsde- sac, murailles dont les portes sont closes, regards
soupçonneux sur lui… Il finit par retrouver la bonne direction. Ouf !

Kỵ sĩ gan dạ của chúng ta thích đi ngựa ----- một đam mê mới nữa. Con ngựa
được đặt tên là Vol-au-Vent (bay như gió), cái tên thật thích hợp; cậu tham dự
những buổi đua ngựa và các môn thể thao liên quan đến ngựa, và không gì làm
cậu thích thú và kinh ngạc hơn là chất lượng của những con ngựa thuần chủng
Ả Rập. Cậu hay lang thang sâu quanh vùng nông thôn, rồi vào một buổi chiều
nọ, tình cờ đưa cậu đến một ốc đảo, cậu phát hiện ra nhóm người dân bản địa
còn mang trên mình bản chất tinh nguyên của sắc dân Ả rập. Họ sinh sống trong
những túp lều tre nứa, vách đất, giữa một khung cảnh tuyệt vời dưới đáy hẻm
núi dốc, nơi những cây cọ cao bao quanh dòng suối. Cậu cũng đi thăm hết thành
phố Fès, ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó, những nhà thờ Hồi giáo với những
ngọn tháp trang trí tranh ghép mảnh, mảng vữa xi măng giả đá đan xen những
đường nét tinh vi, điêu luyện, những cung điện lâu đài là những kiệt tác kiến
trúc, những nghệ nhân trổ tài bên cạnh các quầy hàng của họ, có kẻ cán đồng
chế tác thành những chiếc khay đẹp lộng lẫy hoặc thành những bình đốt trầm
hương, có người dệt những bộ y phục với màu sắc rực rỡ. Cậu cứ nghĩ mình như
đang lạc vào thời trung cổ! Mãi mê vì thích thú, kẻ mơ mộng dễ mến đi lạc vào
trong những con hẻm đầy hiểm nguy và lang thang mãi đến đêm trong mê cung
khó thoát, nỗi lo lớn dần trong lồng ngực. Hết ngõ cụt đến những bức tường cao
với cửa đóng then cài, những ánh mắt nghi ngờ xoi mói...Cuối cùng cậu cũng
tìm được lối về. Hú hồn!

Le 26 novembre marque l’anniversaire de son départ de la maison ; il écrit à ses Ngày 26 tháng 11 đánh dấu kỷ niệm một năm ngày cậu rời khỏi nhà; cậu viết
cho cha mẹ:
parents :
Bien que mes oreilles ne tintent pas, je suis à peu près certain que vous avez
causé de moi aujourd’hui. Vingt-six novembre 1926 ! Il y a un an ! Déjà !
Comme le temps passe ! Je me souviens des moindres détails de ce jour comme
si c’était hier. Un vendredi nuageux, mais sans pluie, je suis levé de bon matin,
à la messe de 7 h nous communions, Maman et moi, acte intime que nous ne
renouvellerons qu’après de longs mois. De retour à la maison, les pensées sont
distraites, les coeurs serrés. Oh ! cette dernière matinée ! Je ne me rendais pas
très bien compte de ce que j’allais devenir : j’entrevoyais confusément une
longue séparation, mais le regret qui aurait pu être en moi était étouffé par la
perspective d’un beau voyage, d’une vie un peu bohème, aventureuse. Quant on
a 20 ans !…Nous étions assis autour de la table. J’écoutais les dernières
recommandations. Huit heures sonnent, c’est l’instant de la séparation…. 8 h
45 : un coup de sifflet brutal et de suite, j’ai la sensation que quelque chose se
brise… Ce qui se brise, c’est la petite vie familiale et heureuse que j’avais
toujours vécue. J’entrais désormais dans une seconde phase de la vie, mais
c’était avec cette même confiance qui ne m’a jamais abandonné et cet espoir
toujours vivace qui me fait voir un heureux et proche retour.

Mặc dầu tai con không giật giật, con đoan chắc là cha mẹ đang nói về con ngày
hôm nay. Hai mươi sáu tháng 11 năm 1926! Đã một năm rồi! Thời gian trôi
nhanh quá! Con nhớ từng chi tiết nhỏ nhất của ngày đó như mới chỉ xảy hôm
qua. Một ngày thứ sáu nhiều mây, nhưng không mưa, con dậy vào sáng sớm,
trong thánh lễ lúc 7 giờ sáng, chúng ta đã rước lễ, Mẹ và con, cử chí thân tình
mà mẹ con cùng tái diễn sau thời gian nhiều tháng. Trở về nhà, đầu óc con rối
bời, trái tim se thắt. Ôi! Buổi sáng cuối cùng đó! Con cũng chẳng biết tương lai
mình sẽ ra sao: con cảm nhận được phần nào đây có thể là một cuộc chia ly dài,
và nếu có sự tiếc nuối nào đến với con lúc đó, thì nó chắc hẳn đã bị dập tắt
trong con bởi viễn cảnh của một chuyến hành trình tốt đẹp, của một cuộc sống
lãng du và đầy mạo hiểm. Ở tuổi 20 mà!…Chúng ta cùng ngồi quanh chiếc bàn.
Con nghe những lời dặn dò cuối cùng. Chuông đánh tám giờ, đó là khoảnh khắc
chia ly… 8:45 sáng: tiếng còi tàu tàn nhẫn và tức thì, con có cảm giác rằng một
cái gì đó bị vỡ …Cái bị vỡ chính là cuộc sống gia đình hạnh phúc bé nhỏ mà
con đã trải qua. Từ nay, con sẽ bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc đời, nhưng
luôn luôn với một niềm tin canh cánh bên lòng và một niềm hy vọng mãnh liệt
vào một ngày trở về không xa tràn đầy hạnh phúc.

Les mois ont passé, les petites misères du métier sont venues s’ajouter à l’ennui
de la séparation, mais mon caractère n’a pas changé. Cette grande école de la
vie qu’est le régiment m’a tout simplement affermi dans l’ancienne et bonne
voie.

Tháng ngày trôi qua, vài bất trắc nghề nghiệp nho nhỏ đã cộng thêm vào nỗi
buồn chia ly, nhưng tính tình con vẫn không thay đổi. Trường đời lớn lao trong
đơn vị quân đội là nơi giúp con vững bước trên con đường tốt đẹp mà con đã và
đang đi.

Ce que nous ferons après mon retour ? Nous en causerons de vive voix… c’est Chúng ta sẽ làm gì sau khi con trở về? Chúng ta sẽ bàn chuyện đó khi gặp lại….
préférable. L’avenir ne nous appartient pas, mais l’entrevoir avec confiance et Như thế sẽ tiện hơn. Tương lai không thuộc về chúng ta, nhưng ai cấm chúng ta
le croire heureux… pourquoi pas ?
nghĩ đến nó với lòng tự tin và ước mơ nó sẽ tràn đầy hạnh phúc... tại sao không?
On croit entrevoir quelques projets d’avenir secrets dans cette letter ; celle du
12 décembre nous les révèle, sous une forme inattendue : d’une part, il a fait une
demande pour passer le brevet de chef de section, dans l’espoir de devenir souslieutenant de réserve ; il sait que cela lui vaudra des périodes annuelles
d’entraînement et d’instruction, mais l’ambition est toujours là, et il trouve
normal de sacrifier du temps pour sa patrie. D’autre part, — stupeur ! — il révèle
son désir d’être riche, très riche même, afin de pouvoir donner l’argent à pleines
mains, sans compter.

Nếu chúng ta có thể đoán rằng có một vài dự tính tương lai tiềm ẩn sau lá thư
này thì lá thư ngày 12 tháng chạp tiết lộ chúng, dưới một hình thức bất ngờ: một
mặt, cậu nộp đơn thi chứng chỉ tiểu đội trưởng, với hy vọng trở thành sĩ quan
dự bị; cậu biết rằng cậu sẽ phải bỏ ra nhiều thời gian học và thực tập hàng năm,
nhưng tham vọng vẫn là tham vọng, và cậu thấy bình thường khi cần hy sinh
thời gian cho quê hương. Mặt khác, - khá ngạc nhiên! – cậu tiết lộ rằng muốn
trở nên giàu có, thậm chí rất giàu, để có thể bố thí bằng cả hai tay mà không cần
đếm.

Oui, ce serait pour moi une grande satisfaction de donner à ceux qui demandent
et même qui ne demandent pas. Je ne dis pas ces choses par ostentation ou vanité
car je voudrais être toujours un donateur anonyme. Et ce sera dans ce but que
je travaillerais pour gagner la fortune.

“Vâng, đó sẽ là một thỏa mãn to lớn đối với con khi con có thể cho những người
đến xin và thậm chí cả những người không xin. Con không nói những điều này
để phô trương hoặc khoe khoang bởi vì con luôn muốn mình là một nhà tài trợ
ẩn danh. Và chính vì mục đích này mà con sẽ làm việc để làm giàu.

Vous souriez ? Oui, c’est vrai, c’est l’ambition de tous les jeunes gens et
combien cependant sont déçus ! Mais ma devise sera : « Pourquoi pas ? » Et je
fais même les quelques pensées suivantes : « L’insuccès ne frappe que ceux qui
le croient possible. » — « Le succès est toujours le résultat d’une chance
multipliée par les connaissances acquises et l’énergie. » C’est avec ardeur et
une grande foi au succès que j’entrerai dans la vie. Et je réussirai : j’en suis
sûr! « Pourquoi pas ? »

Cha mẹ đang cười à? Vâng, đúng vậy, đó là tham vọng của tất cả những người
trẻ tuổi và bao nhiêu người đã thất vọng! Nhưng phương châm của con sẽ là:
"Tại sao không? " Và con còn có một vài suy nghĩ sau: "Thất bại chỉ đến với
những kẻ tin rằng thất bại là khả thi "----" Thành công luôn là kết quả của may
mắn cộng với kiến thức có được và nghị lực”. Con sẽ bước vào đời với tất cả sự
nhiệt tình và niềm tin lớn lao vào thành công. Và con chắc chắn sẽ thành công!
"Tại sao không?"

Le Retour En France

Trở Về Pháp

Enfin voilà la démobilisation, jour tant attendu ! Mais ce n’est quand même pas
sans un petit pincement au coeur que Paul va quitter ce Maroc où il a passé plus
d’un an. Avec des épreuves, certes, des coups durs, mais avec de telles
découvertes dans un pays qui ressemble si peu à sa Normandie natale, avec ses
paysages époustouflants, avec ses nuits étoilées qui font rêver au Créateur, rêver
déjà à l’éternité où l’on contemplera sans fin.

Cuối cùng, được giải ngũ, ngày mà cậu chờ đợi đã lâu! Nhưng Paul cũng không
khỏi bùi ngùi trong tim khi rời Maroc, nơi cậu đã ở hơn một năm. Tuy không
thiếu những thử thách, và những khó khăn, Paul đã khám phá ra một đất nước
khác xa với quê hương Normandie, với những phong cảnh kỳ vĩ, những đêm
đầy sao làm cậu mơ về Đấng Tạo Hóa, mơ về nơi vô tận mà ở đó ta sẽ được
chiêm ngưỡng đời đời.

En mars 1928, par Meknès et Rabat, il descend jusqu’à Casablanca où il
s’embarque, direction Bordeaux ; le voyage est plus calme qu’à l’aller ; il
retrouve le sol de France avec une vive émotion et c’est la joie des retrouvailles
familiales, l’admiration devant le fils, splendide dans son uniforme de maréchal
des logis du Train des équipages qu’il a fait réaliser sur mesure avant de quitter

Vào tháng 3 năm 1928, sau khi đi qua thành phố Meknes và Rabat, cậu đến
Casablanca để lên tàu, trực chỉ Bordeaux; cuộc hành trình này yên tĩnh hơn khi
đi; cậu trờ về lại đất Pháp với cảm xúc mạnh và niềm vui gặp lại gia đình, ai
cũng ngưỡng mộ đứa con, lộng lẫy trong bộ đồng phục hạ sĩ quan ngành Binh
vận mà cậu đã sắm truớc khi rời Fès. Mọi người tranh nhau hỏi cậu đủ điều

Fès. Les questions fusent, sans que l’on ait le temps d’écouter les réponses. Des nhưng không ai có giờ nghe câu trả lời. Nhiều tuần nghỉ ngơi cũng chẳng quá
semaines de repos ne seront pas de trop pour savourer les récits de « campagnes nhiều để thưởng thức những câu chuyện "chiến dịch" của chàng sĩ quan dự bị,
» du jeune sous-officier, épanoui, élargi des épaules, au jugement maintenant hớn hở, đôi vai nở nang, lý luận vững chãi .
assuré.
Về phía mình, cậu nhận thấy cha mẹ đã già đi nhiều. Ông bà đang nghĩ đến việc
giảm bớt công việc và bắt đầu về hưu nửa mùa. Để tiến hành, họ đã rao bán khu
vườn Cagna thân yêu, mà Paul đã gắn bó, và muốn tậu một căn nhà dễ thương
ở Criquetot - l'Esneval, thị trấn thuộc hạt Caux, cách Le Havre ba mươi lăm cây
số về phía bắc, không xa khu vách đá Étretat. Bà chủ nhà, 75 tuổi, muốn bán trả
góp cho đến khi bà chết --- cách mua bán này phù hợp với gia đình nhà Seitz,
luôn không một xu dính túi; và họ ký hợp đồng dù không có gì gấp. Và bà chủ
tế nhị đã không chờ quá sáu tháng để ra đi rời bỏ thế gian, nên gia đình Seitz kết
le contrat. Et la propriétaire aura la délicatesse de ne pas attendre plus de six cục chưa phải trả góp đồng nào cả, và họ có thể sắp xếp dọn đến sớm..
mois pour quitter cette terre, en sorte qu’ils n’auront pour ainsi dire pas eu de
viager à payer, et qu’ils peuvent envisager de s’installer bientôt dans leur
nouvelle maison.
Celui-ci, de son côté, trouve que ses parents ont nettement vieilli ; ils songent à
réduire un peu les voiles et à prendre une demi-retraite. Pour cela, ils ont mis en
vente leur chère Cagna, à laquelle Paul était si attaché, et ont jeté leur dévolu
sur un coquet pavillon à Criquetotl’Esneval, un chef-lieu de canton en plein pays
de Caux, à trente-cinq kilomètres au nord du Havre, non loin des falaises
d’Étretat. La propriétaire, âgée de 75 ans, désire le vendre en viager — ce qui
arrange bien les Seitz, toujours désargentés ; comme rien ne presse, ils signent

Celle-ci est autrement spacieuse et confortable que leur logis du 11, cours de la
République au Havre, face à la gare : monsieur Seitz pourra y avoir son petit
salon de coiffure au rez-de-chaussée, où il sera seul pour recevoir les clients du
pays. Donc, moins de soucis de personnel, de matériel, d’entretien. La famille
aura de l’espace et chacun aura sa chambre individuelle; on pourra même
envisager d’y recevoir les futurs petits-enfants. Quelles réjouissantes
perspectives ! En 1930, le déménagement sera réalisé.

Căn nhà này rộng rãi và thoải mái hơn nhiều so với nơi cũ, ở số 11, đường La
République ở Le Havre, đối diện nhà ga: Ông Seitz có thể mở tiệm tóc nhỏ ở
tầng trệt, và sẽ một mình tiếp khách. Vì vậy, bớt phải lo lắng về nhân sự, dụng
cụ và bảo quản. Gia đình sẽ có chổ ở rộng rãi hơn và mỗi người sẽ có phòng
riêng của mình; và họ có thể nghĩ đến việc đón các cháu về chơi nữa. Thật là
một viễn cảnh thú vị! Năm 1930, họ dọn nhà đến nơi mới nầy.

Pour le moment, Paul paraît désoeuvré. Il se promène dans la matinée, semble
s’intéresser toujours aux journaux agricoles et reprend contact avec la terre;
chaque soirée il reparle de sa vie au Maroc, évoque Lyautey, Charles de
Foucauld, Ernest Psichari. Il va rendre visite à ses grands-parents Dufau, à ses
tantes et cousins à Saint-Germain en Laye et il s’attarde à Paris, on ne sait à
quoi. Mais de son avenir, pas un mot, rien ! Il devient même de plus en plus
silencieux et méditatif. Chacun s’étonne. Son père s’inquiète.

Hiện tại, Paul có vẻ rảnh rỗi. Buổi sáng cậu đi dạo, dường như vẫn quan tâm
đến mấy tờ báo nông nghiệp và bắt đầu tiếp xúc trở lại với nghề nông; mỗi buổi
tối, cậu kể lại cuộc sống của mình ở Maroc, nhắc đến Lyautey, Charles de
Foucauld, Ernest Psichari. Cậu đi thăm ông bà ngoại Dufau, các dì và anh em
họ ở Saint-Germain en Laye và cậu ở lại Paris thời gian lâu, mà không ai hiểu
tại sao. Nhưng về tương lai của cậu, không một lần hé môi. Thậm chí cậu càng
ngày càng trở nên ít nói và hay suy tư hơn. Mọi người ngạc nhiên. Cha cậu lo
lắng.

Un jour, enfin, où ses parents et Annette le pressent de questions pratiques, Paul
sort de sa poche un document : sur la couverture, la photo d’un vaste
établissement : c’est le séminaire des Missions Étrangères de Paris. « C’est là
que je veux aller, dit-il simplement. Le Seigneur m’appelle: je serai
missionnaire.»

Cuối cùng vào một ngày kia, khi cha mẹ và Annette tra vấn cậu, Paul lấy một
tài liệu trong túi ra: trên trang bìa, đăng hình ảnh của một cơ sở lớn: Chủng viện
Hội Thừa Sai Paris. "Đây là nơi con muốn đi đến," cậu trả lời đơn giản, Chúa
gọi con: con sẽ trở thành nhà truyền giáo."

Un silence abyssal suit ces quelques mots : tout était dit. L’émotion est telle qu’il Cậu vừa nói xong, một sự im lặng nặng nề đè xuống: nay thì mọi sự đã rõ ràng.
faut un moment pour que Paul lui-même reprenne ses esprits et donne quelques Sự xúc động lớn đến nỗi phải mất một thời gian để chính Paul lấy lại tinh thần
explications, quelques détails sur les démarches qu’il a déjà entreprises và giải thích lý do cũng như một số chi tiết về những thủ tục mà cậu đã kín đáo

discrètement, sur les rencontres qu’il a faites avec les supérieurs de la maison làm, những cuộc gặp gỡ với vị bề trên ngôi nhà ở đường Bac, Paris, và các ngài
de la rue du Bac à Paris, qui l’ont confirmé dans sa vocation, et sont prêts à đã chấp nhận ơn gọi của cậu, sẵn sàng nhận cậu vào.
l’accepter.
Les sanglots sont difficilement retenus dans les gorges. Monsieur Seitz, dont la
foi et la pratique religieuse sommeillent profondément dans un repli de son
coeur, sent celui-ci palpiter d’une façon inhabituelle. Son épouse est tellement
émue, de joie comme de crainte, qu’elle ne peut que serrer contre elle son fils,
en silence. Elle écrira, le soir, dans son carnet intime : « L’enfant parti allait
revenir. Du bonheur que mon faible coeur attendait, encore une douleur
nouvelle montait : douleur comme un déchirement qui laisse percer une clarté
: Dieu me demande mon enfant ! Est-ce vrai ? »

Mọi người không ai kìm được tiếng khóc nức nở. Ông Seitz, người mà đức tin
và việc giữ đạo đã ngủ sâu trong tim cảm nhận giờ nó đập lạ thường. Còn vợ
ông, bà vô cùng xúc động, vừa vui vừa lo, và bà chỉ có thể im lặng ôm con trai
vào lòng. Đến tối, bà viết vào nhật ký: "Con con ra đi vừa trở về. Hạnh phúc mà
trái tim yếu đuối của con chờ đợi, nhưng một nỗi đau mới lại đến: một nỗi đau
như xé nát tâm can con nhưng con thấy như một tia sáng: Chúa muốn gọi con
con! Thưa Ngài phải vậy không?"

Quant à Annette, elle avouera plus tard qu’elle avait pleuré quatre jours et quatre Về phần Annette, sau này cô thừa nhận rằng mình đã khóc bốn ngày và bốn
nuits… Avec humour, elle poursuit ses confidences :
đêm, cô hài hước tâm sự:
Suite à ce déluge de larmes, mon cerveau s’est éclairci : mon raisonnement est
simple : de même qu’avant d’être capitaine, il faut être matelot, avant d’être
missionnaire, il faut être étudiant, ingurgiter le latin ; il faudra encore bûcher
ferme et durant des années, six ans paraît-il… et c’est là que je l’attends, le petit
frère. Jusqu’alors, il n’a pas tellement donné la preuve que ce genre de sport
lui convient, non ? Au fond, je spécule sur un passé qui me paraît irréversible :
Allons ! il n’est pas parti, me dis-je ; ce n’est pas pour demain la veille. Consoletoi ! Qui vivra verra.

“Sau khi khóc hết nước mắt, đầu óc tôi sáng ra: lý luận đơn giản: giống như
trước khi làm thuyền trưởng, phải là một thủy thủ, trước khi là một nhà truyền
giáo, phải là một chủng sinh, phải ngấu nghiến tiếng Latin; phải cật lực trong
nhiều năm, hình như sáu năm … và vì thế chị đang đợi em ở đó, em trai à. Cho
đến bấy giờ, đứa em chị đã không đưa ra bằng chứng là loại thể thao này phù
hợp với nó, phải không? Nói thật ra, tôi dựa vào một quá khứ dường như không
thể đảo ngược với tôi: tôi tự nhủ, coi kìa, em tôi có đi đâu đâu; tôi tự an ủi: ngày
mai đâu phải là hôm nay! Ai sống sẽ thấy.

Hé bien ! j’ai vu… et il m’a bien eue ! Neuf ans après, à 31 ans, c’était en 1937, Và thức sự tôi đã thấy ... và em tôi đã cho tôi ăn bánh vẽ một cách ngoạn mục!
il est prêtre et désigné pour Hanoï, au Tonkin, ex-Indochine française, où il va Chín năm sau, ở tuổi 31, vào năm 1937, em tôi trở thành linh mục và được sai
đi Hà Nội, tại xứ Bắc Kỳ, Đông Dương thuộc Pháp cũ, nơi mà em sẽ làm việc
oeuvrer pendant trente-huit ans !
trong vòng ba mươi tám năm!”
Et la grande soeur de résumer la carrière poursuivie au galop par celui à qui elle Và đối với người em mà bà chị luôn yêu quý suốt cuộc đời y tá độc thân của
restera si affectionnée toute sa vie d’infirmière célibataire.
mình, chị đã tổng kết sự nghiệp mà người em miệt mài theo đuổi, như sau:
Il apprend d’abord la langue vietnamienne, ce qui n’est pas une mince affaire!
Puis successivement et parfois simultanément — ses lettres en font foi — il est
aumônier des oeuvres de jeunesse, de lycée, de prisons, des militaires ; curé de
la cathédrale de Hanoï, fondateur d’un Centre de l’enfance abandonnée ;
supérieur régional des Missions Étrangères pour le Vietnam ; pour finir, durant
vingt-trois ans, de 1952 à 1975, évêque du diocèse de Kontum, sur les HautsPlateaux du Centre-Vietnam… Et j’en passe !

“Đầu tiên em học tiếng Việt, chuyện không dễ! Sau đó liên tiếp và đôi khi cùng
lúc --- như được kể lại trong nhiều lá thư --- em là tuyên úy không những của
các hội đoàn thanh niên, mà còn của trường học, nhà tù và quân đội; làm cha
xứ nhà thờ chính tòa Hà Nội, nhà sáng lập Trung tâm thiếu nhi bị bỏ rơi; bề
trên vùng của Hội Thừa Sai Paris ở Việt Nam; cuối cùng, trong hai mươi ba
năm, từ 1952 đến 1975, Giám mục Giáo phận Kontum, trên Tây Nguyên miền
Trung Việt Nam…Và còn bao nhiêu chức vụ khác mà tôi không nêu lên ở đây!

Décidément, mes deux frères n’étaient pas tellement dissemblables, bien que Thật đúng là hai anh em trai của tôi không khác nhau lắm, tuy mỗi người đi
marchant sur des chemins si différents !
theo mỗi con đường khác nhau!

Or, le 16 août 1975, je l’ai vu revenir — sans que je verse une larme, cette foisci, au contraire, — expulsé par les communistes, maîtres de toute la péninsule
indochinoise, les mains vides, sans le moindre bagage, dans sa soutane
vietnamienne, et pieds nus dans ses sandales, amaigri, triste infiniment, mais
toujours debout, plus missionnaire que jamais, comme le prouvent encore ses
activités en France.

Bây giờ, vào ngày 16 tháng 8 năm 1975, tôi thấy em quay trở về – lần này, không
làm tôi khóc, mà ngược lại ---- bị trục xuất bởi những người Cộng sản, nay làm
chủ toàn bộ bán đảo Đông Dương, trắng tay, chẳng tý ty hành lý, bận chiếc áo
chùng thâm Việt Nam, chân trần không vớ trong đôi sandal, gầy gò hốc hác,
buồn vời vợi, nhưng vẫn luôn luôn đứng thẳng, vớí tinh thần truyền giáo mạnh
mẽ hơn bao giờ hết, như được thấy qua các hoạt động của ngài ở Pháp.

Maintenant que la décision est prise, il n’y a plus de raison de différer le départ,
malgré le déchirement d’une nouvelle séparation d’avec la famille. Paul boucle
de nouveau sa valise et, dès les premiers jours de mai 1928, il prend le train pour
Paris, accompagné de sa mère qui ne résiste pas au désir de connaître la maison
où son fils va maintenant résider, au besoin de l’embrasser une fois encore avant
que la porte ne se referme derrière lui.

Bây giờ quyết định đã có, không còn lý do nào để dời lại ngày đi, mặc dầu Paul
phải đau lòng xa lìa gia đình một lần nữa. Cậu lại thu xếp hành lý và, trong
những ngày đầu của tháng 5 năm 1928, cậu lên tàu đến Paris, cùng với mẹ, người
không cưỡng được ý muốn nhìn thấy ngôi nhà con mình sẽ ở, và ôm hôn con
một lần nữa trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng con.

On retrouvera, dans son carnet intime, ce quatrain composé alors :

Chúng ta tìm được trong nhật ký của bà 4 câu thơ mà bà đã sáng tác như sau:

Pour être son disciple, le Maître te choisit :
Adieu, enfant ! Suis dans l’espérance et la foi
Uni à la divine charité qui luit,
Le flambeau de lumière qui brille devant toi.

“Để trở thành môn đệ, Thầy đã chọn con.
Vĩnh biệt con, con mẹ! Mẹ luôn hy vọng và vững niềm tin
Hợp nhất với tình ái thiêng liêng soi dẫn,
Ngọn đuốc sáng ngời đang rọi trước mắt con.”

Plus tard, Mgr Seitz dira : « Une vocation sacerdotale plonge Presque toujours Sau này, Đức Giám mục Seitz có lần tâm sự: “ Ơn gọi linh mục luôn cắm rễ
ses racines dans le coeur d’une sainte maman. » Et, avec sa piété filiale, il sâu trong lòng của một người mẹ thánh thiện." Và, với tình yêu dành cho mẹ,
gardera précieusement le missel, tout élimé à force d’avoir servi, de sa mère Ngài luôn cẩn thận giữ cuốn sách lễ quý giá, sờn rách vì được dùng quá nhiều,
của người Mẹ kính yêu. (i)“Cagna” từ nhà binh có nghĩa nơi trú ẩn trong chiến
vénérée.
hào
----------1. « Cagna » est un terme de tranchée qui signifie un abri de fortune.
(i)“Cagna” từ nhà binh có nghĩa nơi trú ẩn trong chiến hào
-----

----CHAPITRE III
AU SÉMINAIRE DES MISSIONS ÉTRANGÈRES DE PARIS

CHƯƠNG III
VÀO CHỦNG VIỆN HỘI THỪA SAI PARIS

Origine des Missions Étrangères

Nguồn gốc Hội Thừa Sai Paris

Qu’est-ce donc que cette « Société des Missions Étrangères de Paris » où veut
entrer le jeune Paul Seitz ? Fondée au milieu du xviie siècle, elle a
essentiellement pour but l’évangélisation des peuples de l’Extrême-Orient. Un
siècle plus tôt déjà, saint François Xavier, disciple de saint Ignace de Loyola,
avait été envoyé en mission aux Indes et au Japon, faisant de nombreuses
conversions ; mais il mourait prématurément sans avoir pu former un clergé
autochtone et implanter le catholicisme de façon durable. De terrible

"Hội Thừa Sai Paris" này là hội gì mà chàng thanh niên Paul Seitz muốn gia
nhập ? Được thành lập giữa thế kỷ 17, Hội có mục đích chính là rao giảng Tin
Mừng cho các dân tộc ở vùng Viễn Đông. Một thế kỷ trước, thánh François
Xavier, môn đệ của thánh Ignace de Loyola, đã được phái đi truyền giáo tại Ấn
Độ và Nhật Bản, giúp nhiều người trở lại đạo ; nhưng ngài mất sớm, khi chưa
thể thành lập được hàng giáo sĩ bản địa và giúp đặt nền móng cho đạo công giáo

persécutions décimèrent les nouvelles chrétientés et les martyrs furent cách lâu dài. Những cuộc bách hại khủng khiếp đã triệt phá các giáo đoàn Ki-tô
nombreux au Japon au début du xviie siècle.
giáo mới thành hình và có rất nhiều vị tử đạo ở Nhật Bản vào đầu thế kỷ 17.
C’est à ce moment que Rome décide de créer la Congrégation De Propaganda
fide, couramment appelée « la Propagande », chargée de l’évangélisation de
toutes les terres connues, d’y envoyer des missionnaires et une hiérarchie sous
son contrôle ; les Papes sont désireux d’envoyer des missionnaires indépendants
des pouvoirs civils, qui informeraient le Saint-Siège, réformeraient les moeurs
relâchées et formeraient un clergé indigène dans chaque pays, avec des clercs,
des prêtres, des évêques.

Chính vào thời điểm đó, giáo triều Roma quyết định thành lập Bộ Truyền Bá
Đức Tin (La Congrégation De Propaganda fide), thường được gọi là “Bộ
Truyền Giáo” với nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng cho tất cả những vùng đất mới
được khám phá, gửi tới tận nơi các nhà thừa sai cùng với một hàng ngũ lãnh đạo
do Roma kiểm soát; các đức giáo hoàng mong muốn phái các nhà thừa sai độc
lập, không lệ thuộc chính quyền dân sự, để các vị này sẽ thông tin trực tiếp cho
Tòa Thánh, cải tổ các phong tục bị lơi lỏng và gầy dựng tại mỗi quốc gia một
hàng giáo sĩ địa phương, với các giáo sĩ, linh mục và giám mục.

Un jésuite célèbre, le Père Alexandre de Rhodes, né d’une famille d’origine
juive espagnole installée en Avignon depuis le xve siècle, n’a pu rejoindre la
mission du Japon pour laquelle il a été nommé : il est alors envoyé en 1624 en
Cochinchine où ses confrères ont créé dès 1615 les premières communautés
chrétiennes du pays, autour d’un groupe de réfugiés japonais. De là il passe au
Tonkin où, en peu de temps, il convertit et baptise sept mille habitants, mais
d’où il est expulsé en 1630, un édit interdisant le christianisme. Après des essais
périlleux ici et là, il est définitivement banni en 1645, et menacé de mort s’il
revient.

Một linh mục dòng Tên nổi tiếng, cha Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ), xuất thân
trong một gia đình gốc Do Thái-Tây Ban Nha, định cư ở Avignon từ thế kỷ 15,
không thể đến Nhật Bản để thi hành sứ mệnh truyền giáo, dù đó là nơi mình
được chỉ định: vậy là ngài được phái đến Đàng Trong năm 1624; ở đây, ngay từ
năm 1615, các đồng nghiệp của ngài đã thành lập những cộng đoàn Ki-tô hữu
đầu tiên trong cả nước, qui tụ xung quanh một nhóm người từ Nhật Bản qua tỵ
nạn. Từ Đàng Trong, ngài ra Đàng Ngoài, và chỉ trong một thời gian ngắn, đã
có bảy ngàn người trở lại đạo và được cha rửa tội, nhưng ngài bị trục xuất năm
1630, vì một sắc dụ cấm đạo Ki-tô giáo. Sau nhiều cố gắng đầy nguy hiểm để
giảng đạo từ chỗ nầy qua chỗ nọ, ngài bị trục xuất vĩnh viễn vào năm 1645 và
bị dọa giết, nếu quay lại.

Considéré comme l’un des plus prestigieux missionnaires du Vietnam,
Alexandre de Rhodes revient à Rome où il exprime ses craintes pour l’avenir
des nouvelles chrétientés. Les populations font bon accueil à la prédication du
christianisme, mais les mandarins et les bonzes, jaloux de leurs succès,
persécutent les prédicateurs et ceux qui les suivent. L’essentiel du travail et de
sa réussite repose sur les catéchistes locaux, dont le dévouement va parfois
jusqu’au martyre. Mais si on ne crée pas d’urgence un clergé indigène, avec des
évêques pour assurer les ordinations, ces nouvelles chrétientés disparaîtront
comme celles du Japon.

Được coi là một trong những vị thừa sai uy tín nhất tại Việt Nam, Cha Alexandre
de Rhodes trở về Roma, bày tỏ lo lắng về tương lai của các cộng đoàn Ki-tô hữu
mới phôi thai. Dân chúng hân hoan đón nhận lời rao giảng về Ki-tô giáo, nhưng
các quan lại và sư sãi, vì ghen tị với kết quả của họ, đã bách hại các nhà giảng
thuyết và những ai nghe theo. Thực chất công việc và sự thành công của nó dựa
vào các giáo lý viên địa phương, họ tận tâm đến nỗi đôi khi phải tử vì đạo.
Nhưng nếu như không nhanh chóng thành lập một hàng giáo sĩ địa phương, với
các giám mục để duy trì việc phong chức, những cộng đoàn tín hữu mới hình
thành này sẽ tiêu tan giống như ở Nhật Bản.

À Rome, il est écouté avec attention et sa lucidité incite les cardinaux et prélats
de la Propagande à suivre ses propositions ; puis il part pour Paris, où il espère
trouver des volontaires. Or, c’est précisément à ce moment que de jeunes prêtres,
fougueux et remplis de zèle apostolique, qui se sont connus au cours de leurs
études théologiques à Paris, se trouvent réunis par la Providence et forment une
Association qui, sous la protection de la Vierge Marie, prend le nom des « Bons
Amis ».

Ở Roma, ngài được chăm chú lắng nghe và sự sáng suốt của ngài thúc giục các
hồng y và các chức sắc trong Bộ Truyền Giáo làm theo lời ngài đề nghị ; sau đó
ngài sang Paris, với hy vọng tìm được những người tình nguyện. May thay,
chính vào thời gian này, có một số linh mục trẻ, rất hăng say và sốt sắng lo việc
tông đồ, vốn đã quen nhau trong thời gian học thần học tại Paris, đang được
Chúa Quan Phòng qui tụ, họ thành lập một Hội, dưới sự bảo trợ của Đức Trinh
Nữ Maria, lấy tên là "Những Người Bạn Tốt".

L’âme du groupe est François Pallu, un jeune prêtre Tourangeau plein de zèle Linh hồn của nhóm là Cha François Pallu, một linh mục trẻ vùng Tours đầy
pour les âmes et brûlant du désir de partir en mission ; il est assisté de deux nhiệt tâm với các linh hồn và cháy bỏng khát khao được ra đi truyền giáo; ngài
được hai người bạn nghĩa thiết giúp sức, Cha Lambert de la Motte và Cha
fidèles amis, Pierre Lambert de la Motte et François de Montmorency-Laval.
Montmorency-Laval.
La rencontre entre le Père de Rhodes et cette jeune communauté informelle, en
janvier 1653, est décisive. François Pallu, au nom de tous, déclare qu’il est prêt
à partir pour l’Extrême-Orient et, après une retraite d’élection de dix jours,
suivie avec la plus grande ferveur, une vingtaine de membres de la Société des
Bons Amis est sur les rangs pour partir.

Vào tháng 1 năm 1653, có cuộc gặp gỡ mang tính quyết định giữa Cha
Alexandre de Rhodes và cộng đoàn non trẻ bán chính thức này. Cha François
Pallu, thay mặt cho cả nhóm, tuyên bố mình sẵn sàng đi sang Viễn Đông và, sau
mười ngày tĩnh tâm để giúp quyết định, được tham dự rất sốt sắng, khoảng hai
mươi thành viên của Hội Những Người Bạn Tốt sẵn sàng lên đường.

Il ne fallut pas moins de cinq ans, cinq longues années de démarches, de voyages
et de longs séjours à Rome, pour qu’enfin le pape Alexandre VII donne son
approbation. Le 29 juillet 1658 est publié le bref de la nomination épiscopale de
François Pallu et de Pierre Lambert de la Motte, qui deviennent vicaires
apostoliques, le premier avec la responsabilité du Tonkin, du Laos et du SudEst de la Chine ; le second avec la responsabilité du Sud-Vietnam.

Phải mất không dưới năm năm, năm năm dài để tiến hành các bước đi cần thiết,
tới lui và lưu lại nhiều ngày ở Roma, cuối cùng đức giáo hoàng Alexandre VII
mới chuẩn y. Ngày 29 tháng 7 năm 1658, có tông sắc bổ nhiệm hai cha làm giám
mục đại diện tông tòa, Đức Cha François Pallu phụ trách Đàng Ngoài (Miền
Bắc), Lào và Đông Nam Trung Quốc; còn Đức Cha Lambert de la Motte phụ
trách Đàng Trong (Miền Nam).

Quant à François de Montmorency-Laval, il a été nommé vicaire apostolique, Về phần Cha Montmorency-Laval, ngài được bổ nhiệm làm đại diện tông tòa,
évêque de Pétrée, mais il est envoyé au Canada, autrement appelé « la Nouvelle giám mục Pétrée, nhưng được gửi sang Canada, còn được gọi là "Nước Pháp
France ». Il sera le premier évêque de Québec et s’y rendra célèbre.
mới". Ngài là giám mục đầu tiên của vùng Québec và trở nên nổi tiếng ở đây.
Les Missions Étrangères sont lancées sur les flots.

Hội Thừa Sai đã được tung ra khơi.

À terre, un travail ardu commence que Mgr Pallu va assumer : la création d’un
séminaire qui formera de futurs prêtres pour ces missions d’Extrême-Orient. Les
vocations ne manquent pas ; les aides spirituelles non plus ; les secours matériels
viennent aussitôt. Des générations de séminaristes vont maintenant se succéder,
formés pour porter l’Évangile et lui seul, indépendamment de toute ingérence
politique, colonialiste ou commerciale ; formés pour s’intégrer dans des milieu
variés, païens, animistes, bouddhistes et autres, dont ils devront apprendre les
langues, la civilisation, les moeurs, les rites religieux ; formés pour se préparer
aux souffrances, à la solitude, et finalement au martyre,qui peut bien arriver, et
qui arrivera effectivement.

Còn tại đất liền, bắt đầu một công việc cam go mà Đức Cha Pallu sẽ đảm nhận:
thành lập một chủng viện để đào tạo các linh mục tương lai cho công cuộc truyền
giáo vùng Viễn Đông. Ơn gọi không thiếu; những giúp đỡ tinh thần cũng vậy;
và tài trợ vật chất chẳng bao lâu sẽ đến. Các thế hệ chủng sinh liên tục tiếp nối,
họ được đào tạo để đem Tin Mừng và chỉ Tin Mừng thôi, độc lập với mọi can
thiệp chính trị, mọi mưu đồ thực dân hoặc thương mại; họ được đào tạo để hội
nhập vào các môi trường khác nhau, ngoại đạo, thờ vật linh, phật giáo, v.v…, vì
vậy họ sẽ phải nghiên cứu tiếng nói, văn minh, phong tục, nghi thức tôn giáo;
họ được đào tạo để sẵn sàng chấp nhận khổ đau, cô đơn, và cuối cùng là tử vì
đạo, điều rất có thể xảy ra, và thực sự sẽ xảy ra.

L’Église d’Asie deviendra un modèle, se tenant à distance des pouvoirs civils
— même si ceux-ci auront à coeur de lui venir en aide en bien des circonstances;
le développement culturel et social des populations évangélisées doit l’essentiel
de son succès aux disciples du Christ.

Giáo hội Châu Á sẽ trở thành một khuôn mẫu, giữ khoảng cách với các thế lực
trần tục – mặc dầu các thế lực này sẵn sàng trợ giúp trong nhiều trường hợp; sự
phát triển văn hóa và xã hội nơi các cộng đồng đã trở lại đạo, sở dĩ thành công
được, chính là nhờ các môn đệ Đức Ki-tô.

Les persécutions ont commencé dès l’arrivée des missionnaires, qui les ont Những cuộc bách hại đã bắt đầu ngay khi các vị thừa sai vừa mới tới, họ đã chịu
subies avec un héroïsme qui force l’admiration ; elles se sont poursuivies avec đựng một cách thật anh hùng, khiến ta phải ngưỡng mộ; những cuộc bách hại
les édits impériaux du xixe siècle qui feront des dizaines de milliers de victimes ấy cứ tiếp diễn với các chỉ dụ của nhà vua ở thế kỷ XIX, biến hàng bao nhiêu

parmi les fidèles ; l’irruption du communisme, au milieu du xxe siècle, tentera ngàn tín hữu trở thành nạn nhân; rồi chủ nghĩa cộng sản ập xuống, giữa thế kỷ
d’anéantir l’oeuvre des trois siècles précédents.
XX, sẽ mưu toan phá hủy công trình gầy dựng của ba thế kỷ trước đó.
L’entrée au séminaire (1928)

Gia nhập chủng viện (1928)

C’est ce moment qu’a choisi la Providence pour conduire un jeune garçon,
intrépide et généreux, au 128 de la rue du Bac, à Paris. Il faut bien l’avouer :
Paul Seitz ignore tout, ou à peu près tout, de ce qui l’attend. Mais d’emblée, il
se sent à l’aise dans son nouvel élément. Sa seule préoccupation est qu’il a fait
de la peine à ses parents, qui se retrouvent bien seuls. Je n’ignore pas, leur écritil le 17 mai 1928,

Đây là thời điểm Chúa Quan Phòng đã chọn để dẫn một chàng trai, can trường
và quảng đại đến số 128 Rue Du Bac (trụ sở của Hội), ở Paris. Phải thừa nhận
rằng: cậu Paul Seitz lúc ấy chẳng biết gì, hoặc hầu như chẳng biết gì, về những
thứ đang chờ đợi cậu. Nhưng ngay lập tức, cậu cảm thấy thoải mái trong môi
trường mới. Mối quan tâm duy nhất của cậu là đã làm khổ cha mẹ, vì từ nay họ
sẽ phải cô đơn. Cậu viết cho họ vào ngày 17 tháng 5 năm 1928:

Combien cette separation vous a été pénible à tous deux, mais cependant ne me
taxez pas d’ingratitude ou de légèreté. Toutes les conséquences de ma decision
étaient pesées d’avance ; si j’ai agi ainsi, c’est parce que Dieu l’a voulu, je ne
pouvais pas résister à cet appel et maintenant, plus que jamais, je sens combien
je n’étais pas fait pour le monde. Surtout, tranquillisez-vous : que mon sort ne
vous soit pas un sujet de préoccupations : je suis ici parfaitement à ma place et
il en résulte pour moi un grand bonheur… bien que ce bonheur soit quelque peu
terni par la pensée de votre propre souffrance.

Không phải là con không biết sự chia ly này làm cha mẹ buồn phiền như thế
nào, nhưng dù sao xin cũng đừng trách con vô ơn hay nhẹ dạ. Mọi hậu quả từ
quyết định của con, con đã cân nhắc trước; sở dĩ con hành động như vậy, chính
là vì Chúa đã muốn thế, con không thể cưỡng lại tiếng gọi này, và giờ đây hơn
lúc nào hết, con cảm nhận rằng mình không được sinh ra để ở ngoài đời. Nhưng
trên hết, xin cha mẹ an lòng: xin cha mẹ đừng lo lắng cho số phận của con: ở
đây rất phù hợp với con và do đó, con thấy mình rất hạnh phúc…, tuy niềm hạnh
phúc ấy cũng phần nào bị mờ nhạt đi do con cứ suy nghĩ về sự buồn khổ của
cha mẹ.”

Son premier travail est l’étude du latin : il prend des cours le matin avec un
professeur, et étudie en chambre le reste de la journée : non seulement le latin,
mais aussi le français, l’histoire, la géographie, car, il faut encore l’avouer, il n’a
guère travaillé à l’école, ne réussissant même pas son brevet élémentaire ! S’il
veut s’engager vers le sacerdoce, il lui faut tout reprendre et tenter d’arriver au
moins au niveau du baccalauréat : on en est loin !

Công việc đầu tiên của cậu là học tiếng Latin: cậu lên lớp vào buổi sáng với một
giáo viên và học riêng trong phòng suốt thời gian còn lại: không chỉ tiếng Latin,
mà cả tiếng Pháp, lịch sử, địa lý, bởi vì, phải thừa nhận một lần nữa, hầu như
cậu không học hành được bao nhiêu lúc còn ở trường, thậm chí chưa đậu bằng
trung học!

Y avait-il plus tire-au-flanc que moi en classe ? reconnaît-il. Et pourtant, je me
suis mis à l’étude avec une telle ardeur que je ne me reconnais plus moi-même!
Et de plus, je travaille avec goût. J’aime le latin, les difficultés que j’y rencontre,
et les longues heures passées à travailler dans ma chambre. Ça gaze!

Nếu muốn dấn thân vào chức vụ linh mục, cậu phải bắt đầu lại tất cả và cố gắng
đạt cho được ít nhất bằng tú tài: đường còn xa lắm! Cậu thừa nhận: “Có ai trong
lớp lười nhác hơn con không? Vậy mà, con đã hăng hái lao vào việc học đến
mức con chẳng còn nhận ra chính mình! Và hơn nữa, con làm việc một cách say
mê. Con thích tiếng Latin, thích những khó khăn gặp phải trong thứ tiếng ấy, và
những giờ tự học kéo dài trong phòng riêng. Thật là tốt đẹp!”

Il doit aussi entrer dans l’esprit missionnaire et, pour cela, il regarde les Pères
anciens, revenus des pays lointains, admirant leur grande paix intérieure et la
joie qu’ils éprouvent de s’être dévoués pour l’évangélisation des païens. Pour
réussir, il leur a fallu une grande foi, et aussi une vie intérieure très éveloppée.

Ngoài ra. cậu cũng phải thấm nhuần tinh thần truyền giáo, vì thế, cậu nhìn vào
gương các Cha Già, những người trở về từ các quốc gia xa xôi, cậu ngưỡng mộ
sự bình an nội tâm lớn lao của các ngài và niềm vui mà các ngài đang trải nghiệm
vì đã cống hiến đời mình cho công cuộc rao giảng tin mừng nơi dân ngoại. Để
thành công, các ngài đã phải có một đức tin vững mạnh, cũng như một đời sống
nội tâm rất sâu xa.

Heureusement, pour couper les études et les cours, il y a des moments de détente May mắn thay, để tạm gác việc học hành cũng như các giờ lên lớp, có những
où les « aspirants » (c’est ainsi que l’on appelle les séminaristes des Missions khoảng thời gian thư giãn cho các ứng sinh (người ta vẫn gọi các chủng sinh

Étrangères) vont à Meudon, très agréable petit patelin, dit-il, perdu au milieu
des bois, à neuf ou dix kilomètres de Paris. La forêt est immense et nous allons
y faire de longues randonnées ; parfois même l’on peut pousser jusqu’à
Versailles et, quoique en soutane (voyez l’esprit missionnaire), les aspirants ne
se gênent pas pour faire du canotage sur le lac du parc.

Hội Thừa Sai như thế) đi đến Meudon, nơi mà cậu Paul Seitz mô tả là “một xóm
nhỏ rất dễ thương, khuất sâu trong rừng, cách Paris chín hoặc mười cây số.
Khu rừng rất lớn cho tụi con tha hồ đi dạo; đôi khi thậm chí có thể đi đến tận
Versailles và, dù mặc mang áo chùng thâm (thấy tinh thần truyền giáo cao
chưa), các ứng sinh cũng không ngại chèo thuyền trên hồ nước công viên.”

Les aspirants prennent aussi de bons bains, soit en piscine, soit dans des lacs et
étangs, et de bonnes détentes dans le grand parc de leur maison de la rue du Bac;
ils jouent à la pelote basque, aux boules, etc. Ces exercices physiques équilibrent
la vie studieuse que Paul doit mener principalement. Il y a aussi des séances
récréatives où les aspirants exhibent leurs talents dans une franche gaieté,
surtout en fin d’année scolaire.

Các ứng sinh cũng thỏa thích tắm táp, trong hồ bơi hoặc trong những ao lớn, và
thư giãn trong công viên to rộng ở nhà Rue du Bac; họ còn chơi banh đập tường
kiểu xứ Basque, chơi ném bi sắt, v.v. Những sinh hoạt thể dục này giúp cân bằng
đời sống học tập mà cậu Seitz đang tận lực trải qua. Ngoài ra còn có các đợt giải
trí cho các ứng sinh tha hồ thi thố tài năng trong tinh thần vui vẻ thoải mái, nhất
là vào dịp cuối niên khóa.

Il y a surtout pour Paul, le 29 juin, une cérémonie qui l’impressionne vivement:
l’ordination de soixante prêtres, diacres et sous-diacres. Cérémonie qui dure
quatre heures et demie, qui est suivie, le soir même, d’une autre cérémonie non
moins impressionnante : l’envoi en mission de ces nouveaux prêtres — ils sont
vingt-deux — qui apprennent de leur supérieur leur lieu de destination. Paul sait
qu’il est maintenant sur le chemin qui conduit à ce but et il est médusé de voir
la joie sereine avec laquelle les jeunes missionnaires reçoivent leur ordre de
mission.

Đặc biệt đối với cậu Paul, vào ngày 29 tháng 6, có một buổi lễ đã gây ấn tượng
sâu sắc: lễ phong chức cho sáu mươi linh mục, phó tế và phụ phó tế. Nghi lễ kéo
dài bốn tiếng rưỡi, và tối đó, có một nghi lễ khác không kém phần ấn tượng: các
cha mới này – gồm hai mươi hai người – được sai đi truyền giáo, chính cha bề
trên cho họ biết nơi họ sẽ đến. Cậu Paul hiểu rằng mình hiện đang đi trên con
đường dẫn đến mục tiêu ấy và cậu ngất ngây khi thấy được niềm vui trong sáng
hiện rõ trên khuôn mặt các nhà thừa sai trẻ lúc nhận mệnh lệnh truyền giáo.

Maintenant, ce sont les vacances, et le séminaire se vide ; pour notre jeune
latiniste, ces vacances seront très courtes, car il doit rattraper son retard par
rapport à ses confrères et, après quelques jours en famille, où il a la joie de
participer au baptême de son premier neveu, Jean, le premier fils de Pierre, mais
aussi de prendre quelques bons bains de mer et de fumer de longues pipes, il
rejoint la rue du Bac, puis Bièvres, en Seine-et-Oise (maintenant dans l’Essonne)
; là, les missionnaires ont une vaste propriété de vacances où il pourra travailler
dans le silence et un air plus pur. Il pourra aussi faire de grandes promenades en
solitaire.

Bây giờ là kỳ nghỉ hè, và chủng viện vắng vẻ; nhưng đối với riêng cậu Paul, nhà
la tinh học trẻ tuổi, kỳ nghỉ này sẽ rất ngắn vì cậu phải học bù để theo cho kịp
các bạn cùng lớp, nên sau vài ngày về với gia đình, và có được niềm vui dự lễ
rửa tội của đứa cháu đầu tiên, Jean, con trai đầu của Pierre, cũng như được tắm
biển thoải mái và tha hồ hút ống điếu, cậu trở về Rue du Bac, rồi đi Bièvres, ở
Seine-et-Oise (bây giờ thuộc Essonne); ở đó, các thừa sai sở hữu một khu nhà
đất rộng lớn dành cho mùa nghỉ hè, ở đó cậu có thể làm việc giữa một bầu không
khí tĩnh lặng và trong lành hơn. Cậu cũng có thể một mình đi dạo trong nhiều
giờ. Cậu viết cho cha mẹ:

J’aime beaucoup la solitude, vous le savez, écrit-il à ses parents ; je suis donc
servi à souhait. « Bel Air » — c’est le nom de la propriété — est situé sur un
plateau dominant la vallée de la Bièvre et tous les bois des coteaux environnants
; la vue est superbe et le regard se perd à l’horizon, comme au bord de la mer.
À la tombée de la nuit, alors que toute chose perd sa netteté et se fond en une
teinte uniforme, je me plais à évoquer le passé et je me reporte au temps de mes
veillées dans le bled marocain. Mais la solitude à 20 ou à 3 000 kilomètres de
Paris n’est pas la même : celle de làbas est bien plus belle et bien plus prenante.
Mais inversement, celle de Bièvres est mieux que Paris, où le calme n’existe pas.
Il doit y avoir à Bièvres 7 à 800 habitants, dit-il encore. C’est un petit pays bien

Cha mẹ vẫn biết là con rất thích sự tĩnh lặng; và con thực sự được như ý ở đây.
"Bel Air" – “Không Khí Trong Lành”, đó là tên khu nhà đất này - nằm trên một
vùng đất cao nhìn xuống thung lũng sông Bièvre và tất cả các cánh rừng trên
những ngọn đồi xung quanh; khung cảnh thật tuyệt vời và tầm nhìn trải dài mãi
đến tận chân trời, giống như ngoài bờ biển. Lúc màn đêm buông xuống, trong
khi mọi thứ mờ dần và tan biến vào trong cùng một màu, con thích thú gợi lại
quá khứ và trở về thời gian con canh thức ở những nơi hẻo lánh bên Maroc.
Nhưng sự tĩnh lặng ở nơi cách Paris 20 hay 3000 cây số không hề giống nhau:
ở bên đó đẹp hơn và hấp dẫn hơn nhiều. Nhưng ngược lại, sự tĩnh lặng ở vùng
Bièvres này thì tốt hơn là ở Paris, nơi chẳng hề có sự yên tĩnh.

calme et, quoique près de Paris, pas trop envahi par cette lèpre qu’on appelle Và cậu viết tiếp: Ở Bièvres, có khoảng 7 đến 800 dân cư. Đây là một vùng đất
nhỏ bé, rất yên tĩnh và, mặc dù gần Paris, nhưng chưa bị nhiễm quá nặng cơn
« lotissement ».
dịch mà người ta vẫn gọi là “dịch phân lô (nhà đất)” .
Profitant de ce que sa mère est seule dans sa nouvelle maison de Criquetot, il lui Khi biết rằng mẹ đang sống một mình trong ngôi nhà mới ở Criquetot, cậu viết
écrit confidentiellement au sujet de son père, don’t l’aveuglement à l’égard des thư riêng cho mẹ và tâm sự về cha, vì việc cha chẳng quan tâm gì đến vấn đề
questions religieuses le fait tant souffrir.
tôn giáo làm cậu đau khổ rất nhiều.
Papa s’intéresse, me dis-tu, aux travaux de la maison ; c’est heureux et
j’aimerais le savoir occupé ainsi, plutôt que de se renfermer sur lui-même.N’estil pas un peu moins affecté, du moins extérieurement, de mon dé part ? Pauvre
père ! Quand me comprendra-t-il ? Mais, vois-tu, je ne doute pas un seul instant
que Papa ne « revienne ». Et, j’en suis sûr, il sera chrétien un jour: il est
impossible qu’il en soit autrement. Si je parle avec cette assurance, c’est que le
Christ lui-même m’y invite : n’a-t-il pas dit : « Demandez et vous recevrez ;
frappez et l’on vous ouvrira » ? Et je demande, et je frappe en conséquence ! Et
j’ai agi aussi en conséquence ! Il y a longtemps que le Bon Dieu m’avait marqué
du sceau de ses élus ; et je me souviens d’un jour où, me rendant plus
particulièrement compte de la vérité, je me réjouissais d’être chrétien et, tout à
la fois, déplorais que tant d’hommes méconnaissent cette véritable source de
joie. Bien des fois j’ai éprouvé ce sentiment et je n’ai trouvé d’autre solution
que celle de sacrifier ma vie pour racheter celle des autres. Le Christ est mort
et nous a ouvert le Ciel, mais nous devons, de notre côté, travailler à le mériter,
et par surcroît, à le faire mériter aux autres. Et — paradoxe incompréhensible
à tout autre qu’aux chrétiens — si je fais souffrir mes parents, c’est que, les
aimant « réellement », j’ai voulu qu’ils partagent avec moi le bonheur éternel.

Mẹ nói với con là cha thích thú với việc sửa nhà sửa cửa; vậy cũng tốt và con
mong thấy cha bận rộn như thế, hơn là cứ lầm lì. Có phải là cha không bị ảnh
hưởng nhiều, ít nhất là bề ngoài, bởi việc con ra đi. Tội nghiệp cha! Khi nào
cha mới hiểu con? Nhưng, mẹ biết đó, con không nghi ngờ chút nào rằng cha
sẽ "trở lại". Và, con chắc chắn, một ngày nào đó cha sẽ là một Ki-tô hữu: không
thể nào khác được. Sở dĩ con dám quả quyết như thế, đó là vì chính Đức Ki-tô
mời gọi con: chẳng phải Chúa đã nói: "Hãy xin thì sẽ được; hãy gõ thì sẽ mở
cho" sao? Vậy là con xin, và con gõ ! Và con cũng hành động nữa! Từ lâu, Chúa
Nhân Lành đã đóng trên con dấu ấn dành cho những người Chúa chọn. Và con
nhớ lại một ngày, khi con có ý thức đặc biệt hơn về sự thật này, con đã vui mừng
được làm người Ki-tô hữu, và đồng thời, cũng đã ray rứt vì biết bao nhiêu người
không hề biết đến nguồn vui đích thực ấy. Đã nhiều lần con cảm nghiệm tâm
tình này và con không tìm thấy giải pháp nào khác hơn là tận hiến đời mình để
chuộc lại đời của kẻ khác. Đức Ki-tô đã chết và mở cửa Thiên Đàng cho chúng
ta, nhưng về phần mình, chúng ta cũng phải làm việc để xứng đáng với điều đó,
và xa hơn, để giúp cho kẻ khác cũng xứng đáng với điều đó nữa. Và - đây là
nghịch lý không thể hiểu được đối với bất kỳ ai khác ngoài các Ki-tô hữu - nếu
như con làm cho cha mẹ mình đau khổ, đó là bởi vì con thực sự yêu mến các
ngài, và hằng ước ao các ngài được chia sẻ với con niềm hạnh phúc vĩnh cửu.

Le jeune séminariste poursuit ainsi ses confidences, montrant sa joie de vivre,
sa joie de travailler, son ardeur à se dépenser. Réminiscence encore du Maroc,
il se dit semblable au cheval impatient de s’élancer et qui mord son frein en
grattant le sol ; il supplie Dieu de conserver et même d’augmenter en lui cette
ardeur et ce zèle à le servir.

Chàng chủng sinh trẻ tiếp tục giãi bày tâm sự như thế đó, cho thấy niềm vui
sống, niềm vui làm việc, hăng hái hiến thân. Lại nhớ về thời gian ở Maroc, cậu
nói mình giống như chú ngựa đang nóng lòng lao đi, nhưng lại phải vừa cắn dây
thắng vừa lấy chân cào đất; cậu cầu xin Chúa giữ gìn và tăng thêm nơi mình
lòng nhiệt thành và say mê phụng sự Chúa.

Quant au travail intellectuel, il trouve que c’est celui, lent et laborieux, du
limaçon qui grimpe un mur. Il avoue qu’il dispose de facultés moyennes pour
étudier, mais qu’il ne rencontre pas d’obstacles insurmontables ; il progresse et
c’est le principal. Il va donc rester à Bièvres jusqu’au milieu de septembre.

Đối với công việc trí thức, cậu thấy rằng đó đúng là công việc của một chú ốc
sên đang leo tường, tuy chậm chạp nhưng cần mẫn. Cậu thú nhận mình chỉ có
khả năng trung bình về học vấn, nhưng không hề gặp phải những trở ngại không
thể vượt qua; cậu có tiến bộ và đó mới là điểm chính yếu. Bởi thế, cậu sẽ ở lại
Bièvres cho đến giữa tháng chín.

Mais alors, nouveau changement : au lieu de reprendre les études rue du Bac, Nhưng sau đó, lại có thay đổi: thay vì cho cậu đi học tiếp ở Rue du Bac, thì bề
voilà que le supérieur, le Père Fouque, lui confirme — ce qu’il lui avait déjà trên, Cha Fouque, xác nhận với cậu - điều mà cậu đã nghe râm ran – là sẽ gửi
laissé entendre — qu’il l’envoie dans un séminaire de vocations tardives où il cậu đến một chủng viện dành cho những người tu muộn, ở đó cậu sẽ có nhiều

aura plus de facilités pour rattraper le niveau d’études requis en vue du cơ hội hơn để bắt kịp trình độ học vấn cần thiết cho chức linh mục. Chủng viện
sacerdoce. Ce séminaire a nom Fontgombault.
này mang tên Fontgombault.
Fontgombault

Fontgombault

Le 14 septembre 1928, Paul annonce à ses parents son prochain départ et leur
donne les premiers renseignements qu’il a eus au sujet de sa nouvelle
affectation.
Le séminaire est situé dans le Bas-Berry près de la Creuse ; le paysage
environnant est, paraît-il, très pittoresque. C’est une ancienne abbaye de
nédictins, fondée en 1096 par un nommé Pierre de l’Étoile. Cette abbaye fut
supprimée en 1741, puis occupée par les trappistes de 1849 à 1905. La chapelle
est une magnifique église abbatiale du xiie siècle, monument historique ;
l’abside est d’une pureté de ligne exquise et le choeur grandiose et élégant.
Quand j’aurai constaté de visu toutes ces merveilles, je vous les décrirai avec
plus de détails et cartes postales à l’appui. Les salles d’études et le réfectoire
sont de vieilles salles avec voûtes romanes ou ogivales. La Creuse borde les
jardins de la propriété et de toutes ces beautés, je retiens ceci : on peut prendre
des bains en été. Rien que pour ça, j’aime déjà cette boîte !

Vào ngày 14 tháng 9 năm 1928, cậu Paul báo cho cha mẹ về chuyến đi sắp tới
và cho họ những thông tin đầu tiên có được liên quan đến chỗ ở mới của mình.

Paul, qui s’est renseigné auprès de ses jeunes confrères qui sont allés à
Fontgombault, parle de tout cela avec son enthousiasme habituel, heureux de
savoir que le règlement est très large et fait appel à la conscience de chacun ;
heureux aussi de se trouver avec des étudiants retardataires comme lui ; heureux
enfin de pouvoir annoncer à ses parents qu’il aura des vacances à Noël et à
Pâques, en plus des deux mois d’été.

Cậu Paul, sau khi tìm hiểu với các bạn học trẻ của mình vốn đã từng đi đến
Fontgombault, nói về tất cả những điều này với sự nhiệt tình quen thuộc, cậu rất
vui khi biết rằng kỷ luật tỏ ra thoáng hơn nhiều, và kêu gọi sự ý thức của mỗi
người là chính; cậu cũng rất vui khi được học chung với những sinh viên học
chậm như mình; và cuối cùng rất vui khi có thể báo với cha mẹ rằng mình sẽ
được nghỉ thêm dịp Lễ Giáng sinh và Phục sinh, ngoài hai tháng hè.

Chủng viện tọa lạc tại Bas-Berry cạnh sông Creuse; nghe nói phong cảnh xung
quanh rất ngoạn mục. Đây là một đan viện xưa thuộc dòng Biển Đức, được
thành lập năm 1096 bởi một người mang tên Pierre de l'Étoile. Đan viện bị xóa
sổ vào năm 1741, sau đó được các thầy khổ tu nhánh Trappe sử dụng từ năm
1849 đến 1905. Nguyện đường là một nhà thờ dòng nguy nga có từ thế kỷ XII,
một di tích lịch sử; cung thánh có đường nét rất tinh xảo, còn gian dành riêng
cho tu sĩ thì thật hùng vĩ và hài hòa. Một khi được tận mắt chiêm ngắm tất cả
những điều kỳ diệu này, con sẽ mô tả cho cha mẹ với nhiều chi tiết hơn và có
thêm bưu thiếp kèm theo. Các phòng học và nhà ăn là những căn phòng cũ với
mái vòm theo phong cách roman hay gothic. Sông Creuse lượn quanh những
khu vườn của khuôn viên, và từ tất cả những cảnh đẹp này, con nhớ lại một điều:
ta có thể tắm vào mùa hè. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, con đã thích chỗ này rồi.

La séparation d’avec ses confrères, auxquels il est attaché, est une épreuve, mais Phải xa các bạn học của mình, những người mà cậu đã từ lâu gắn bó, đúng là
ils sont largement remplacés par l’arrivée d’une quarantaine de nouvelles một thử thách, nhưng đã có sự xuất hiện của khoảng 40 ơn gọi mới thay thế rộng
rãi cho rồi. Cậu khẳng định:
vocations.
Les coeurs généreux ne manquent pas encore en France, constate Paul, quoi Vẫn chưa thiếu những tâm hồn quảng đại ở Pháp, dù có một số người tiêu cực
qu’en pensent certains pessimistes (Dieu sait qu’il ne l’est pas !). Il y a parmi nghĩ thế (Chúa biết rằng cậu không hề tiêu cực!) Giữa những “chàng trai trẻ
ces « bleus », poursuit-il, des vieux de près de trente ans qui étudient leur latin này”, có mấy tay già gần 30 tuổi đã học tiếng Latin bốn năm. Làm sao mà con
không kiên nhẫn với những tấm gương như thế được!
depuis quatre ans ! Comment ne serais-je pas patient avec de tels exemples !
Le 4 octobre, Paul prend le train à 8 h à Paris, pour arriver à 14 h 40 à Ngày 4 tháng 10, cậu Paul lên xe lửa tại Paris lúc 8 giờ sáng, để đến
Fontgombault même — car le chemin de fer existe jusqu’à ce « bled », comme Fontgombault vào lúc 14 giờ 40 cùng ngày - vì đường sắt cũng đi đến vùng mà
cậu gọi là “khỉ ho cò gáy” này.
il l’appelle.
J’emploie ce mot, et il est exact: les moines construisaient toujours leurs Con dùng mấy chữ đó, và chúng rất chính xác: mấy thầy dòng lúc nào cũng xây
monastères dans des lieux écartés et, à l’époque où le chemin de fer n’existait dựng đan viện ở những nơi hẻo lánh, và vào thời buổi chưa có đường xe lửa,
rất khó đến được đây.
pas, cet endroit n’était guère accessible.

La gare de Fontgombault, cependant, est si petite que l’employé chargé Tuy nhiên, nhà ga Fontgombault lại nhỏ đến mức mà người nhân viên chịu trách
d’enregistrer un colis ne la trouvait pas sur ses cartes…
nhiệm tiếp nhận hành lý không thể tìm thấy nó trên bản đồ của mình...
Tout de suite, notre futur missionnaire s’installe sans problème —comme Ngay lập tức, nhà thừa sai tương lai của chúng ta tìm ra chỗ ngồi ổn định mà
partout où il va et où il ira. Il a un esprit d’adaptation qui consiste à être bien không gặp vấn đề gì - như mọi nơi cậu đi và sẽ đi. Cậu có tính dễ thích nghi nên
ở bất cứ đâu, cậu cũng thấy thoải mái và làm quen nhanh với mọi thứ - điều sẽ
partout et à s’accommoder de tout — ce qui lui sera très utile plus tard.
rất hữu ích cho cậu sau này.
J’habite une ancienne cellule de moine : c’est tout simplement délicieux: une
pièce de 2 m 50 sur 2 m 50, meublée d’un lit, d’une table et d’une chaise… C’est
tout ! Au mur, des planches accrochées servent d’étagères. Et puis, une fenêtre
donnant sur la campagne qui s’étend au loin ; c’est un pays de vignes ;
j’aperçois également le beau ciel encore bleu malgré l’époque, puis, tout près
de là, à gauche, la superbe architecture de la vieille église abbatiale. Elle est
là, éveillant tout un passé sublime que j’aime à évoquer. Toutes les salles
d’études, réfectoire et classes sont d’anciennes salles gothiques du monastère :
on éprouve là-dedans quelque chose que je ne puis nettement définir : il me
semble que ces vieux murs doivent réprouver l’attitude des occupants, car il y a
loin de notre vie à celle des religieux. En tous cas, je m’y plais déjà beaucoup.
Sur les murs du cloître, on lit encore des inscriptions dans le genre de celle-ci :
« Le plaisir de mourir sans peine vaut bien la peine de vivre sans plaisir. »

Con được ở trong phòng của một thầy dòng trước đây: thật là dễ thương; phòng
nhỏ, kích thước mỗi bề hai mét rưỡi, có được một cái giường, một cái bàn và
một cái ghế ... Thế thôi! Trên tường, vài tấm ván treo lên làm kệ. Và rồi, một
cửa sổ nhìn ra vùng quê trải dài thật xa; đó là một vùng trồng nho; con cũng
thấy bầu trời thật đẹp vẫn còn màu xanh tuy đã vào mùa thu, và gần đó, phía
bên trái, kiến trúc tuyệt vời của ngôi nhà thờ cổ thuộc đan viện. Nó sừng sững
ở đó, gợi lại quá khứ vinh quang mà con muốn kể ra. Tất cả các phòng ốc, nhà
ăn và lớp học đều là những căn phòng cổ xây theo phong cách gothic của đan
viện: người ta cảm nhận bên trong đó có một điều gì mà con không thể xác định
rõ: dường như các bức tường cũ xưa này đang khiển trách thái độ của những
người mới tới, bởi vì có một khoảng cách khá xa giữa cuộc sống của tụi con với
cuộc sống của các thầy dòng. Dù sao thì con cũng thấy ở đây rất thích. Trên các
bức tường của đan viện, vẫn đọc thấy những dòng chữ kiểu như thế này: "Niềm
khoái lạc được chết không đau đớn rất đáng để ta sống chẳng cần có lạc thú".

Paul parle ensuite du règlement de la maison, qui est assez large et n’impose Sau đó cậu Paul tiếp tục nói về kỷ luật trong nhà, khá thoáng và mỗi người tự
comme surveillance que la conscience de chacun:
kiểm soát tuỳ theo lương tâm của mình. Cậu khẳng định:
C’est le meilleur pion que je connaisse, affirme-t-il. Celui-là, on ne le trompe Đó là người giám thị tốt nhất mà con biết. Không ai có thể lừa nó được. Và đây
pas. Et puis, voici un trait qui vous révélera la largesse d’esprit du supérieur : là nét cho thấy rõ tinh thần cởi mở của bề trên: chúng con có quyền ... hút thuốc!
nous avons le droit… de fumer ! Je vous demanderai de vouloir bien m’envoyer Bữa sau, xin cha mẹ nhớ gửi cho con cái tẩu và túi thuốc… nhét cho thật đầy!
ma pipe et ma blague… bourrée !
Le supérieur de Fontgombault est, depuis l’instauration du petit séminaire SaintMartin doublé du séminaire de vocations tardives, en 1919, l’excellent Mgr
Stéphane Lagrange. Il a à côté de lui un professeur éminent, l’abbé Pinson, qui
sera nommé plus tard évêque de Saint-Flour.

Bề trên ở Fontgombault, kể từ khi thành lập tiểu chủng viện Saint-Martin, sau
đó được tăng cường thêm bởi chủng viện dành cho lớp tu muộn, năm 1919, là
Đức Cha Stéphane Lagrange. Phụ tá cho ngài là một giáo sư nổi tiếng, viện phụ
Pinson, người sau này sẽ được đặt làm giám mục giáo phận Saint-Flour.

Il y a environ quarante-cinq vocations tardives cette année-là, don’t l’âge varie
entre dix-huit et trente-cinq ans, de toutes conditions sociales : paysans ou
ouvriers d’usine, famille bourgeoise ou commerçants ; il règne entre tous une
réelle fraternité, car tous se destinent au service de Dieu. Paul constate avec
plaisir que, parmi ces vocations, il y a une vingtaine d’anciens scouts, dont des
scouts-mestres et des chefs de patrouille.

Có khoảng bốn mươi lăm ơn gọi tu muộn trong năm đó, tuổi từ mười tám đến
ba mươi lăm, thuộc mọi tầng lớp xã hội: nông dân hoặc công nhân, tư sản hoặc
thương gia; ai ai cũng đầy tình huynh đệ thực sự, vì ai ai cũng đều mong được
phục vụ Thiên Chúa. Cậu Paul vui mừng nhận xét rằng, trong số những ơn gọi
này, có khoảng hai mươi cựu hướng đạo sinh, bao gồm cả các đoàn trưởng và
đội trưởng. Cậu thốt lên:

C’est incroyable, s’exclame-t-il, ce que le scoutisme a pris d’extension et suscite Thật không thể tin được, phong trào hướng đạo đã phát triển và khơi dậy ơn
de vocations ! L’idéal scout qui consiste à être fidèle à Dieu, à aimer et servir thiên triệu! Lý tưởng hướng đạo nhấn mạnh lòng trung thành với Thiên Chúa,

son prochain, est certes très beau et il n’est pas étonnant qu’une âme généreuse
cherche à atteindre encore plus haut et pour cela songe au sacerdoce. Ainsi,
vous pouvez juger quel est l’esprit d’une telle communauté : fraternité,
désintéressement et surtout gaieté.

yêu thương và phục vụ tha nhân, chắc chắn lý tưởng đó rất đẹp và không có gì
đáng ngạc nhiên việc một tâm hồn quảng đại muốn vươn lên cao hơn nữa, và
do đó, mơ đến chức linh mục. Do đó, cha mẹ có thể thấy tinh thần của một cộng
đoàn như vậy là như thế nào: huynh đệ, vị tha và nhất là vui vẻ.

Il y a aussi dans une partie de l’abbaye, mais avec un régime à part, un assez Trong đan viện cũng có một khu khác, nhưng với chế độ riêng, gồm một số khá
grand nombre de petits séminaristes ; tous se retrouvent cependant pour la messe đông các tiểu chủng sinh; tuy nhiên tất cả đều gặp nhau trong thánh lễ Chúa
du dimanche :
nhật:
Nous revenons de l’office qui a eu lieu dans la basilique : quelle belle cérémonie
nous avons eue ! Il y a des sopranos qui chantent merveilleusement bien. Et
puis, il y a une ambiance qui vous empoigne. Ah ! vraiment, les moines goûtent
des joies inappréciables ! Si je n’étais missionnaire, je serais religieux (1). Vive
Dieu!

Chúng con vừa đi lễ về. Lễ cử hành trong vương cung thánh đường: chúng con
đã được tham dự một nghi thức thật long trọng! Có những giọng hát trong trẻo
tuyệt vời. Và một bầu không khí thật cảm kích. Đúng thế, các thầy dòng đang
nếm trải những niềm vui khôn tả! Nếu như con không phải là thừa sai, chắc con
sẽ thành thầy dòng. Vinh danh Chúa!

Paul se remet sérieusement aux études, qui lui prennent l’essentiel de son temps.
Le cursus est établi sur trois années, qui préparent au baccalauréat pour ceux qui
sont au niveau ; il suit les cours de français, de latin, d’histoire et de géographie,
de sciences et de littérature ; il souligne qu’il doit se remettre en mémoire tout
ce qu’il a eu la flemme (sic) d’étudier étant jeune ! Ardent et désireux de parvenir
au sacerdoce le plus tôt possible, il cravache et saute directement dans la seconde
année. Mais « dans la vie, faut jamais s’en faire », glisse-t-il à l’adresse de sa
soeur.

Cậu Paul bắt đầu chăm chỉ học lại, việc này chiếm phần lớn thời gian. Chương
trình học kéo dài ba năm, chuẩn bị cho những ai đủ trình độ có thể lấy bằng tú
tài; cậu học tiếng Pháp, tiếng La tinh, lịch sử và địa lý, khoa học và văn chương;
cậu nhấn mạnh mình phải nhét lại vào đầu tất cả những thứ lúc nhỏ vì quá lười
đã không chịu học! Hăng hái và háo hức để trở thành linh mục càng sớm càng
tốt, cậu gồng mình và nhảy thẳng lên năm thứ hai. Nhưng "trong cuộc sống,
đừng bao giờ lo ngại", cậu tâm sự với chị mình như thế.

Il juge ses professeurs très intéressants et calés ; les sujets sont traités avec clarté Cậu đánh giá ban giáo sư rất lôi cuốn và có khả năng; các đề tài được trình bày
et il travaille ainsi sans difficulté, dans de meilleures conditions qu’à Paris ou à rõ ràng và do đó việc học của cậu không mấy khó khăn, trong những điều kiện
Bièvres.
tốt hơn so với ở Paris hoặc ở Bièvres.
Les détentes ne manquent pas : le foot durant la récréation qui suit le déjeuner
voit s’affronter les petits séminaristes contre les grands, et ce ne sont pas
toujours ces derniers qui gagnent ! Le 8 décembre, le match est serré et un coup
de pied maladroit envoie le ballon dans la Creuse toute proche du terrain de jeu:
on tente de le rattraper, il s’éloigne ; Paul l’intrépide se penche sur l’eau en
s’accrochant à une branche : naturellement celle-ci casse, et le voilà dans l’eau
glacée, enchanté du plongeon ! En deux brasses, il rattrape le ballon et le ramène,
puis file se changer dans sa chambre et reparaît pour poursuivre le match. Il
assure qu’il n’a même pas eu le temps d’avoir froid !

Giờ giải lao không thiếu: đá banh trong giờ chơi sau bữa trưa, các chú nhỏ thi
đấu với mấy anh lớn, và không phải mấy anh lớn lúc nào cũng thắng! Ngày 8
tháng 12, trận đấu đang căng và một cú đá vụng về đã đưa quả banh xuống sông
Creuse, ngay bên cạnh sân: người ta cố gắng vớt nó lại, nhưng nó trôi xa hơn;
cậu Paul can trường nắm một cành cây đu ra: dĩ nhiên, cành cây gãy, và cậu rơi
xuống dòng nước lạnh, thích thú được bơi! Chỉ cần hai sải tay, cậu tóm được
quả banh mang vô, rồi lao về phòng thay đồ và ra sân đá tiếp. Cậu quả quyết
mình thậm chí không có giờ để thấy lạnh!

Les promenades entre scouts le jeudi et le dimanche après-midi lui permettent
d’explorer la région. Il découvre ainsi, de l’autre côté de la Creuse, des grottes
naturelles où vécurent les fondateurs de l’abbaye, « vastes, froides et humides»,
dit-il, qui lui font imaginer ce que fut la vie, toute de sacrifice, de ces ascètes. Il
songe combien sont peu fondées les accusations portées contre les moines.

Những cuộc đi dạo với các hướng đạo sinh mỗi chiều thứ năm và chủ nhật giúp
cậu khám phá khu vực. Cậu tìm thấy, ở phía bên kia sông Creuse, những hang
động tự nhiên nơi những người sáng lập đan viện đã sống, "rộng lớn, lạnh lẽo
và ẩm thấp", như cậu nói, khiến cậu mường tượng ra cuộc sống đầy hy sinh của
những vị khổ tu này. Cậu suy nghĩ về những cáo buộc vô căn cứ đối với các đan
sĩ. Cậu đánh giá như sau:

Ce sont des travailleurs, de terribles travailleurs, estime-t-il. Avec les faibles Họ là những người lao động, lao động cật lực. Với những phương tiện hạn chế
moyens dont on disposait il y a neuf siècles, ils ont réussi à élever une superbe mà họ có trong tay cách đây 9 thế kỷ, họ đã thành công trong việc xây lên một
construction, à endiguer la Creuse pour amener l’eau à un moulin, en un mot à công trình tuyệt vời, chặn dòng sông Creuse để đưa nước đến một cối xay, và
subvenir à tous leurs besoins.
nhờ đó, có thể chu cấp cho mình mọi nhu cầu cần thiết.
Il admire aussi une autre grotte, artificielle celle-là, d’où les moines ont tiré
toutes les pierres dont ils avaient besoin : elle a plus de vingt mètres de haut,
calcule-t-il, et deux cents mètres de long. Tout cela ne fait qu’augmenter une
estime pour la vie monastique qu’il gardera toute sa vie. Il dévoile le fond de
son âme le 24 février:

Cậu cũng ngưỡng mộ một hang động khác, một hang động nhân tạo, ở đó các
đan sĩ đã đục lấy tất cả những phiến đá mà họ cần: theo cậu tính toán, nó cao
hơn hai mươi mét, và dài hai trăm mét. Tất cả những điều này chỉ làm tăng thêm
lòng kính trọng đối với đời sống đan viện mà cậu sẽ ghi nhớ suốt đời . Cậu thổ
lộ tâm can ngày 24 tháng 2:

Vois-tu, Maman, Dieu nous envoie les épreuves pour réfléchir advantage et nous
rapprocher de lui. J’écris assis dans le jardin, adossé au mur de la basilique :
le soleil brille, les oiseaux chantent, le son de l’orgue vient, adouci, jusqu’à moi,
tandis que dans la plaine à côté un laboureur pique ses boeufs. Tout me parle
de vie, d’espérance et de recueillement. La température est douce et après le
froid rigoureux de la semaine passé (20 cm à 1 mètre de neige !), il me semble
que je renais à la vie. Et je songe que c’est l’image de notre commune épreuve
(la perte de foi de son père, et la santé éprouvée de son frère) : la joie viendra
après la tristesse. Toi qui me comprends, Maman, comme je suis heureux de
pouvoir te dire combien je me sens affermi dans la voie du Bon Dieu ! Voilà une
année déjà que je me préparais à quitter le Maroc ! Le régiment, l’Afrique, aura
été pour ton Paul la porte d’entrée dans le sacerdoce. À mon insu, Dieu me
préparait: je suis revenu en France croyant rester dans l’agriculture, mais ce
que le Bon Dieu avait mis dans mon coeur durant mes meditations nocturnes
dans le bled s’est soudain dévoilé et je n’ai pas pu résister. Une année s’est déjà
écoulée, dis-je, et je me sens plus fort, plus viril encore, plus débordant
d’ardeur, pour aimer et servir Dieu selon qu’il le jugera bon.

Mẹ ơi, Mẹ thấy không, Chúa gửi cho chúng ta những thử thách để chúng ta suy
nghĩ nhiều hơn và đến gần Chúa hơn. Con đang ngồi viết trong vườn, dựa lưng
vào tường nhà thờ: mặt trời chiếu sáng, chim đang hót, âm thanh của đàn ống
vang đến, dịu dàng, trong khi ở khu vườn bên cạnh một người nông dân đang
quất con bò của mình. Đối với con, tất cả đều mang ý nghĩa về cuộc sống, về
niềm hy vọng và về sự tĩnh tâm. Nhiệt độ dễ chịu và sau đợt rét đậm của tuần
qua (20 cm đến 1 mét tuyết!), con dường như được tái sinh. Và con nghĩ rằng
đó là hình ảnh thử thách chung của chúng ta (cha mất niềm tin và anh trai sức
khỏe kém): niềm vui sẽ đến sau nỗi buồn. Mẹ là người hiểu con, Mẹ ơi, con hạnh
phúc biết bao khi có thể nói với mẹ rằng con cảm thấy vững bước trên con đường
của Chúa Nhân Lành! Đã một năm rồi kể từ khi con chuẩn bị rời Maroc! Đơn
vị, Châu Phi, đã đưa đứa con tên Paul của Mẹ đến cánh cửa dẫn tới chức linh
mục. Dù con không hề biết, Chúa đã chuẩn bị cho con: khi trở về Pháp con cứ
nghĩ mình sẽ tiếp tục kiếp nông dân, nhưng những gì Chúa Nhân Lành đã đặt
vào trái tim con, trong những buổi nguyện gẫm ban đêm nơi xa xôi hẻo lánh ấy,
đột nhiên lộ diện và con không thể cưỡng lại. Một năm đã qua, và con cảm thấy
mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn, nhiệt huyết tràn đầy hơn, để yêu thương và phục
vụ Chúa theo cách Chúa định.

Les résultats scolaires de notre élève de vingt-trois ans sont satisfaisants et en Kết quả học tập của chàng sinh viên 23 tuổi của chúng ta thật là khả quan và chỉ
une année il a avalé le programme de trois. Il n’aura donc pas à revenir à trong vòng một năm, cậu đã học xong chương trình của ba năm. Cậu sẽ không
Fontgombault en septembre.
phải quay lại Fontgombault vào tháng chín.
Mais j’emporterai de ces lieux un bien bon souvenir : c’est encore du bon
temps… Il ajoute : Au fait, je me rappelle que j’en ai dit autant du Maroc, et
avant encore de la ferme, et plus loin encore de l’école et des scouts… Il en sera
de même pour le futur, chers parents : je serai toujours content, toujours
heureux, car j’ai la certitude que j’accomplis toujours la volonté de Dieu. J’ai
trouvé le secret que tout mortel recherche : le secretdu bonheur.

Nhưng con sẽ mang theo kỷ niệm thật đẹp về những chỗ này: đó vẫn là quãng
thời gian thật thú vị ... Và cậu nói tiếp: Thật ra, con nhớ con cũng đã nói như
vậy về Maroc, và trước nữa về trang trại, và thậm chí xa hơn về trường học và
các hướng đạo sinh… Và trong tương lai, thưa cha mẹ kính yêu, cũng vẫn như
thế thôi: con sẽ luôn luôn hài lòng, luôn luôn hạnh phúc, vì con xác tín rằng con
luôn luôn làm theo thánh ý Chúa. Con đã tìm được bí quyết mà mọi phàm nhân
đều tìm kiếm: bí quyết của hạnh phúc.

Enfin une importante nouvelle : Paul a fait sa demande officielle d’entrée dans Cuối cùng, một tin quan trọng: cậu Paul chính thức làm đơn xin gia nhập Hội
la Société des Missions Étrangères de Paris et, après l’avis favorable donné par Thừa Sai Paris và, sau ý kiến ưng thuận của Đức Ông Lagrange, bề trên nhà

Mgr Lagrange, supérieur de Fontgombault, Mgr de Guébriant, supérieur général
de la Société, lui écrit qu’il l’accepte. C’est la joie et l’émotion qui le saisissent
en recevant cette réponse. Il reconnaît que c’est le résultat de cette année
fructueuse, toute de travail et de préparation où il a été absolument pris,
enveloppé, accaparé par la grâce de Dieu. Maintenant il va franchir le seuil du
grand séminaire, recevoir la soutane, faire un pas décisif qui le rapprochera du
but qu’il poursuit. Des études classiques, il va passer aux études ecclésiastiques:
deux ans de philosophie, puis trois ans au moins de théologie.

Fontgombault, thì Đức Cha De Guébriant, bề trên tổng quyền của Hội, đã viết
cho cậu lá thư đồng ý. Niềm vui và cảm xúc tràn ngập lòng cậu, khi cậu nhận
được câu trả lời này. Cậu nhận ra đó chính là kết quả của năm học rất thành công
này, năm mà cậu đã cật lực làm việc và chuẩn bị, lại còn được bao phủ, chiếm
lĩnh bởi ân sủng của Thiên Chúa. Giờ đây, cậu sắp đi qua ngưỡng cửa đại chủng
viện, nhận được chiếc áo chùng thâm, bước một bước quyết định đưa mình đến
gần hơn mục tiêu hằng theo đuổi. Từ các môn học cổ điển, cậu sắp chuyển sang
học các môn để trở thành linh mục: hai năm triết, sau đó ít nhất ba năm thần
học.

Cela le met en belle humeur et il annonce à ses parents et à sa soeur sa prochaine
arrivée en vacances à Criquetot. Toujours gourmand, il commande à cette
dernière:
Prépare tes casseroles, tes moules et tes plats à gâteaux, chauffe le four et cuismoi une de ces délicieuses galettes briques dont seule tu as le secret. Je me
pourlèche les babines et m’aiguise les dents. — Je viens de blaguer, mais je vais
m’arrêter car je songe que d’ici mardi j’ai un morceau, réellement indigeste
celui-là, qu’il me faut attaquer. Il se compose d’un plat de cent pages d’Histoire,
entouré de soixante-quinze pages d’instruction religieuse de la dernière
cueillette, le tout arrosé d’un excellent vin de trois cents vers français ou latins.
Après cela, comme digestif, je dégusterai sept à huit cents lignes de Cicéron et
de Virgile, renforcées de toutes les insanités et fadaises de Voltaire et consorts.
Après quoi, une retraite de trois jours desservira la table et me laissera le crâne
bien dégagé, je l’espère. Je me mets donc tout de suite à la besogne et j’arrête
mes divagations.

Điều này khiến cậu thật phấn khởi; cậu báo cho cha mẹ và chị là chẳng bao lâu
nữa mình sẽ về nghỉ hè ở Criquetot. Lúc nào cũng háu ăn, cậu viết riêng cho chị:
Chị nhớ chuẩn bị xoong nồi, khuôn và mấy cái đĩa làm bánh, hâm nóng lò nướng
và làm cho em một trong những chiếc bánh độn nhân tuyệt ngon mà chỉ mình
chị có bí quyết. Em đang liếm môi thèm thuồng và mài răng cho sắc đây. Em
nói giỡn chút vậy, và phải ngưng ngay vì đang nghĩ từ nay đến thứ ba, em có
một món, thực ra rất khó nuốt, nhưng vẫn phải gặm cho xong. Đó là một đĩa
gồm cả trăm trang lịch sử, cộng thêm bảy mươi lăm trang giáo lý trong khóa
học vừa rồi, tất cả được rưới lên bằng một loại rượu vang tuyệt vời gồm ba trăm
câu thơ tiếng Pháp hoặc tiếng La tinh. Sau đó, để cho dễ tiêu, em sẽ nhâm nhi
bảy đến tám trăm dòng của Ciceron và Virgile, được bồi thêm bởi tất cả những
sự điên rồ và vô nghĩa của Voltaire cùng phe nhóm. Sau đó, là một đợt tĩnh tâm
ba ngày để dọn sạch bàn ăn và làm cho đầu óc mình thư thái, em hy vọng thế.
Thôi, em phải lao đầu vào việc ngay bây giờ và ngưng nói chuyện tào lao ở đây.

Le 17 juillet 1929, Paul quitte donc le séminaire de vocations tardives de Vào ngày 17 tháng 7 năm 1929, cậu Paul rời khỏi chủng viện dành cho lớp tu
Fontgombault ; il compte bien revenir plus tard dans ce cadre qui a été si muộn ở Fontgombault; cậu dự định sẽ có lúc về thăm lại nơi này, vì khung cảnh
ở đó đã mang đến cho tâm hồn cậu biết bao là lợi ích.
profitable à son âme.
Bièvres-Meudon: những năm học và bệnh tật (1929-1937)
Bièvres-Meudon: années d’études et de maladie (1929-1937)
Après les vacances familiales de l’été 1929, Paul commence ses études en vue Sau kỳ nghỉ với gia đình vào mùa hè năm 1929, cậu Paul bắt đầu các môn học
de la prêtrise, qu’il espère bien recevoir au bout de cinq ans. Mgr de Guébriant chuẩn bị cho chức linh mục, mà cậu hy vọng sẽ nhận được sau năm năm. Đức
lui a fait l’accueil le plus paternel, et Paul admire ce supérieur général qui a dû Cha Guébriant đã dành cho cậu sự đón tiếp đầy tình cha con, và cậu thực sự
ngưỡng mộ vị bề trên tổng quyền này, người đã phải từ bỏ những sứ vụ truyền
renoncer à ses missions en raison de son élection à la tête des M.E.P. Il est giáo vì được bầu làm người lãnh đạo M.E.P. Cậu bị choáng ngợp bởi những lễ
ébloui par les cérémonies pontificales qu’il fait dans la vaste chapelle de la rue nghi long trọng mà Đức Cha đã cử hành trong nhà nguyện rộng lớn ở Rue du
du Bac, par exemple pour les ordinations. Il reçoit de lui la soutane et se sent de Bac, ví dụ như lễ phong chức. Cậu nhận từ tay Ngài chiếc áo chùng thâm và
plus en plus à son aise dans la communauté.
cảm thấy ngày càng thoải mái trong cộng đoàn.
Ce n’est pas à Paris, cependant, mais dans un air plus sain, à Bièvres et à Tuy nhiên, cậu sẽ không ở Paris, nhưng là ở Bièvres và Meudon, nơi bầu khí
Meudon, qu’il va résider avec les séminaristes, qui entrent toujours nombreux trong lành hơn, cùng chung với các chủng sinh đã đông đảo gia nhập Hội Thừa
aux Missions Étrangères : entre trente et quarante chaque année ; ayant entre Sai: hàng năm có ba mươi đến bốn mươi người; trong độ tuổi từ hai mươi đến

vingt et trente-cinq ans dernière limite ; venant des milieux les plus variés : ainsi,
en 1930, il y a un polytechnicien, un neveu du maréchal Foch, mais il y en a
aussi qui viennent de familles très modestes. Le brassage se fait sans peine et la
charité anime tout le monde.

không quá ba mươi lăm; xuất thân từ các môi trường rất khác nhau: chẳng hạn,
vào năm 1930, có một người là kỹ sư bách khoa, một người là cháu của Thống
chế Foch, nhưng cũng có một số người thuộc những gia đình rất bình dân. Sự
hòa nhập xem ra không khó khăn gì và mọi người đều sống đầy tình bác ái.

Le travail est intense et ce ne sont pas huit heures par jour, mais seize, qu’assume
notre futur missionnaire. Travail intellectuel surtout; travail manuel aussi, car
il est sacristain — ce qu’il apprécie beaucoup car il est tout près du Bon Dieu
présent dans le tabernacle ; travail de perfectionnement moral également, et c’est
là qu’on s’aperçoit que l’enthousiasme que manifestait Paul lorsqu’il en parlait
à ses parents était à base de volontarisme : il marchait à la schlague, et c’est là
que l’on retrouve le fils de son père alsacien.

Công việc rất căng thẳng và vị thừa sai tương lai của chúng ta phải chu toàn,
chẳng phải tám giờ một ngày, nhưng là mười sáu. Đa số là công việc trí tuệ;
nhưng cũng có công việc chân tay, bởi vì Thầy Paul phụ trách phòng thánh –
thầy rất thích công việc này vì được ở rất gần Chúa Nhân Lành hiện diện trong
nhà tạm; ngoài ra còn phải hoàn thiện đời sống tâm linh nữa, và chính nơi đây,
ta thấy rằng lòng nhiệt thành mà thầy bày tỏ, khi thầy đề cập chuyện đó với cha
mẹ, là hoàn toàn phát xuất từ ý chí: thầy không ngại khó khăn để tiến tới, xứng
danh người con trai của người cha gốc vùng Alsace .

Je n’aimais pas l’étude : je m’y suis donné quand même. Le latin était rude : je
l’ai appris quand même. La philo m’a déplu : je l’ai étudiée quand même ; cette
année, ayant vaincu les premières réticences, je m’y remets avec goût ; elle me
plaît maintenant ; j’aime ses difficultés, je m’attache à les résoudre. C’est un
progrès.

Con vốn không thích học: nhưng con đã miệt mài chúi đầu vào đó. Tiếng La tinh
rất khô khan, nhưng con cũng đã học được. Môn triết tuy đối với con chẳng thú
vị gì, nhưng con cũng đã học được nốt; năm nay, sau khi vượt qua những khúc
mắc ban đầu, con đã phấn khởi bắt đầu lại việc học; bây giờ con thích học; con
thích những khó khăn mà con cố gắng giải quyết. Đó là một sự tiến bộ.

Il avoue quand même que, s’il se met à l’étude avec ardeur, il la quitte avec
plaisir !… Ses fonctions de sacristain lui permettent de découvrir les beautés de
la liturgie et de mieux goûter le sens des cérémonies ; il s’enthousiasme de la
richesse du culte, particulièrement Durant la Semaine sainte dont il détaille les
symboles à ses parents, pensant bien que son père n’y sera pas insensible, malgré
son éloignement de l’Église. Peut-être sent-il déjà que la grâce le travaille, ce
père à qui il témoigne tant d’affection filiale.

Tuy nhiên, thầy cũng thú nhận, nếu khi học thầy rất hăng say, thì lúc được nghỉ,
thầy cũng rất vui! ... Nhiệm vụ coi sóc phòng thánh giúp thầy khám phá ra những
nét đẹp của phụng vụ và cảm nhận sâu xa hơn ý nghĩa của các nghi lễ; thầy rất
thích sự phong phú của việc phụng tự, đặc biệt là trong Tuần Thánh; thầy giải
thích cặn kẽ những biểu tượng của việc phụng tự ấy cho cha mẹ, vì nghĩ rằng
cha sẽ không tỏ ra vô cảm với chúng, cho dù ông sống xa Giáo Hội. Có lẽ thầy
đã cảm nhận thấy ân sủng đang tác động nơi ông, người cha mà thầy rất hiếu
kính.

Les séminaristes ont de temps à autres la visite d’évêques et de missionnaires
revenus de Chine, du Japon, du Vietnam ou d’ailleurs, qui racontent leurs
odyssées, toujours palpitantes, les persécutions qu’ils ont subies, parfois à deux
doigts du martyre. Cela enflamme l’ardeur des jeunes, qui aspirent à partir à leur
tour et leur fait aimer advantage cette vie faite de générosité, d’héroïsme, pour
l’amour de Dieu et du prochain.

Các chủng sinh thỉnh thoảng được đón các giám mục và các vị thừa sai trở về từ
Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam hoặc những nơi khác, ghé thăm, các ngài kể
về những chuyến phiêu lưu, lúc nào cũng ly kỳ hồi hộp, những cuộc bách hại
mà các ngài phải trải qua, đôi khi suýt chút nữa là được tử vì đạo. Điều này thổi
bùng lên ngọn lửa hăng say nơi lớp người trẻ, những người đang khao khát đến
lượt mình được ra đi, và khiến họ càng yêu mến hơn cuộc sống được tạo nên từ
lòng quảng đại, tính anh hùng, vì tình yêu dành cho Chúa và tha nhân.

Paul se réjouit de ce que Dieu lui ait donné une excellente santé, qui lui permettra Thầy Paul lấy làm vui mừng vì được Chúa ban cho sức khỏe tuyệt vời, giúp thầy
de mieux travailler à son service et, dans nombre de ses lettres, il le redit à ses làm việc tốt hơn để phục vụ Chúa và, trong nhiều lá thư, thầy nhắc lại điều ấy
parents:
cho cha mẹ:
Je suis étonné de voir comme je supporte de mieux en mieux cette vie: l’étude Con ngạc nhiên thấy mình chịu được cuộc sống này ngày càng tốt hơn: việc học
non seulement ne me pèse plus, mais j’y trouve une source de joie. Et puis, la chẳng những không còn là gánh nặng mà con còn tìm thấy ở đó một nguồn vui.
Và rồi, nguyên do có được tình trạng này, là vì con có sức khỏe tốt. Không bao

cause de cet état, c’est que je suis bien portant. Jamais aucun malaise, surtout giờ bị bệnh, đặc biệt là không bao giờ nhức đầu, con ăn ngon, ngủ được. Như
jamais de maux de tête, bon appétit, bon sommeil. Avec cela, je puis avancer ! vậy, con có thể tiến bước!
Le 31 décembre 1930, en envoyant ses voeux à ses parents, il ajoute encore :

Vào ngày 31 tháng 12 năm 1930, khi gửi lời chúc đến cha mẹ, thầy nói thêm:

Je ne suis pas un colosse, certes, mais je suis solide : je sens les muscles me
ceindre le corps comme d’une cuirasse. Je la soigne, d’ailleurs, cette cuirasse,
et je la veux forte pour la gloire de Dieu. Je ne fais pas d’imprudences ; je n’en
ai pas le droit : ce serait gaspiller les dons du Seigneur. Mais par contre, je
recherche l’air pur ; je fais chaque jour un peu de gymnastique, histoire de me
détendre et de me dérouiller les membres. Ajoutez à cela un appétit toujours
égal, un sommeil de l’innocence et un poids variant entre 76 et 78 kg. Alors,
vous voyez que, de ce côté, vous pouvez rester en paix.

Chắc chắn con không phải là một người khổng lồ, nhưng con cứng cáp: con
cảm thấy các cơ bắp bọc quanh cơ thể như một giáp sắt. Con chăm sóc tấm giáp
sắt này, và con muốn nó mạnh mẽ để vinh danh Chúa. Con không làm gì bất
cẩn; con không có quyền đó: vì như thế là lãng phí quà tặng của Chúa. Nhưng
mặt khác, con tìm kiếm không khí trong lành; con tập thể dục mỗi ngày một chút,
chỉ để giãn gân giãn cốt và chân tay. Thêm vào đó là ăn lúc nào cũng ngon
miệng, một giấc ngủ hồn nhiên và con cân nặng trong khoảng từ 76 đến 78 kg.
Cha mẹ thấy không, về khía cạnh này, cha mẹ có thể an tâm.

« J’ai toujours le sourire et la blague aux lèvres », dit-il encore. Son expérience
scoute l’a endurci au point qu’il dort toujours la fenêtre grande ouverte, même
quand il gèle dur, qu’il chausse ses patins à glace dès que le petit étang du parc
commence à geler, qu’il est le plus ardent aux batailles à coups de boules de
neige — et celle-ci tombe dru cet hiver 1930-1931. Le coup dont il est le plus
fier est son essai sur glace à la mi-mars. Laissons-le raconter à ses parents:

Thầy còn viết: "Cái miệng con lúc nào cũng cười và đùa giỡn được". Kinh
nghiệm hướng đạo giúp thầy cứng rắn đến mức ngủ mà luôn mở cửa sổ, ngay
cả lúc trời lạnh cóng, thậm chí thầy còn xỏ ngay đôi giày trượt khi cái hồ nhỏ
trong công viên bắt đầu đóng băng, và thầy là người hăng hái nhất trong các trận
chiến với bóng tuyết - tuyết rơi rất dày vào mùa đông 1930-1931. Điều thầy tự
hào nhất chính là cuộc thử nghiệm trên băng vào giữa tháng ba. Hãy nghe thầy
kể cho cha mẹ:

Étant un des plus fervents de patinage, dès le deuxième jour de froid je fus
délégué au supérieur pour demander la permission d’aller sur l’étang qui se
trouve dans le parc. « Il faut auparavant s’assurer de la solidité de la glace »,
me fut-il répondu. Tout heureux, je file sur l’heure satisfaire aux exigences de
la prudence. Je fais un pas : Crac ! Une fêlure. « Pas de danger, pensai-je, c’est
la glace qui prend son assiette. » De fait, elle doit toujours craquer un peu pour
s’asseoir sur l’eau et ensuite il n’y a plus de danger. Un deuxième pas : la fêlure
s’accentue. Deux pas plus loin, j’esquisse un mouvement de danse : tout va bien.
Certain de la solidité, j’avance maintenant sans crainte. À cinq mètres du bord:
Crac ! Plouf ! Brrr !… De l’eau jusque sous les bras ! Quel bain ! Quelle
sensation ! Des deux bras, je m’appuie sur la glace pour remonter : elle casse…
Je recommence : elle recasse… Et ainsi de suite jusqu’au bord… Heureusement
qu’il y avait pied partout ! Mais quel froid ! En deux enjambées, je fus dans ma
chambre (on aurait pu me suivre à la trace !). Friction énergique, linge sec,
soutane propre ; dix minutes après, j’apportais au supé rieur, qui n’en revenait
pas, la preuve évidente que nous ne pouvions patiner sur l’étang. Après cette
petite aventure, pas le moindre rhume, pas le moindre malaise.

Là một trong những người nhiệt tình nhất của môn trượt băng, ngay khi mùa
lạnh bước sang ngày thứ hai, con được cử lên gặp bề trên để xin phép cho đi lại
trên cái hồ trong công viên. Con được nghe trả lời: "Trước tiên phải bảo đảm
xem lớp băng có chắc không". Quá vui, con chạy ngay ra xem theo như bề trên
cẩn thận đòi hỏi. Con dẫm một bước: Crac! Một vết nứt. "Không có gì nguy
hiểm, con nghĩ, đó là băng nằm lớp trên." Thật ra, lúc nào băng cũng phải vỡ
một chút khi ở trên mặt nước và sau đó không còn nguy hiểm nữa. Bước thứ hai:
vết nứt loang to ra. Hai bước xa hơn nữa, con thử làm một động tác như khiêu
vũ: mọi thứ đều ổn. Bảo đảm về độ chắc, con tiến ra, không sợ hãi gì. Cách bờ
5 mét: Crac! Bụp! Brrr! ... Nước cao đến cánh tay! Tắm gì mà lạ! Một cảm giác
khó tả! Con tì hai tay vào lớp băng để leo lên: nó vỡ ... Con làm lại: nó vỡ tiếp...
Và cứ thế cho đến bờ hồ... May là chỗ nào cũng có thể đặt chân! Nhưng lạnh
quá! Loáng hai bước, con đã có mặt trong phòng mình (chắc là ai cũng có thể
theo dấu chân con!). Xoa người cho thật nóng, thay quần áo khô, áo chùng sạch;
mười phút sau ,con lên gặp bề trên, Ngài rất lấy làm ngạc nhiên, con trình với
Ngài bằng chứng rõ ràng chúng con không thể trượt băng trên hồ được. Sau
cuộc phiêu lưu bé nhỏ đó, không hề bị cảm lạnh, cũng chẳng bệnh tật gì.

Pour mieux rassurer ses parents, il leur écrit encore, quelques jours plus tard, Để cho cha mẹ an tâm hơn, vài hôm sau, thầy lại viết thư kể cho họ rằng cùng
qu’avec les beaux jours, le soleil qui chauffe, les oiseaux qui chantent, les bois với những ngày đẹp trời, có nắng ấm, có tiếng chim hót, có rừng cây xanh tươi,
qui verdissent, il se sent un besoin plus intense de vivre et de se dépenser. Il se thầy cảm thấy mình cần phải sống năng động hơn, và tiêu tốn sức lực nhiều hơn.
modère pourtant, sachant que le Bon Dieu veut se servir de ses forces pour plus Tuy nhiên, thầy vẫn tự kiềm chế, vì biết rằng Chúa Nhân Lành muốn sử dụng

tard. Mais il est toujours content, du matin au soir et du soir au matin, assure-t- sức lực của thầy về sau. Nhưng thầy cho hay, lúc nào mình cũng hài lòng, từ
il.
sáng đến tối và từ tối đến sáng.
Tout est motif de joie pour moi, parce que tout ce que j’accomplis n’est pas ma Đối với con, mọi sự đều có thể khiến con vui, bởi vì tất cả những gì con làm
volonté, mais celle de Dieu. Et cette constatation forte : Ma vie deviant une được đều không phải là do ý con, mà là do ý Chúa.
action intense dans le calme parfait. À quoi il ajoute : Je crois bien que je dois
tout cela à vos prières et sacrifices. Le Bon Dieu vous paie en me comblant… et Thầy còn quả quyết: Đời sống con biến thành một hành động mãnh liệt trong
sự bình an tuyệt hảo. Rồi thầy viết thêm: Con tin rằng sở dĩ mình đạt được tất
en définitive, c’est moi qui dois le plus et à Dieu et à vous !
cả những điều này chính là nhờ lời cầu nguyện và hy sinh của cha mẹ. Chúa
Nhân Lành trả công cho cha mẹ bằng cách đổ tràn ân sủng xuống cho con... và
nói cho cùng, chính con là người nợ Chúa và cha mẹ nhiều nhất!
Il semble que Dieu ait attendu ce sommet, à la fois physique et spirituel, de la
vie de Paul Seitz pour lui envoyer sa première épreuve, lourde de conséquences
pour son avenir de missionnaire. Voilà qu’en mai 1931, alors qu’il est dans la
force de ses vingt-quatre ans, dans l’épanouissement de sa vie religieuse,
savourant le succès de ses études de philosophie, au point qu’il est question de
lui faire passer le baccalauréat, voilà que le plancher se dérobe sous ses pas et il
se fait d’autant plus mal qu’il tombe de haut ! On ose à peine prononcer le mot
de ce qui, sans doute, le frappe et qui fait tant de ravages à l’époque : la
tuberculose !

Dường như Chúa đã chờ cho Thầy Paul Seitz vươn tới đỉnh cao này, cả về thể
chất lẫn tinh thần, để gửi cho thầy thử thách đầu tiên, có ảnh hưởng rất lớn đến
tương lai đời sống thừa sai của thầy sau này. Vào tháng 5 năm 1931, đang khỏe
mạnh ở tuổi hai mươi bốn, trong thời kỳ sung mãn của đời sống tu trì, đang
khoan khoái tận hưởng thành quả mấy năm học triết, đến mức bề trên đặt vấn
đề cho thầy đi thi lấy bằng tú tài, thì kìa, sàn nhà sập ngay dưới chân, và thầy
càng cảm thấy đau hơn khi rớt xuống từ trên cao! Không mấy ai dám thốt ra cái
chữ đang hầu như đánh quị thầy, và gây ra biết bao tai họa vào thời điểm đó:
bệnh lao!

La tuberculose

Bệnh lao

Depuis quelque temps, il se sent fatigué, d’une lassitude indéfinissable qui le
gêne pour se sortir du lit le matin, pour travailler, pour remplir ses obligations
de sacristain et de tapissier — car on lui a confié cet artisanat en plus.
Consultation de médecin, radio pulmonaire : le diagnostic tombe, à la fin de mai
1931: « Sclérose, induration superficielle des tissus du poumon ».

Lâu nay, thầy cảm thấy mệt, một sự mệt mỏi không thể giải thích được, khiến
thầy khó lòng mà ra khỏi giường vào buổi sáng, để làm việc, để chu toàn công
việc trong phòng thánh và công việc dệt thảm – bởi thầy mới được giao thêm
công việc thủ công này. Đi khám bác sĩ, chụp hình phổi, cuối tháng 5/1931, chẩn
đoán cho hay: "Xơ cứng mặt ngoài mô phổi".

Il l’a peut-être bien mérité, pensera-t-on, avec son bain improvise dans la Creuse
à Fontgombault, un 8 décembre ; avec son autre bain à travers la glace dans
l’étang de Bièvres en mars dernier ; avec ses excès de sports, de marches, de
travail intellectuel aussi, pour rejoindre le niveau de ses confrères. Et puis, n’y
a-t-il pas une prédisposition familiale, puisque son frère Pierre n’est pas
parfaitement remis d’une grande fatigue, commencée il y a trois ans ; il passe
encore de longues heures de chaise-longue à Criquetot, sans avoir pu reprendre
de travail.

Có người sẽ nghĩ, chắc là thầy đáng bị như thế thật, vì bữa tắm bất đắc dĩ trong
sông Creuse lúc còn ở Fontgombault, hôm mồng 8 tháng 12; rồi lần ngập lội
trong băng ở hồ Bièvres vào tháng 3 năm ngoái; lại còn chơi thể thao, đi bộ, học
hành quá sức để theo cho kịp trình độ các bạn. Hay có thể do di truyền, vì anh
Pierre của thầy cũng chưa hoàn toàn hồi phục sau một thời gian dài mệt mỏi,
khởi đầu cách đây 3 năm; anh vẫn phải nằm dài trên ghế ở Criquetot, chưa làm
việc lại được.

Sans doute le choc est rude, mais Paul n’en laisse rien paraître extérieurement,
surtout en avertissant ses parents avec moult précautions. « Aucune gravité »,
assure-t-il. « C’est vraiment trois fois rien ! » Il en plaisante même : « Je paie là
mes fatigues de trois ans. Mais quel tarif ! Quel superbe tarif ! trois mois de
repos dans la famille. Avouez tout de même que c’est épatant ! » Le médecin lui
a fait une ordonnance pour un reconstituant : la colloïdogénine, avec la consigne:

Dĩ nhiên, cú sốc rất mạnh, nhưng thầy Paul lại không hề để lộ bất cứ điều gì ra
bên ngoài, nhất là thầy rất thận trọng khi báo tin cho cha mẹ. Thầy trấn an:
"Không nặng lắm đâu, thực sự không nặng lắm đâu.” Thầy thậm chí còn nói
đùa: "Con trả giá cho ba năm mệt mỏi. Nhưng cái giá nào đây! Một cái giá quá
đẹp! Ba tháng nghỉ ngơi ở nhà. Cha mẹ cũng phải công nhận điều đó thật tuyệt
vời chứ!” Bác sĩ đã ghi cho thầy một toa thuốc dành cho người hồi sức với liệu

« Dormez bien, mangez bien et baladez-vous. » Ce n’est donc là, pour lui,
«qu’un bon tour comme le Bon Dieu seul sait en jouer. » Et l’ordonnance qu’il
donne à ses parents, c’est : « Réjouissez-vous donc comme je me réjouis, car je
me réjouis réellement de la tournure des événements. »

pháp "Ngủ ngon, ăn ngon và đi dạo." Như vậy, đối với thầy, đó "chỉ là một vố
mà chỉ mình Chúa Nhân Lành biết chơi.” Và đây là lời nhắn nhủ của thầy dành
cho cha mẹ: "Xin hãy cứ vui như con đang vui, bởi vì con thực sự đang rất vui
về những biết chuyển này.”

Il ne se doute pas — personne ne se doute — que ces trois mois de vacances Thầy không ngờ - và cũng chẳng ai ngờ - ba tháng được nghỉ này sẽ kéo dài...
vont durer… plus de deux ans !
hơn hai năm!
Naturellement, ses parents ne sont qu’à moitié dupes des paroles tranquillisantes
de leur fils, et ils vont même jusqu’à comprendre qu’il est « très déprimé avec
besoin de grand repos », comme son frère aîné. Il les rassure donc longuement,
assurant qu’il y a chez lui seulement « un peu 1 de surmenage », « un peu 2 de
fatigue », qu’il va quand même passer ses examens de fin d’année un peu plus
tôt que les autres, puis qu’il ira les rejoindre à Criquetot. Ils constateront alors
qu’il est toujours très heureux, très joyeux, qu’il sait encore faire remonter le
coin de ses lèvres jusqu’aux oreilles et qu’il les entraînera à cet exercice très
salutaire et pas fatigant. « Il paraît que ça facilite la digestion », plaisante-t-il
encore.

Đương nhiên, cha mẹ thầy chỉ tin một nửa những lời con họ trấn an, và họ thậm
chí hiểu rằng thầy "rất xuống sức và cần nghỉ ngơi nhiều", giống như người anh
cả. Thầy lại cố giải thích dài dòng cho họ yên tâm, cam đoan rằng mình chỉ có
"hơi làm việc quá sức", "hơi mệt mỏi chút xíu", tuy nhiên mình vẫn sẽ thi cuối
năm sớm hơn so với những người khác, sau đó sẽ về gặp họ ở Criquetot. Và như
vậy họ sẽ thấy tận mắt là thầy vẫn rất hạnh phúc, rất vui vẻ, ngoài ra còn biết
banh môi lên đến tận tai và thầy sẽ chỉ cho họ bài tập rất tốt cho sức khỏe và
không hề khó khăn này. Thầy còn đùa: "Hình như nó giúp cho ăn uống dễ tiêu".

Il part donc le 5 juin pour la Normandie, heureux de trouver Bel-Air, le pavillon Vậy là ngày 5 tháng 6, thầy lên đường đi Normandie, vui mừng thấy lại Bel Air,
de ses parents, bien aménagé, avec un jardin où il va pouvoir travailler et jouir căn nhà nghỉ của cha mẹ, được sửa soạn chu đáo, với một khu vườn nơi thầy sẽ
có thể làm việc và tận hưởng sự thinh lặng, cùng với không khí biển ở gần, và
du silence, de l’air de la mer assez proche, de la bonne cuisine familiale.
những bữa ăn ngon gia đình.
Durtol (septembre à décembre 1931)

Durtol (tháng 9 đến tháng 12 năm 1931)

Mais l’épreuve ne fait que commencer, les examens médicaux sont inquiétants:
c’est l’air de la montagne qui est recommandé, et d’urgence: Paul va devoir
partir dans un sanatorium pour un long séjour. Mgr de Guébriant, très attentif à
la santé de ses séminaristes, se charge de lui trouver le lieu et la maison qui
conviennent.

Nhưng thử thách chỉ mới bắt đầu, các cuộc khám nghiệm sức khoẻ rất đáng lo
ngại: cần phải hít thở không khí miền núi và cấp tốc: thầy Paul phải đi nghĩ
dưỡng một thời gian dài trong một dưỡng đường. Đức Cha Guébriant, rất quan
tâm đến sức khỏe của các chủng sinh, đã lo tìm cho thầy nơi ở và ngôi nhà thích
hợp.

Des châteaux ?… Je les avais vus de loin.
La vie de château ?… Je ne la connaissais que par ouï-dire.

Các lâu đài ư?... Con đã nhìn thấy chúng từ xa.
Cuộc sống trong lâu đài ư?... Con chỉ mới nghe nói.

Tout cela est maintenant une réalité! J’en ris tout seul quand je me pavane en
pyjama dans ma chambre, quand, de ma fenêtre, j’aperçois le parc tout fleuri.
Ah ! le petit abbé, le petit aspirant missionnaire est bien soigné, soyez sans
crainte. Quand Monseigneur fait quelque chose, ce n’est pas à moitié. Je ne
crois pas qu’il eût pu faire plus pour un évêque. Mais n’anticipons pas…

Tất cả những thứ đó bây giờ là một thực tế! Con cứ cười một mình khi đi lại
khệnh khạng trong phòng với bộ đồ ngủ, và khi từ cửa sổ nhìn ra, con thấy cả
một công viên đang nở rộ. Ái chà! Ông cụ non, cậu bé chủng sinh hội thừa sai
nay đang được chăm sóc kỹ, xin cha mẹ đừng lo. Đức Cha mà đã làm điều gì,
là không làm nửa vời. Con không nghĩ rằng Ngài có thể làm tốt hơn thế với một
vị giám mục. Nhưng thôi, đừng nói trước...

Telle est la première lettre que celui qui sera évêque de Kontum vingt ans plus

Đó là nội dung bức thư đầu tiên của người sẽ là giám mục Kontum hai mươi
năm sau (nhưng thôi, đừng nói trước...) gửi cho cha mẹ mình, vào ngày 26 tháng
9 năm 1931, từ nơi ở mới: lâu đài Durtol.

tard (mais n’anticipons pas…) adresse à ses parents, le 26 septembre 1931,
depuis sa nouvelle résidence : le château de Durtol.
Durtol, sur les premières pentes du Puy-de-Dôme, dans le département du même
nom, est une campagne résidentielle verdoyante dominant la ville de Clermont,
célèbre cité gauloise et très ancien évêché, maintenant capitale du pneu
Michelin.

Durtol, nằm trên vùng đồi thoai thoải dẫn lên ngọn núi Puy-de-Dôme, thuộc địa
hạt cùng tên, là một khu nhà ở cao cấp vùng ngoại ô xanh tươi nhìn xuống thành
phố Clermont, vốn nổi tiếng từ thời gô-loa (tổ tiên người Pháp) và có một tòa
giám mục lâu đời, hiện là thủ phủ của công ty vỏ xe Michelin.

Le château a été transformé en sanatorium et maison de repos pour les malades
du poumon qui peuvent y respirer un air pur à plus de 500 mètres d’altitude. De
la terrasse ou de leurs fenêtres, ils jouissent d’un panorama à 180° sur toute la
ville et sa cathédrale aux deux flèches en pierre noire de Volvic, sur la plaine de
Limagne et les Monts-du- Forez ; s’ils montent un peu au-dessus de la propriété,
ils peuvent apercevoir, par très beau temps, les sommets de la chaîne des Alpes.

Lâu đài đã được biến thành dưỡng đường và nhà nghỉ cho bệnh nhân phổi để họ
có thể hít thở không khí trong lành ở độ cao hơn 500 mét so với mực nước biển.
Từ sân thượng hoặc từ cửa sổ, họ tận hưởng bức tranh toàn cảnh 180° của cả
thành phố và nhà thờ chính tòa với hai ngọn tháp bằng đá đen Volvic, trên đồng
bằng Limagne và Monts-du-Forez; nếu như họ leo lên cao chút nữa, họ có thể
nhìn thấy dãy núi Alpes, khi thời tiết thật tốt.

Trois médecins sont affectés en permanence à la maison et un nombreux Ba bác sĩ được chỉ định thường xuyên túc trực tại nhà và một đội ngũ đông đảo
personnel est aux petits soins pour les malades ; notre séminariste est un peu nhân viên chăm sóc cẩn thận người bệnh; chàng chủng sinh của chúng ta hơi bỡ
dépaysé par ce luxe et cette vie de château:
ngỡ bởi sự xa hoa và cuộc sống ở lâu đài này. Thầy thừa nhận:
Elle n’est certes pas dans mes goûts, reconnaît-il. Un croûton de pain pour
déjeuner et un morceau de toile pour abri : je n’en désire pas plus. Mais le Bon
Dieu en a voulu autrement, alors je n’ai pas à rouspéter, mais plutôt à accepter
joyeusement : c’est ce que je fais. Tous les pensionnaires sont des jeunes gens
ou jeunes filles ; pas de vieux. La tuberculose est l’apanage des jeunes. La
plupart sont étudiants et étudiantes, donc milieu intéressant au point de vue
intellectuel. Au point de vue moral aussi : beaucoup sont de bons chrétiens.

Dans ce milieu élégant, il s’amuse à la pensée qu’il y a peu de temps encore il
était « ni plus ni moins un gars d’ferme » ! Bien accueilli par chacun, mettant
une note religieuse et sans austérité dans les conversations, il apporte la
consolation et l’espérance dans un monde de souffrances qu’il découvre. Pour
lui-même, il ne veut pas appeler « épreuve » ce qu’il considère comme une
grâce, dont il se réjouit et dont il remercie Dieu. Il tient aussi à rassurer ses
parents sur son état de santé, qui est « très satisfaisant » (hum !…).

Nó chắc chắn không phù hợp với con. Một mẩu bánh mì cho bữa trưa và một
miếng vải để che thân: con không cần gì hơn. Nhưng Chúa Nhân Lành lại muốn
khác, nên con chẳng việc gì phải phàn nàn, tốt hơn là cứ chấp nhận một cách
vui vẻ, và con đang làm như thế đó. Tất cả những bệnh nhân nội trú ở đây đều
trong độ tuổi thanh niên, nam có nữ có, nhưng không có người già. Bệnh lao là
đặc quyền của những người trẻ tuổi. Phần đông trong số họ là sinh viên, do đó,
đây là một môi trường thú vị xét về mặt trí thức. Về phương diện đạo đức cũng
vậy: nhiều người là Ki-tô hữu tốt.
Trong môi trường sang trọng ấy, thầy thích thú với suy nghĩ rằng chỉ mới cách
đây không lâu, mình “ít nhiều còn là một gã nông dân"! Được mọi người đón
tiếp niềm nở, vì có dáng dấp thầy tu và không hề khắt khe khi nói chuyện, thầy
mang đến niềm an ủi và hy vọng cho một thế giới đau khổ mà thầy đang khám
phá. Riêng thầy, thầy không muốn gọi thời gian này là một "thử thách", bởi thầy
vẫn xem đây như một ân sủng, và thầy vui mừng tạ ơn Chúa. Thầy cũng muốn
trấn an cha mẹ về tình trạng sức khỏe của mình, mà thầy nói là "rất khả quan"
(hum! ...).

Seulement un peu de nervosité et ceci par tempérament. Je n’en aurai guère Chỉ có một chút căng thẳng thôi, và điều này là do bởi tính khí. Con sẽ không
pour plus de deux mois, mettons trois au maximum, c’est tout, a dit le docteur. phải ở đây quá hai tháng đâu, cứ cho tối đa là ba tháng, vậy thôi, bác sĩ nói thế.
Pour tout médicament, il a… un laxatif. Curieuse façon de traiter la tuberculose Về chuyện thuốc men, thầy có … thuốc nhuận trường. Một cách điều trị bệnh
!… Il mange avec un appétit d’ogre, il dort d’un trait toute la nuit, il va à la lao phổi thật lạ lùng! Thầy ăn như hạm, ngủ một giấc thẳng cẳng đến sáng, dự
messe dans la chapelle du château, célébrée par un jésuite qui n’en finit pas de lễ trong nhà nguyện lâu đài, được cử hành bởi một linh mục dòng Tên gần đất
mourir, et le reste du temps il fait de la chaiselongue, lisant, jouant aux échecs xa trời; thời gian còn lại, thầy nằm nghỉ, đọc sách, chơi cờ hoặc chơi bài
ou à Trafalgar ; il se promène aussi à pas lents chaque jour dans le parc et s’est Trafalgar; thầy cũng chậm chậm đi dạo mỗi ngày trong công viên và đã có lần,

risqué une fois, au bout d’un mois de séjour, à faire une promenade d’une petite sau khoảng một tháng ở đó, liều ra đi dạo bên ngoài chưa đến một tiếng đồng
heure à l’extérieur — ce qui prouve bien qu’il n’est pas encore bien fort, hồ - điều này chứng tỏ thầy vẫn chưa được khỏe lắm, dù thầy có nói gì đi nữa.
Thầy kể với cha mẹ lần thầy đi hớt tóc, những người quá rành nghề này, như
quoiqu’il en dise.
sau:
Il a bien fallu que j’aille me faire couper les cheveux, raconte-t-il à ses parents,
experts en la matière. En soi c’est banal… mais pas tant que ça ! D’abord le
coiffeur qui vient de Clermont au château prend 7 F pour une coupe de cheveux
: il exagère ! Aussi il n’a pas eu ma clientèle. Alors je suis allé voir le «
perruquier » de Durtol. Sur le seuil de la boutique, un homme en bras de
chemise, manches retroussées, mains sales, vêtements malpropres, figure
crasseuse… C’est le perruquier. C’est en lui demandant où était le coiffeur que
je l’ai appris. J’entre dans le « salon » (entre guillemets) : sur le sol, un épais
tapis… de cheveux. Sur les murs, un choix considérable de cartes postales,
photographies, images de toutes sortes ; les mouches y ont déposé la patine du
temps : un athlète exhibant ses biceps est à côté du maire de Durtol ; en face, la
femme du coiffeur. Ainsi, les clients qui attendant n’ont pas besoin de journaux
! J’eus l’avantage de passer tout de suite au fauteuil. Devant moi, un meuble
bancal, couleur indéfinissable : entre le jaune et le brun. Une cuvette fêlée ; une
glace terne. À droite et à gauche, un amoncellement de flacons, de brosses, de
boîtes, etc. ; sur le tout, ce quelque chose de gras et poussiéreux à la fois qu’on
appelle la crasse. En un tour de main, l’opérateur se ceint d’un morceau de toile
grise ; puis, avec une autre défroque semblable, il me couvre les épaules. Avec
insistance, il enfonce ses gros doigts dans mon cou. Brrrr !… Et la tonte
commence. La tondeuse tire, les ciseaux arrachent, l’haleine vineuse du
bonhomme me suffoque. Une demi-heure après, je me relève, la chevelure
mutilée. « C’est 4 F 50, Monsieur » !!!

Con phải đi hớt tóc. Chuyện tự nó chẳng có gì đáng nói... nhưng không hẳn thế!
Đầu tiên, ông thợ hớt tóc từ Clermont đến lâu đài, ông lấy đến 7 quan cho một
lần hớt: đắt quá sức! Bởi thế, con đâu có hớt tóc với ổng. Con tìm đến tiệm
chuyên bán mái tóc giả ở Durtol. Trước thềm cửa tiệm, một người đàn ông chỉ
mặc áo sơ mi, áo xắn tay, mà hai tay thì dơ, áo quần cũng dơ, mặt mày bẩn
thỉu... Ông thợ bán tóc giả đó. Chỉ đến khi con hỏi ông ta là ông thợ hớt tóc ở
đâu thì con mới biết chính là ổng. Con bước vào "tiệm": dưới sàn nhà, một tấm
thảm dày toàn... tóc là tóc. Trên tường, rất nhiều bưu thiếp, hình chụp, hình vẽ
đủ loại; đám ruồi đã thay nhau bu lên đó, làm cho xỉn màu theo thời gian: một
lực sĩ đang khoe cơ bắp cạnh ông thị trưởng Durtol; đối diện, hình bà vợ ổng.
Vì thế, những khách hàng chờ đợi khỏi cần đọc báo! Con có lợi thế là được lên
ghế ngồi ngay lập tức. Trước mặt con, một cái bàn khập khiểng, màu sắc không
thể xác định: nửa vàng nửa nâu. Một cái thau nứt; một tấm kính mờ. Phía bên
phải và bên trái, một đống chai lọ, bàn chải, hộp, v.v. ; phủ lên trên, là cái thứ
vừa nhờn nhờn, vừa bụi bụi mà ta hay gọi là dơ bẩn. Trong nháy mắt, ông thợ
lấy một miếng vải màu xám quấn quanh mình; rồi ổng khoác một miếng khác,
đã cũ, lên vai con. Ổng ấn mạnh những ngón tay to đùng vào cổ con. Brrrr! Và
việc hớt tóc bắt đầu. Cái tông đơ thì kéo, cái kéo thì giựt, cái hơi đầy mùi rượu
của ổng làm con ngạt thở. Nửa tiếng sau, con đứng dậy, mái tóc đã bị tổn thương
nặng. "4 quan rưỡi, thưa ông”!!!

Dans une courte vision, j’ai revu le petit salon de coiffure de Criquetot… Ah !
pays des châtaignes ventrues, des belles pêches veloutées, des monts dorés ! Qui
n’a pas été ch z le coiffeur ne te connaît pas ! Crasse vénérable, crasse
d’Auvergne !… Voilà le trait caractéristique du pays !…

Một chút hồi tưởng, con đã thấy lại tiệm hớt tóc nhỏ ở Criquetot…. Ôi! xứ sở
của những hạt dẻ no tròn, những trái đào bóng mượt, những ngọn núi vàng óng!
Ai chưa từng đi hớt tóc thì làm sao mà biết! đồ dơ bẩn kinh niên, đồ dơ bẩn vùng
Auvergne! ... Nét đặc trưng của xứ sở chính là đây!...

Inutile de dire que, pour la coupe suivante, Paul descend à Clermont ; il en
profite pour voir la cathédrale et visiter un ancien condisciple de Fontgombault,
maintenant au grand séminaire de cette ville. Cette marche de cinq kilomètres à
pied lui fait le plus grand bien et lui prouve qu’il reprend des forces.

Khỏi cần nói, lần hớt tóc tiếp theo, thầy Paul xuống Clermont; thầy cũng nhân
tiện đi viếng nhà thờ chính tòa và thăm một bạn đồng môn cũ ở Fontgombault,
lúc đó đang học trong đại chủng viện của thành phố. Đối với thầy, chuyến đi bộ
năm cây số này thật là hữu ích và chứng tỏ thầy đang lấy lại sức.

Mais cette amélioration ne semble pas suffisante aux médecins et, après deux
mois à Durtol, ils jugent qu’il n’est pas question de revenir en région parisienne,
et encore moins de reprendre le travail au séminaire : l’altitude est nécessaire
pour soigner les poumons. Peut-être pourrait-on l’envoyer dans une maison du
clergé à Thorenc, dans les Alpes Maritimes, à 1 200 mètres d’altitude. La
pension y serait moins chère qu’à Durtol, où elle s’élève à 2 500 F par mois.

Nhưng theo các bác sĩ, sự hồi phục này dường như chưa đủ, và sau hai tháng ở
Durtol, họ xét rằng không có chuyện quay trở lại vùng Paris, và lại càng không
thể tiếp tục công việc tại chủng viện: độ cao là cần thiết để điều trị phổi. Chắc
là phải gửi thầy đến một nhà nghỉ dành cho giáo sĩ ở Thorenc, vùng Alpes
Maritimes, trên độ cao 1,200 mét. Chi phí ở đó sẽ rẻ hơn so với ở Durtol, nơi
mỗi tháng phải trả 2,500 quan. Nhưng các cha bề trên của thầy ở Hội Thừa Sai

Mais ses supérieurs de la rue du Bac trouvent mieux encore : un Père de la tìm ra được giải pháp hay hơn: một cha trong nhà Bièvres có người anh làm cha
sở một giáo xứ nhỏ thuộc vùng Haute -Savoie, cách Annecy 18 km về phía nam
maison de Bièvres a un frère qui est curé dans une petite paroisse de Hautevà ở độ cao gần 1.000 mét. Phù hợp quá còn gì!
Savoie, à 18 km au sud d’Annecy, et à près de 1 000 mètres d’altitude. C’est
exactement ce qui convient !
Accord est vite conclu avec ce bon curé de montagne qui a deux cent cinquante
âmes à nourrir spirituellement et qui est heureux d’héberger un jeune séminariste
qui l’aidera dans son ministère. Reste à passer une dernière visite médicale avant
de partir : le docteur assure que son patient n’a plus trace de sclérose au poumon.
Ouf ! C’est donc fini. Paul pense tout haut que, dans un mois, il pourra rentrer
au séminaire.

Thỏa thuận đã nhanh chóng đạt được với ông cha sở miền núi tốt bụng này, ngài
đang phải chăm sóc phần hồn cho hai trăm năm mươi bổn đạo, nay vui mừng
được tiếp đón một chủng sinh trẻ tới phụ giúp mình trong công việc giáo xứ.
Vẫn còn phải khám bệnh lần cuối trước khi đi: bác sĩ khẳng định không còn dấu
vết nào của bệnh xơ màng phổi. Thế là thoát nạn. Thầy Paul cao hứng nghĩ rằng
một tháng nữa mình sẽ có thể quay lại chủng viện.

« Oh ! Mais pas du tout, répond tranquillement le médecin. Pas du tout ! Dans
un an ce sera bien ; pas avant ! » — J’en ai été tellement estomaqué, dit Paul,
que sur le même ton tranquille, je lui ai demandé s’il ne plaisantait pas. Après
qu’il m’eut assuré qu’il n’en était rien, je lui ai fait répéter encore ce qu’il venait
de dire. Il eut la complaisance de s’exécuter et d’ajouter… un sourire et
quelques explications : « Les règlements de vos séminaires datent du xve siècle
et ne sont par conséquent pas adaptés au xxe siècle ; on vous fatigue trop !
Puisqu’un curé vous offre son presbytère, allez-y et restez-y ; je vous autorise à
travailler six heures par jour : vous pourrez ainsi continuer vos études et écarter
tout risque de vous fatiguer. » Il faut dire que ce médecin était aussi chargé par
l’évêque de Clermont de la direction médicale du séminaire du diocèse : il savait
donc de quoi il parlait.

"Ồ! Không đâu. Vị bác sĩ bình thản trả lời. Không đâu! Một năm nữa thì may
ra; không sớm hơn được!

Eh bien, je me laisse conduire, conclut Paul. Ma vie de missionnaire,
d’instrument du Bon Dieu commence. Qu’importe le lieu où je vis, le principal
étant d’y bien vivre. Conclusion ? Content toujours, plein de joie et en avant
vers ma nouvelle destinée !

Vậy là, con cứ để cho mình được Chúa dẫn dắt. Cuộc đời thừa sai của con, cuộc
đời làm công cụ của Chúa Nhân Lành bắt đầu. Chuyện con sống ở chỗ nào, đâu
có gì quan trọng, điều chính yếu là phải sống thật tốt ở nơi mình sống. Kết luận
sao đây? Lúc nào cũng hài lòng, tràn đầy niềm vui và tiến lên hướng về vận
mệnh mới!

Il quitte néanmoins Durtol avec regret, y laissant un lambeau de son coeur. Il
s’y est fait des amis parmi les malades auxquels il s’est attaché. L’un d’eux a
failli mourir dans ses bras, après avoir vomi deux litres de sang. Il en console
d’autres qui pleurent. Avant de partir, il a voulu faire une promenade d’adieu à
l’Auvergne.

Nói vậy chứ thầy phải rời Durtol với bao tiếc nuối, để lại đó một mảnh con tim
tan vỡ. Thầy đã làm bạn với những người bệnh mà thầy gắn bó. Một trong số họ
suýt chết trên tay thầy sau khi nôn ra hai lít máu. Thầy an ủi một số người khác
khi họ khóc. Trước khi lên đường, thầy muốn đi dạo một vòng chào tạm biệt
vùng Auvergne. Thầy kể với giọng điệu trữ tình quen thuộc:

Và thầy Paul viết tiếp:
Con đã rất ngạc nhiên, đến mức, với cùng một giọng bình thản, con hỏi lại bác
sĩ có phải ông ấy đang nói đùa. Sau khi ông xác nhận là không hề có chuyện
đùa, con đã xin ông nhắc lại điều vừa nói. Ông vui vẻ làm theo, và còn kèm
thêm... một nụ cười cùng với vài lời giải thích: "Các quy định của chủng viện
mấy anh có từ thế kỷ mười lăm và do đó không còn phù hợp với thế kỷ hai mươi;
người ta làm cho anh mệt mỏi quá! Nay có một ông cha sở mời anh về giúp ngài
trong công việc giáo xứ, thì anh cứ đến và ở lại đó; tôi cho phép anh làm việc
sáu tiếng một ngày: như vậy anh vẫn có thể tiếp tục việc học và tránh được mọi
nguy cơ khiến cho mình mệt mỏi." Thật ra, vị bác sĩ này đã được đức giám mục
Clermont ủy thác cho việc điều hành dịch vụ y tế của chủng viện giáo phận: vì
thế, ông rành điều ông nói.

Le vent soufflait en tempête, écrit-il avec son lyrisme habituel, chassant de gros Gió thổi như vũ bão, xua đi những đám mây lớn trên nền trời xanh; những cơn
nuages dans le ciel bleu ; des rafales de pluie descendaient en trombe sur la mưa ào ào đổ xuống thung lũng. Con leo lên những ngọn đồi lân cận và sau đó,
vallée. J’ai gagné les hauteurs voisines puis, suivant la crête, à travers les men theo đỉnh đồi, con băng qua rừng thông, đi bộ hơn hai giờ. Một mình giữa

sapins, j’ai marché plus de deux heures. Seul dans la montagne, j’ai chanté dans
le vent ; je me suis imprégné de tempête, cheveux au vent, narines gonflées. Ce
n’était plus de la joie, mais de l’exaltation, tant ce spectacle grandiose qui se
déroulait sous mes yeux était en harmonie avec mes sentiments. De la hauteur
où j’étais, je voyais la pluie fine et grise descendre sur Clermont comme un
linceul ; autour de moi, la tempête courbait les sapins, secouait la montagne,
hurlait en de brusques sursauts. Quelle formidable prière que celle de la nature
en démence ! Tout naturellement me venaient aux lèvres les paroles du
psalmiste: « Vous, oeuvres du Seigneur, bénissez toutes Yahvé, louez-le et
exaltez-le dans tous les siècles ! »

núi rừng, con hát vang theo gió; con dầm mình trong cơn bão, tóc tung bay, mũi
nở to. Không còn là niềm vui nữa, mà là sự hứng khởi, vì cảnh tượng hùng vĩ
trước mắt đang hòa điệu cùng cảm xúc trong con. Từ độ cao đang đứng, con
nhìn thấy cơn mưa màu xám, mịn màng rơi xuống Clermont chẳng khác nào
một tấm khăn liệm; xung quanh, cơn bão khiến rặng thông oằn cong, làm rung
chuyển núi đồi, hú lên từng đợt. Thật là một lời nguyện tuyệt vời, lời nguyện của
thiên nhiên trong cơn chấn động. Bất chợt, môi miệng con mở ra thốt lên lời
thánh vịnh: "Chúc tụng Chúa đi, hỡi kỳ công của Chúa, hãy tung hô và tôn vinh
Người đến muôn thuở muôn đời!"

J’ai compris et admiré les Beethoven, les Mozart, les Lamartine, les Rude, les
Michel-Ange qui savent exprimer leurs sentiments, qui dans la poésie, dans la
sculpture, la peinture. J’ai compris la source de leurs plus beaux chefsd’oeuvre. Heureux ceux qui savent sentir, mais heureux aussi ceux qui savent
exprimer !

Con đã hiểu và ngưỡng mộ những người như Beethoven, Mozart, Lamartine,
Rude, Michel-Ange, họ biết biểu lộ cảm xúc của mình, kẻ thì trong thơ ca, người
thì trong điêu khắc, hội họa. Con đã hiểu đâu là nguồn gốc những kiệt tác của
họ. Phúc cho những ai biết cảm nhận, nhưng cũng phúc cho những ai biết biểu
lộ!

J’ai dû enfin quitter les hauteurs, regagner la vallée grise et humide, mais j’ai
emporté quelque chose avec moi qui ne me quitte plus : un je ne sais quoi
d’inexprimable, de beau, de majestueux, de puissant. C’est un peu du Ciel, je
crois !

Cuối cùng con phải rời những ngọn đồi, xuống lại thung lũng xám xịt và ẩm
ướt, nhưng con đã mang theo một thứ sẽ mãi mãi gắn bó với con: một cái gì
không thể diễn tả nên lời được, thật đẹp, thật uy nghi, thật mạnh mẽ. Như một
phần của Thiên Đàng, con nghĩ thế!

Ne pas regretter ce pays ? Mais ce serait de l’ingratitude ! J’emporte de mon Không nuối tiếc vùng đất này ư? Nói thế thì hóa ra là vô ơn! Con mang theo
séjour un souvenir ineffaçable.
một kỷ niệm không thể xóa nhòa về thời gian lưu ngụ ở đây.
Le 10 décembre 1931, l’abbé Paul Seitz quitte donc les montagnes d’Auvergne Ngày 10 tháng 12 năm 1931, Thầy Paul Seitz rời dãy núi Auvergne để sang dãy
pour gagner celles des Alpes et s’installer chez monsieur l’abbé Bibollet, curé núi Alpes và đến ở với Cha Bibollet, chánh xứ Leschaux, tại Haute-Savoie.
de Leschaux, en Haute-Savoie.
Leschaux, Haute-Savoie (décembre 1931 à juin 1933)

Leschaux, Haute-Savoie (tháng 12 năm 1931 đến tháng 6 năm 1933)

Paul passe, « le coeur un peu gros », la grille de ce château de Durtol où il a
séjourné moins de deux mois. Quelle expédition pour se rendre du Puy-de-Dôme
en Haute-Savoie, alors qu’à vol d’oiseau cela semble si proche ! Parti à 5 h du
matin, lourdement chargé de deux grosses valises et d’un énorme baluchon qui
lui écrase les épaules — tout ce qu’il faut pour un tuberculeux qui cherche du
repos… — il passe de train en train, pour n’arriver qu’à la nuit tombée à
Leschaux, ce petit village des Alpes où il va passer plus de temps qu’il ne pense.

Với trái tim nặng trỉu, thầy Paul rời lâu đài Durtol, sau khi ở đó chưa đầy hai
tháng. Đi từ Puy-de-Dôme đến Haute-Savoie, theo đường chim bay dường như
rất gần, nhưng lại là một chuyến thám hiểm thực sự! Khởi hành lúc 5 giờ sáng,
với hai chiếc vali đầy và một cái ba lô to đè nặng trên vai – đúng là mọi thứ cần
thiết cho một bệnh nhân lao phổi đang tìm sự nghỉ ngơi... – thầy chuyển từ xe
lửa này sang xe lửa khác, đến tận đêm mới tới được Leschaux, một ngôi làng
nhỏ trên dãy núi Alpes, và sẽ ở lại đó lâu hơn mình tưởng.

L’accueil du bon curé est chaleureux et la bonne entente va se faire
instantanément, pour ne plus se ternir. Après un bon dîner et une nuit réparatrice,
Paul découvre un pays comme il n’en a jamais vu et qui l’enchante. Le petit
village est entouré de montagnes qui s’élèvent à plus de 2 000 mètres et sont
couvertes de neige : « C’est beau, c’est immense, c’est féerique ! » dit-il, tout

Cha sở đón tiếp thầy thật niềm nở, hai người tâm đầu ý hợp với nhau ngay, và
sẽ còn gắn bó lâu dài nữa. Sau bữa ăn tối thật ngon và ngủ một đêm lấy lại sức,
thầy Paul phát hiện ra một xứ sở mà thầy chưa bao giờ thấy, khiến thầy rất thích
thú. Ngôi làng nhỏ được bao quanh bởi những ngọn núi cao hơn 2.000 mét và
phủ đầy tuyết. Thầy thốt lên đầy thán phục: "Đẹp thật, mênh mông thật, như

saisi d’admiration. Il envisage déjà de les escalader, pour pouvoir contempler le trong truyện thần tiên!". Thầy còn hình dung kế hoạch leo núi, để có thể chiêm
Mont Blanc, le lac de Genève et d’immenses panoramas. Quant aux chalets du ngưỡng ngọn núi Mont Blanc, hồ Genève và những quang cảnh bao la. Thầy
village il n’en revient pas:
cũng hết sức ngạc nhiên với những ngôi nhà gỗ trong làng:
Autant les villages d’Auvergne sont étroits et sordides, malpropres, avec leurs
maisons étriquées, entassées les unes sur les autres, autant ceux de Savoie sont
larges, clairs, propres. Leschaux comprend une trentaine d’habitations. Toutes
sont indépendantes, entourées d’un large espace libre. Il n’y a pas d’étage, mais
elles sont surélevées de trois mètres et un escalier extérieur permet d’accéder à
la maison. Ceci, pour que la porte d’entrée ne soit pas bouchée par les chutes
de neige abondante. Bigre ! Trois mètres… Quel charmant pays !

Ở vùng Auvergne, làng mạc càng nhỏ hẹp, bẩn thỉu và lộn xộn bao nhiêu, với
nhà cửa chật chội, chen chúc nhau, thì ở vùng Savoie này, làng mạc lại rộng
lớn, thoáng đãng và sạch sẽ bấy nhiêu. Leschaux gồm khoảng ba mươi căn nhà.
Tất cả đều ở riêng rẽ, xung quanh có vườn rộng. Nhà không có tầng lầu, nhưng
được nâng cao lên ba mét và có cầu thang bên ngoài dẫn lên. Họ làm như vậy
để cho cửa ra vào không bị tuyết rơi dày chắn lối. Lạ chưa! Ba mét lận...Vùng
đất quyến rũ quá đi!

Il décrit ensuite minutieusement les maisons, précieux témoignage d’une Sau đó, thầy mô tả tỉ mỉ các ngôi nhà, một bằng chứng lịch sử quý giá về thời
époque:
đó:
Les murs sont très épais, tous les planchers, plafonds, séparations sont en bois. Các bức tường rất dày, từ sàn cho đến trần nhà, vách ngăn, mọi thứ đều bằng
Ces cloisons de séparation sont elles-mêmes très épaisses et doubles. Tout gỗ. Những vách ngăn này cũng rất dày và có hai lớp. Xung quanh nhà, mái kéo
autour de la maison, le toit déborde largement.
xuống thật thấp.
Il a, au presbytère, un confort qu’on ne trouve guère en montagne alors: Trong nhà xứ, có những tiện nghi khó tìm được ở vùng núi vào thời đó: điện,
l’électricité, l’eau chaude et froide au robinet, un poêle qui ronfle à merveille, vòi nước nóng lạnh, một cái lò sưởi kêu rầm rì, một chiếc giường ngủ êm.
un bon lit.
Tout ce qu’il faut pour être à l’aise ! Ne vous inquiétez pas sur mon sort :
je ne manquerai de rien ici. Pour la nourriture, soyez sans crainte également :
les curés savoyards, montagnards et fils de montagnards, savent ce que c’est
que d’avoir un bon appétit : je vous prie de croire que mon curé croche ferme
et, si je voulais l’imiter, j’aurais vite une dilatation d’estomac ! Et quelle
nourriture ! Du lait crémeux, du fromage de chèvre, du beurre qui n’envie rien
à celui de Normandie, du miel des sapins, etc., etc.

Con có đầy đủ mọi thứ để sống thoải mái ở đây! Xin cha mẹ đừng lo lắng cho
con: con không thiếu thứ gì cả. Về chuyện ăn uống, cũng thế, xin cứ yên tâm:
các cha ở vùng Savoie này, vì là dân miền núi và con cái dân miền núi, nên các
ngài biết ăn ngon là như thế nào: tin con đi, cha xứ con ăn khỏe lắm và nếu con
muốn bắt chước ngài, dạ dày con sẽ phình ra nhanh thôi! Và thức ăn thì khỏi
chê! Sữa có kem, phô mai dê, bơ không thua gì bơ Normandie, mật ong cây
thông, v.v.và v.v…

Il assure toujours que ce n’est pas à proprement parler pour se soigner qu’il a Thầy Paul vẫn luôn quả quyết rằng, sở dĩ mình được gửi lên miền núi, nói cho
été envoyé en montagne, mais par mesure de prudence, pour qu’il n’y ait pas de đúng ra là không phải là để chữa bệnh, mà là để đề phòng bệnh không tái phát.
rechute. Il compte bien être de retour à Criquetot pour les prochaines grandes Thầy dự định sẽ trở lại Criquetot vào kỳ nghỉ hè tới.
vacances.
Trong lúc chờ đợi, thầy làm gì? Bề trên đã cấm thầy không được học thần học
En attendant, que fait-il ? Ses supérieurs lui ont interdit de travailler la théologie lúc này, để khỏi gây căng thẳng và mệt mỏi; vì vậy, thầy đọc sách, viết lách (ba
pour le moment, pour ne pas le tendre et le fatiguer ; alors il lit, il écrit (trente mươi lá thư vào dịp năm mới), học đàn harmonium, đi dạo, và ... ăn.
lettres au moment du Nouvel An), il apprend à jouer de l’harmonium, il se
promène, et… il mange.
Để chống lại cái lạnh, bộ đồ tốt nhất của con vẫn là lớp mỡ dày quanh mình:
Contre le froid, mon meilleur vêtement est encore la couche de graisse qui 87 kg cả quần áo. Và cha xứ muốn con tăng lên 90 kg! Quần lót của con bung
s’épaissit autour de moi : 87 kg habillé. Et dire que le curé veut que j’arrive à
90 kg habillé ! Mes caleçons éclatent, mes chemises craquent, mes soutanes se

gonflent, et je suis obligé de rallonger mes ceintures. Je vous le dis : c’est ra, áo sơ mi rạn chỉ, áo chùng phồng to lên và con phải nới dây lưng của mình.
scandaleux !
Con xin thưa: ghê quá!
Ayant reçu sa carte d’électeur, il devra voter, en avril 1932, pour une nouvelle Sau khi nhận thẻ cử tri, tháng 4 năm 1932, thầy sẽ phải đi bầu Quốc hội mới.
Chambre des députés.
Thầy viết:
C’est donc dimanche prochain que les destinées de la France seront remises
entre les mains du peuple, écrit-il. Qu’en sortira-t-il ? Le suffrage universel tel
qu’il est conçu et appliqué actuellement 1 est un non-sens ; les voix des
ignorants sont pour les plus menteurs et les séducteurs, et le parti socialiste est
passé maître sur ce terrain. J’ai lu les professions de foi du Parti : c’est
effrayant ! On n’y trouve qu’un tissu de mensonges et, ce qui est pire encore,
d’erreurs sociales. Pourvu que les chômeurs irrités par la misère ne se laissent
pas séduire !

Vậy là, ngày Chúa Nhật tới, số phận của nước Pháp được trao lại vào tay người
dân. Kết quả sẽ ra sao đây? Quyền phổ thông đầu phiếu, như đang được hình
thành và áp dụng bây giờ, là điều vô nghĩa; phiếu bầu của những kẻ thiếu hiểu
biết thường dành cho những tên nào nói láo và biết dụ dỗ hay nhất, và đảng xã
hội được coi là bậc thầy trong lĩnh vực này. Con đã đọc những lời tuyên tín của
Đảng: thật đáng sợ! Chỉ thấy toàn là những lời dối trá và, tệ hại hơn, những sai
lầm về xã hội. Mong rằng những người thất nghiệp đang cay cú vì nghèo đói sẽ
không để mình bị dụ dỗ!

J’ai acquis la conviction que le socialisme et, à plus forte raison, le
communisme, sont fils de la franc-maçonnerie : ces deux partis ne sont qu’un
palier, un moyen qui doit nous mener à l’anarchie universelle : destruction de
toute autorité et de toute religion. C’est là toute la raison d’être et tout le
programme de la franc-maçonnerie. C’est effrayant quand on considère tout le
ravage que cette secte a pu accomplir, et il y aurait de quoi trembler pour
l’avenir, si le Christ n’avait dit de son Église : « Les portes de l’enfer ne
prévaudront point contre elle. » Rassurés par cette parole, les catholiques
doivent rester en paix sous la menace et travailler plus que jamais : d’abord à
devenir meilleurs chrétiens eux-mêmes, puis ensuite à instruire le peuple de ses
devoirs. C’est là aussi bien le devoir des prêtres que des fidèles appelés par le
Pape à un véritable apostolat social.

Con tin chắc rằng chủ nghĩa xã hội, và hơn thế, chủ nghĩa cộng sản, là con đẻ
của hội tam điểm; cả hai đảng này đều là một cái nức, một phương tiện chắc
chắn sẽ dẫn chúng ta đến hỗn loạn khắp nơi: hủy diệt mọi chính quyền, mọi tôn
giáo. Toàn bộ mục đích và chương trình của hội tam điểm, chỉ có thế. Thật đáng
sợ khi xem xét tất cả những gì mà đám này đã tàn phá, và thật đáng rùng mình
cho tương lai, nếu như Đức Ki-tô đã không nói về Giáo Hội: “Các cửa hỏa ngục
sẽ không thắng nổi.” Được lời này củng cố, người công giáo phải luôn sống
trong bình an dù bị đe dọa và phải làm việc nhiều hơn bao giờ hết: trước tiên
để chính mình trở nên những Ki-tô hữu tốt hơn, và sau đó để giáo dục mọi người
về bổn phận của họ. Đó là nhiệm vụ của các linh mục cũng như của mọi tín hữu
đã được Đức Thánh Cha kêu gọi để làm việc tông đồ xã hội đích thực.

Voilà un missionnaire en herbe qui voit clair : il semble pressentir ce qu’il aura
lui-même à endurer de la part des ennemis de l’Église lorsqu’il sera en ExtrêmeOrient. Son irascibilité monte encore lorsqu’il apprend les résultats de ces
élections — qui amèneront le Front Populaire et les désastres qui suivront :

Đây đúng là một người có triển vọng làm nhà thừa sai nhìn xa trông rộng: thầy
dường như linh cảm được những gì kẻ thù của Giáo Hội sẽ bắt mình gánh chịu
một khi sang vùng Viễn Đông. Thầy lại càng bực hơn khi biết tin kết quả bầu
cử, sẽ đưa Mặt Trận Bình Dân lên nắm quyền, cùng với bao thảm họa kèm theo.
Thầy viết ngày 10 tháng 5:

Grâce à la T.S.F., écrit-il le 10 mai, le soir même j’ai eu le résultat pour toute
la France. Le socialisme gagne donc soixante-dix sièges à la Chambre : c’était
à prévoir étant donné la crise et le chômage. Que sera l’avenir et où nous
conduira la politique de ce parti ? Mystère ! Que Dieu protège la France et son
Église ! Pour la première fois vraiment j’ai assisté de près à une période
électorale. Je reste écoeuré de ce que j’ai constaté. Dans un petit village comme
Leschaux où l’on connaît tout le monde et où le plus petit fait ne peut être caché,
j’ai vu le honteux commerce des voix. Des rabatteurs du socialisme excellent
dans cet art : ils mentent, saoulent, menacent ou flattent selon l’importance ou
la situation du candidat. Ils racolent une voix par-ci, par-là et, finalement,

Qua làn sóng truyền thanh, ngay chiều cùng ngày, con được biết kết quả trên
toàn nước Pháp. Đảng xã hội giành được 70 ghế: đây là điều đã được dự đoán
trước, do khủng hoảng và tình trạng thất nghiệp. Tương lai sẽ như thế nào và
đường lối chính trị của đảng này sẽ dẫn chúng ta về đâu? Có trời biết! Xin Chúa
bảo vệ nước Pháp và Giáo Hội Người! Đây là lần đầu tiên con theo dõi sát một
cuộc bầu cử. Tim con nhói đau vì điều mình chứng kiến. Trong một ngôi làng
cỏn con như Leschaux đây, nơi mọi người đều biết nhau, và chẳng thể che giấu
được việc gì dù nhỏ nhặt nhất, vậy mà cũng có chuyện mua phiếu đáng hổ thẹn.
Bọn hùa theo đảng xã hội giỏi nghề này quá mà: chúng nói láo, dụ dỗ, đe dọa
hoặc tâng bốc tùy theo tầm quan trọng hay chỗ đứng của ứng cử viên. Chúng

arrivent à une majorité qui est loin d’exprimer la volonté et la conviction du gạ gẫm phiếu bầu chỗ này chỗ kia, và cuối cùng, đạt được một đa số còn lâu
peuple ! Oui, vraiment, je suis affermi dans ma conviction : le suffrage universel mới phản ánh đúng nguyện vọng và xác tín của dân chúng! Vâng, thật thế, con
est une oeuvre diabolique !
dám khẳng định điều này: phổ thông đầu phiếu là một việc quái quỷ!
Une bonne nouvelle, qu’il annonce, triomphant, à ses parents le 24 mai : la visite
au médecin d’Annecy confirme qu’il est guéri, qu’il est autorisé à quitter la
montagne et à reprendre ses études en septembre ; il quitte Leschaux le 27 juin,
le coeur gros à gauche, car il s’y est attaché, mais léger à droite car il va retrouver
ses compagnons séminaristes de la rue du Bac, puis ses parents à Criquetot et
passer auprès d’eux de bonnes semaines de vacances, en attendant de reprendre
enfin ses études de théologie à Bièvres en septembre.

Có một tin vui, mà thầy hân hoan báo cho cha mẹ vào ngày 24 tháng 5: lần khám
bệnh ở Annecy, bác sĩ khẳng định thầy đã khỏi bệnh, thầy được phép rời miền
núi và tiếp tục việc học vào tháng 9; thầy rời Leschaux ngày 27 tháng 6, nửa con
tim bên trái nặng trĩu, bởi thầy gắn bó với nơi này, nhưng nửa con tim bên phải
nhẹ nhàng, bởi thầy sắp gặp lại các bạn chủng sinh ở Hội Thừa Sai, rồi cha mẹ
và bà con ở Criquetot, sống với họ những tuần hè êm ả, trong khi chờ đợi tiếp
tục chương trình thần học ở Bièvres vào tháng 9.

La trêve est courte pour lui, hélas ! Sans doute le climat humide de la Normandie
n’y est-il pas pour rien : des signes apparaissent que les poumons ne sont pas
guéris, l’amaigrissement reprend ; dès la rentrée le 15 septembre 1932, il doit
passer une nouvelle radio pulmonaire : le diagnostic est catégorique : « État
amélioré, mais ne pas l’autoriser à reprendre ses études. Je conseille encore six
mois de repos. »

Tiếc thay, thời gian nghỉ ngơi này chẳng kéo dài được lâu. Chắc hẳn, khí hậu
ẩm ướt vùng Normandie không phải là không liên can: có những dấu hiệu cho
thấy phổi chưa lành, thầy bị sụt cân trở lại; ngay hôm tựu trường ngày 15 tháng
9 năm 1932, thầy phải chụp lại hình phổi; chẩn đoán thật rõ ràng: “Tình trạng
khả quan hơn, nhưng không được phép tiếp tục học. Đề nghị nghỉ thêm sáu
tháng.”

Effondrement ?… Pas du tout ! — Résignation ?… Même pas ! C’est
l’enthousiasme, comme toujours, en toute circonstance. Et le coup de cravache
pour repartir, dans l’obéissance à ses supérieurs et à Dieu qu’ils représentent. Il
rassure ses parents, comme d’habitude:

Suy sụp ư? Không hề! Cam chịu ư? Cũng không nốt! Nhưng là hăng say, như
mọi khi, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và lại nhanh chóng lên đường, trong niềm
vâng phục đối với bề trên, và với Chúa mà các ngài là đại diện. Như thường lệ,
thầy trấn an cha mẹ:

Parce que nos pauvres prévisions humaines sont déroutées, parce que le Bon
Dieu, qui sait fort bien conduire toutes choses, trouve bon de m’arrêter encore,
n’allons pas surtout nous effrayer ou regretter quoi que ce soit. Tout ce qui vient
de Dieu est bon. Pour moi, je vous avoue très sincèrement que je ne suis
nullement contristé de cet état de choses : je veux prendre ce qui m’est envoyé
avec le sourire, et si je vous le dis, mes parents chéris, c’est pour vous convier
à faire de même.

Bởi vì những dự báo nghèo nàn của con người chúng ta bị chệch hướng, bởi vì
Chúa Nhân Lành biết rõ phải dẫn dắt mọi sự thế nào, và Người thấy rằng nên
ngăn con lại lần nữa, nên chúng ta tuyệt đối không được lo lắng hay nuối tiếc
bất cứ sự gì. Tất cả những gì Chúa gửi đến đều tốt. Phần con, xin thú thực với
cha mẹ rằng con chẳng hề buồn khổ vì chuyện như thế này: con muốn mỉm cười
đón nhận điều xảy đến cho con, và sở dĩ con nói với cha mẹ chuyện ấy, thưa cha
mẹ kính yêu, đó là vì con muốn xin cha mẹ cũng làm như con vậy.

De tout ce qui m’arrive ou m’arrivera au cours des années, il ne faut jamais
vous inquiéter ; il ne faut jamais croire surtout que je puisse être désolé ou
même simplement ennuyé. Mon « métier » (entre guillemets), vous le savez, est
de faire la volonté de Dieu. Je n’ai pas d’autre ambition. Lors donc que cette
volonté se manifeste, j’aurais bien mauvaise grâce à ne pas la trouver à mon
goût. Ce qui plaît à Dieu me plaît et fait ma joie — même ce que le monde
appelle la souffrance. « Là où l’on aime, il n’y a pas de peine ; ou s’il y a de la
peine, cette peine même est aimée » : ainsi s’exprimait saint Augustin, et je fais
mienne sa parole. Oui, certainement, je suis content parce que j’ai la certitude
que ce qui m’arrive est voulu de Dieu.

Xin cha mẹ đừng bao giờ lo lắng về chuyện đang xảy đến hoặc sẽ xảy đến cho
con trong những năm tháng tới; nhất là xin đừng bao giờ tin rằng con có thể
chán nản hay đơn giản là bực bội. “Nghề”của con (trong ngoặc kép), cha mẹ
biết rõ mà, đó là thi hành thánh ý Chúa. Con chẳng có tham vọng nào khác.
Như thế, một khi thánh ý ấy tỏ hiện, nếu như con không thấy nó phù hợp với
con, thì thật là bất hạnh cho con. Điều làm Chúa vui thích, cũng khiến con vui
thích, ngay cả khi thế gian gọi nó là đau khổ. “Đâu có tình yêu thương, đó chẳng
còn khổ đau; hoặc nếu có khổ đau, thì cả khổ đau ấy cũng đang được yêu
thương”: Thánh Augustinô đã nói thế, và con xin lấy lời ấy làm của riêng mình.
Vâng, chắc chắn là con đang hài lòng bởi con luôn xác tín rằng những gì xảy
đến cho con đều là do Chúa muốn.

Au moins peut-il, avant de repartir, se réjouir de voir que la rentrée a été bonne
: ils sont soixante au séminaire, et plusieurs de ses anciens amis de Fontgombault
sont arrivés cette année. Il assiste à la cérémonie de depart en mission des prêtres
qui viennent d’être ordonnés cette année et, le 10 octobre, il repart pour
Leschaux, écrivant à sa soeur Annette:

Ít nhất, trước lúc đi, thầy Phaolô có thể vui mừng khi thấy ngày tựu trường thật
tốt đẹp: chủng viện gồm 60 người, và nhiều bạn cũ của thầy ở Fontgombault
năm nay cũng đến. Thầy được tham dự nghi thức tiễn các linh mục vừa chịu
chức trong năm lên đường truyền giáo và ngày 10 tháng 10, thầy quay lại
Leschaux, thầy viết cho chị Annette như sau:

C’est donc la vie de rentier qui continue pour moi. Je m’abstiens de regretter
quoi que ce soit au sujet de ces retard successifs : le bon Dieu se débrouille avec
moi comme il veut ; je suis son serviteur et s’il n’a pas besoin de moi, il a
parfaitement raison de me laisser au vestiaire. Tu sais bien, d’ailleurs, que je
n’ai pas un tempérament à me frapper !

Vậy là em tiếp tục kiếp ở đợ. Em cố không nuối tiếc bất cứ điều gì về chuyện cứ
bị trễ hoài như thế này: Chúa Nhân Lành muốn làm gì em thì làm, tùy ý Người
muốn; em là tôi tớ của Người, và nếu như Người không cần đến em, Người hoàn
toàn có lý khi tách em qua một bên. Hơn nữa, chị biết rõ là em không hề có tính
than thân trách phận.

Il va cependant se mettre au travail plus sérieusement que l’année précédente,
étudiant l’anglais, dont il aura besoin plus tard, et aussi la théologie, afin de
rattraper son retard par rapport à ses collègues du séminaire. Les fêtes de Noël
lui apportent une nouvelle qui le remplit de joie: son père lui écrit lui-même
qu’il est sur le chemin du retour à la foi !

Tuy nhiên, thầy vẫn ra công học hành chăm chỉ hơn năm trước, học tiếng Anh,
thứ tiếng mà sau này thầy sẽ cần đến, và cả các môn thần học, hầu bắt kịp các
bạn cùng lớp trong chủng viện. Lễ Noel mang đến cho thầy một tin thật vui: cha
thầy tự tay viết thư cho thầy báo tin ông đang trên đường trở về với đức tin!
Thầy trả lời:

Quelques mots, répond Paul, qui vont droit à mon coeur de fils et d’aspirant
missionnaire ; j’ai toujours été fier de mon père et je vois bien que j’aurai
toujours lieu de l’être. Vouloir et savoir retrouver le chemin de la foi, voilà ce
que trop peu d’hommes ont le courage de faire, et pourtant c’est dans ce chemin
que je vois Papa marcher. C’est rude ! Oh oui ! et c’est le cri de tous ceux qui
sont allés des ténèbres à la lumière. Ce doit être aussi rude que de quitter le
monde pour Dieu ; mais c’est beau, mais c’est bien, et le Christ nous l’a dit : ce
spectacle réjouit les anges dans le Ciel ! Pour moi, je suis heureux et je prie
toujours Dieu avec une douce assurance.

Cha viết mấy chữ thôi, nhưng chúng đi thẳng vào trái tim con, đứa con trai của
Cha và cũng là chàng chủng sinh thừa sai; con vẫn luôn tự hào về Cha, và con
sẽ luôn tự hào như thế. Ước ao và biết cách tìm lại con đường đức tin, đó là
điều rất ít người có can đảm làm được, vậy mà chính trên con đường ấy, con
được thấy Cha mình đang đi. Khó thật! Đúng thế, và đó là tiếng kêu của tất cả
những ai đang bước từ bóng tối ra ánh sáng. Điều này cũng khó như là từ bỏ
thế gian để bước theo Chúa; nhưng nó thật đẹp, thật tốt lành, và Đức Ki-tô đã
nói với chúng ta: cảnh tượng này khiến các thiên thần trên trời vui mừng! Về
phần con, con thật hạnh phúc, và con luôn cầu xin Chúa với niềm tín thác dịu
dàng.

Sa santé ? Son régime ? Ce n’est plus le laxatif de Durtol : il prend chaque matin Còn sức khỏe và chế độ ăn uống của thầy ra sao? Không còn là thuốc nhuận
trường như thời ở Durtol nữa: mỗi sáng, thầy uống dầu cá, vì người ta bảo đảm
de l’huile de foie de morue qui est, lui assure-t-on, le meilleur reconstituant…
với thầy, đó là thứ thuốc bổ không gì tốt bằng…
Le séjour dans les Hautes-Alpes va se terminer. Notre séminariste profite des Thời gian ở lại Hautes-Alpes sắp kết thúc. “Ông thầy xứ” của chúng ta tận dụng
premières semaines de juin pour préparer les enfants à leur communion những tuần đầu tháng 6 để chuẩn bị cho các em rước lễ trọng thể, giúp cha xứ
solennelle, aidant M. le curé à leur prêcher une petite retraite — ce qui lui giảng tĩnh tâm ngắn gọn cho chúng, việc này rất thích hợp với thầy.
convient parfaitement.
Enfin, dans les derniers jours du mois, il a le « visa » de ses supérieurs et quitte Sau cùng, những ngày cuối tháng, thầy nhận được “giấy phép” của bề trên, và
définitivement l’air vif des Alpes et ses amis de Leschaux pour reprendre sa vie mãi mãi rời khỏi bầu khí trong lành của dãy núi Alpes cũng như bạn bè ở
d’apprenti missionnaire.
Leschaux, để tiếp tục sống đời tập sự thừa sai.

Bièvres (1933-1937)

Bièvres (1933 – 1937)

Après ces deux années d’épreuve et d’exil, on peut espérer que rien ne viendra
plus troubler les quatre années d’études de théologie à laquelle Paul doit
s’atteler, comme tout futur prêtre. Les examens médicaux successifs auxquels il
est soumis — pour contradictoires qu’ils soient souvent, les moyens
radiologiques de l’époque étant encore peu précis — sont à peu près rassurants,
et l’optimisme indéracinable du patient fait pencher la balance du côté où il veut
grimper. Il a la consigne de ne pas forcer, de se reposer quand il en sent le besoin,
de surveiller son poids qui doit se stabiliser à 77 kg.

Sau hai năm thử thách và phải sống xa nhà như thế, người ta có thể hy vọng là
sẽ không còn chuyện gì làm ngăn trở bốn năm thần học mà thầy Paul phải theo
đuổi, giống như bất kỳ linh mục tương lai nào. Các cuộc kiểm tra sức khoẻ liên
tiếp mà thầy phải tiến hành – cho dù chúng thường có kết quả trái ngược nhau,
bởi các phương tiện chụp X quang thời đó còn không mấy chính xác – cũng
khiến mọi người tạm an tâm, và tính tình lạc quan cố hữu của người bệnh làm
nghiêng cán cân về bên phía mà thầy muốn leo lên. Thầy được khuyên không
nên gắng sức quá, phải nghỉ ngơi khi cần, và giữ cho cân nặng ổn định ở mức
77 kg.

Il a retrouvé sa modeste chambre d’étudiant à Bièvres, retrouvé aussi avec la
plus grande joie ses anciens condisciples, et a fait connaissance avec la nouvelle
promotion, bien décalée par l’âge, puisqu’il a perdu beaucoup de temps. C’est
avec ardeur qu’il se lance dans la théologie morale et la théologie dogmatique.
Ces études se font naturellement en latin, langue pour laquelle Paul n’éprouve
plus de difficultés. Il a aussi des cours d’histoire de l’Église et d’Écriture sainte,
et il s’enthousiasme à la lecture du Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte
Vierge, du bienheureux Louis-Marie Grignion de Montfort 1.

Thầy đã trở về lại căn phòng sinh viên khiêm tốn của mình ở Bièvres, cũng như
rất vui được gặp lại bạn học ngày xưa, và làm quen với các sinh viên khóa mới,
tuổi tác ít hơn mình nhiều, bởi thầy đã bị trễ mất nhiều năm. Thầy hăng say lao
vào môn thần học luân lý và thần học tín lý. Các môn này dĩ nhiên bằng tiếng
La tinh, thứ tiếng mà thầy không còn thấy khó khăn nữa. Thầy cũng theo học
các khóa về lịch sử Giáo Hội và Kinh Thánh, thích thú đọc cuốn Bàn về Lòng
Sùng Kính Đức Trinh Nữ, của chân phước Louis-Maria Grignion de Montfort
(lúc ấy chưa được phong thánh).

De plus, il fait partie de l’Union catholique des malades, U.C.M., qui a pour but
de rencontrer, grâce à un bulletin, les malades isolés et de rendre leur solitude
moins pénible. Le bulletin circule et chacun y écrit un message, donnant de ses
nouvelles, encourageant ceux qui souffrent par un mot spirituel ou une anecdote.

Ngoài ra, thầy còn là thành viên của U.C.M. tức Liên minh công giáo những
người bệnh, có mục đích gặp gỡ, qua một tập san, những bệnh nhân cô thế, và
giúp cho nỗi cô đơn của họ bớt nặng nề. Tập san được chuyền tay và mỗi người
ghi vào đó một thông điệp, cho biết tin tức về mình, khích lệ những ai đang đau
khổ bằng một vài lời lẽ thiêng liêng, hay một câu chuyện vui.

Enfin, il a été chargé par le supérieur de rédiger chaque mois une chronique du
séminaire destinée aux aspirants qui font leur service militaire, et qui peuvent
ainsi rester en lien avec leurs confrères. Sans doute son style alerte et poétique
— plus que son orthographe (mais il a fait des progrès…) — a-t-il guidé le choix
du supérieur.

Cuối cùng, thầy được bề trên giao phó cho việc soạn thảo bản tin hằng tháng
của chủng viện dành cho những ứng sinh đang đi quân dịch, để họ có thể tiếp
tục liên lạc với các bạn đồng môn. Chắc hẳn thầy được bề trên chọn là nhờ có
văn phong hoạt bát và đầy chất thơ - hơn là giỏi về chính tả (tuy thầy đã có tiến
bộ nhiều…).

Par l’expérience, il a acquis la certitude que le bonheur, il le porte en lui ; qu’il
peut être heureux dans les souffrances comme dans le confort : parce que Dieu
occupe dans sa vie la place qu’il veut et doit occuper. Sa joie n’a rien de
compassé ni d’artificiel ou d’affecté : elle craque et pétille à tout instant et il a
au séminaire « la réputation d’un joyeux et même turbulent compère ». Son
ambition est toujours la même : « devenir un as » dans la carrière qu’il a choisie,
non par vanité, mais pour être véritablement un autre Christ, et ainsi sauver plus
d’âmes. Le travail à accomplir, reconnaît-il, est avant tout d’ordre spiritual: aussi
demande-t-il à ses parents de l’aider beaucoup en priant pour qu’il devienne un
saint prêtre.

Nhờ kinh nghiệm, thầy đi đến chỗ xác tín rằng hạnh phúc ở tại tâm; thầy có thể
hạnh phúc trong khổ đau cũng như trong lúc thoải mái: bởi vì Chúa đang chiếm
lĩnh trong cuộc sống của thầy cái chỗ mà Người muốn và Người phải chiếm
lĩnh. Niềm vui của thầy chẳng có chi điệu đà, giả tạo hay gượng ép; nó vỡ òa và
lấp lánh mọi lúc, đến nỗi ở chủng viện thầy “nổi tiếng là anh chàng vui tính và
thậm chí nghịch ngợm”. Tham vọng của thầy vẫn luôn như thế: “trở thành người
vô địch ” trong sự nghiệp mình đã chọn, không phải vì danh vọng hão huyền,
nhưng vì mong được thực sự trở nên một Đức Ki-tô khác, và nhờ đó, cứu rỗi
thêm các linh hồn. Thầy cũng thừa nhận, công việc trước tiên mình phải hoàn

thành thuộc về lãnh vực thiêng liêng: thầy đã xin cha mẹ giúp đỡ mình thật nhiều
bằng cách cầu nguyện cho mình trở nên một linh mục thánh thiện.
Ne m’oubliez donc pas chaque soir, et puisque le Bon Dieu s’est chargé de me
redonner la santé, demandez-lui désormais cette unique chose. Chaque jour je
le demande moi-même au Christ, et je lui demande aussi de devenir de plus en
plus le Maître de nos coeurs. Après tout, nous ne sommes sur cette terre que
pour cela : aimer et servir Dieu ; tout le reste est du contingent et ne doit servir
qu’à nous mener vers Dieu.

Xin đừng quên con mỗi chiều tối, và bởi vì Chúa Nhân Lành đã lo trả lại cho
con sức khỏe rồi, nên từ nay, xin cầu cùng Chúa ban cho con điều duy nhất ấy.
Ngày nào bản thân con cũng đều xin Đức Ki-tô ban ơn đó cho con, và con còn
xin Người ngày càng làm Chủ trái tim chúng ta. Suy cho cùng, chúng ta có mặt
trên trái đất này cũng chỉ vì điều ấy: yêu mến và phụng sự Chúa; tất cả những
thứ khác đều không quan trọng, và chỉ có nhiệm vụ giúp đưa dẫn chúng ta đến
với Chúa.

En novembre, il a la joie d’être appelé à recevoir la tonsure cléricale : second
pas vers le sacerdoce, après la déjà lointaine vêture de la soutane qu’il n’a plus
quittée, même durant ses années de montagne. Cette tonsure n’est pas un « ordre
», et elle n’engage à rien encore ; c’est cependant un acte qui le fait
officiellement « clerc de la sainte Église ». Avec ses épreuves et son éloignement
de son milieu de formation, il aurait pu être tenté de renoncer, de mettre en doute
sa vocation : il n’en est rien, au contraire. Pour lui, la réception de la tonsure est
une fenêtre ouverte vers le plus magnifique des horizons, son avenir s’éclaircit.

Vào tháng 11, thầy Paul vui mừng được gọi lên lĩnh phép cắt tóc: đây là bước
thứ hai hướng tới chức linh mục, sau việc nhận áo chùng thâm xảy ra đã lâu,
chiếc áo mà thầy không rời xa nữa, ngay cả trong những năm phải sống trên
miền núi. Phép cắt tóc này không phải là một “chức”, và nó chưa buộc phải cam
kết gì; tuy nhiên, đó là một nghi thức giúp thầy được chính thức trở nên “giáo sĩ
của Hội Thánh”. Với những thử thách và việc phải rời xa môi trường đào tạo,
có thể thầy đã bị cám dỗ nên từ bỏ, hoặc nghi ngờ ơn gọi: nhưng không, ngược
lại là khác. Đối với thầy, việc lĩnh phép cắt tóc là một cánh cửa mở ra chân trời
tươi đẹp nhất, tương lai của thầy đang bừng sáng.

C’est le 23 décembre 1933, après une semaine de retraite, qu’a lieu la cérémonie,
dont Paul rapporte tous le déroulement à ses parents. Cé rémonie qui dure quatre
heures, car Mgr de Guébriant, après la tonsure, confère à d’autres aspirants les
quatre ordres mineurs de lecteur, portier, exorciste et acolyte, puis les trois
ordres majeurs de sousdiaconat, diaconat et prêtrise.

Ngày 23 tháng 12 năm 1933, sau một tuần tĩnh tâm, nghi thức được cử hành,
và thầy Paul viết thư kể hết diễn tiến cho cha mẹ. Buổi lễ kéo dài 4 tiếng, bởi
Đức Cha Guébriant, sau khi làm phép cắt tóc, còn cho các thầy khác được chịu
bốn chức nhỏ là đọc sách, giữ cửa, trừ quỷ và giúp lễ, rồi ba chức lớn là phụ phó
tế, phó tế và linh mục.

Chaque rite, chaque prière, a sa signification spirituelle et le nouveau tonsuré
reste impressionné par ceux qui ont eu lieu pour lui-même : le dépouillement de
sa chevelure, dont l’évêque coupe quatre mèches en forme de croix, cette
tonsure rappelant le renoncement au monde et la couronne d’épines qui fut
placée sur la tête du Sauveur. Puis l’imposition du surplis, symbole d’innocence
et de pureté. Paul, après cinq ans d’attente, a prononcé avec ferveur ce verset 5e
du psaume 15, qui accompagne la coupe de cheveux : « Le Seigneur est la part
de mon héritage et de mon sort ; c’est vous, mon Dieu, qui garantissez mon
héritage. »

Mỗi nghi thức, mỗi lời nguyện đều mang ý nghĩa thiêng liêng, và thầy Paul, mới
chịu phép cắt tóc xong, vẫn còn rất xúc động vì những gì vừa xảy đến cho mình:
đức giám mục đã cắt bốn lọn tóc theo hình thánh giá, việc từ bỏ mái tóc như thế
nhắc lại việc từ bỏ thế gian, để mang vương miện bằng gai đội lên đầu Đấng
Cứu Thế. Rồi đến việc mặc áo khoác, biểu tượng của sự trong sạch và tinh khiết.
Sau 5 năm chờ đợi, thầy đã sốt sắng xướng lên câu 5 của thánh vịnh 15, đi kèm
với việc cắt tóc: “Chúa là gia nghiệp của con, phần phúc con, chính Ngài nắm
giữ”.

Oui, depuis 1928 où, poussé par la grâce, je me suis brusquement décidé, mon
coeur n’a pas changé et ce don de moi-même que je faisais en secret, j’ai été
heureux de le faire solennellement. Maintenant, la porte du sanctuaire est
ouverte pour moi et rapidement je franchirai les degrés qui doivent me mener à
la prêtrise. En juillet, les deux premiers ordres mineurs, puis, au cours des trois
années qui vont suivre, les dernières étapes. Quel travail encore à accomplir
!… Travail qui ne sera jamais achevé, travail immense, car un prêtre ne peut

Vâng, kể từ năm 1928, do được ân sủng thôi thúc, con đã bất ngờ quyết định,
trái tim con đã không hề thay đổi, và việc con dâng hiến bản thân, việc mà trước
đây con vẫn âm thầm làm, thì nay con sung sướng tiến hành cách trọng thể. Giờ
đây, cửa cung thánh đang mở ra cho con, và con sẽ nhanh chóng bước qua
những bậc dẫn con tới thiên chức linh mục. Tháng 7 này, con sẽ chịu hai chức
nhỏ đầu tiên, rồi trong vòng ba năm sau đó, những chặng cuối cùng. Còn biết
bao công việc phải hoàn thành!... Công việc sẽ chẳng bao giờ kết thúc cả, công

jamais dire : « J’ai fini ! » À la suite du Christ, le progrès est infini. Il y aurait
de quoi être effrayé si le prêtre n’avait pour avancer que ses propres forces ;
mais il n’est pas seul : la grâce le suit, le précède, l’entoure, le presse de toute
part et le porte, tout faible qu’il est, au but assigné par le Maître.

việc thật bao la, bởi vì một linh mục chẳng bao giờ được nói: “Tôi đã làm
xong!” Khi theo Đức Ki-tô, phải không ngừng tiến bước. Có lý do để sợ chứ,
nếu như người linh mục chỉ đi tới bằng sức lực của riêng mình; nhưng ngài
không đơn độc: ân sủng vẫn dõi theo ngài, dẫn bước ngài, bao bọc ngài, thúc
giục ngài từ mọi phía và nâng ngài lên, dù ngài rất yếu đuối, đến tận cùng đích
mà Thầy Chí Thánh đã định.

Le 1er juillet 1934, le Père Paul Seitz reçoit les premiers Ordres mineurs, de Ngày 1 tháng 7 năm 1934, thầy Paul được chịu các chức nhỏ đầu tiên, giữ cửa
portier et de lecteur, après quoi il part en vacances à Criquetot.
và đọc sách, sau đó thầy đi nghỉ hè ở Criquetot.
C’est à partir de ce nouveau pas vers la prêtrise que vont commencer, semble-til, les épreuves intérieures, les tentations de découragement, de désespérance
même, qu’il va confier à son journal intime, et dont personne, hormis son Père
spirituel, ne se doutera, tant il tient à respecter le règlement du séminaire, à être
fidèles à la prière et aux exercices spirituels, à poursuivre ses études avec ardeur,
à garder le sourire envers et contre tout. Moins que tous, ses parents ne peuvent
soupçonner la crise qu’il traverse et il continue à les rassurer, dans la plupart de
ses lettres, sur ce que sa santé est aussi bonne que possible.

Dường như chỉ từ lúc này, lúc bước vào một giai đoạn mới trên con đường tiến
tới chức linh mục, thầy bắt đầu có những thử thách nội tâm, những cám dỗ đưa
đến chán nản, thậm chí tuyệt vọng; thầy ghi chúng lại trong nhật ký, và không
ai, trừ Cha linh hướng, mảy may nghi ngờ điều đó, bởi thầy vẫn luôn tôn trọng
kỷ luật chủng viện, trung thành với các giờ kinh nguyện cũng như các việc thiêng
liêng, nhiệt tình theo đuổi việc học, luôn giữ nụ cười trong mọi tình huống. Cha
mẹ thầy lại càng không thể hình dung cơn khủng hoảng mà thầy đang trải qua,
bởi trong hầu hết các thư gửi cho họ, thầy tiếp tục trấn an về tình trạng sức khỏe
của mình: nó vẫn tốt hơn bao giờ hết.

Et pourtant… N’est-ce pas à son acharnement au travail, à son héroïsme même,
pourrait-on dire, qui le pousse à cravacher toujours pour se maintenir au niveau
de ses confrères aspirants, malgré ses déficiences physiques et même
intellectuelles, n’est-ce pas à cela qu’est dû cet aspect dépressif dont il fait état
dans ses confidences à son carnet intime ?

Tuy nhiên ... ta có thể tự hỏi, có phải chính sự say mê công việc, chính thái độ
anh hùng, tức là cái động lực luôn thúc đẩy thầy phải rán theo cho kịp trình độ
các bạn, mặc dù thầy có những khiếm khuyết về mặt thể lý và thậm chí tri thức,
có phải chính cái động lực ấy là lý do đưa tới tình trạng suy sụp mà thầy mô tả
trong nhật ký không?

Lorsque le corps s’affaiblit, le diable — ce lâche ! — en profite pour attaquer
non seulement le corps, mais l’esprit et l’âme, pour faire voler des mouches
noires devant les yeux, ou même des merles noirs, comme on en voit dans la vie
de saint Benoît.

Khi thân xác yếu đi, thì quỷ dữ - vẫn là tên hèn nhát đó! – đã nhân cơ hội này
để tấn công không chỉ thân xác, mà cả tâm trí và linh hồn, để làm cho bầy ruồi
đen bay lởn vởn trước mắt, hay thậm chí cả những con chim đen, như ta thấy
trong cuộc đời của Thánh Biển Đức. Ngày 27 tháng 12 năm 1934, Thầy ghi lại
như sau:

Sept ans bientôt que j’ai fait le premier pas, écrit-il le 27 décembre 1934.
Réellement j’ai toujours marché dans la joie et l’enthousiasme. Maintenant,
Dieu le veut ainsi sans doute, je souffre davantage. Les departs (de la maison)
sont plus pénibles. Les « reprises » au séminaire plus dures. Serais-je moins
généreux ? Dieu veut-il cette épreuve pour me purifier, pour me détacher ?…
Tout ce que je sais, c’est que je suis moins enthousiaste et que, pourtant, je n’en
ressens pas moins impérieusement l’appel et la nécessité de me donner « aux
affaires de mon Père ». À moi d’être généreux. Je ne le suis pas assez. Il me
manque une volonté ferme. Ces quelques jours passés à la maison en sont
encore une preuve. Je néglige volontiers mes exercices de piété : il y a trois ou
quatre ans, je n’aurais pas fait cela. Je ne crois pas que ce soit tant par paresse
que par manque de conviction. Oui, c’est cela : manque de conviction. Mon

Đã bảy năm kể từ khi mình đặt bước chân đầu tiên. Thật ra, mình đã luôn bước
đi trong niềm vui sướng nhiệt thành. Bây giờ, chắc hẳn Chúa muốn thế, mình
đau khổ nhiều hơn. Những lần từ giã gia đình trở nên khó khăn hơn. Những lần
“bắt đầu lại công việc” ở chủng viện trở nên gay go hơn. Mình ít quảng đại hơn
chăng? Có phải Chúa muốn dùng thử thách này để thanh tẩy mình, để tách mình
ra? ... Tất cả những gì mình biết, đó là mình chẳng còn nhiệt tình như xưa, tuy
nhiên, mình cảm thấy tiếng gọi và sự cần thiết hiến dâng cho “công việc của
Cha” vẫn không kém phần thôi thúc. Mình cần phải quảng đại. Mình quảng đại
chưa đủ. Mình thiếu một ý chí kiên cường. Mấy ngày ở nhà vừa qua là bằng
chứng. Mình sẵn sàng bỏ bê các bổn phận đạo đức: ba bốn năm trước, mình

Dieu, je prends de plus en plus conscience de ma faiblesse, et de plus en plus je
sens quelle foi il faut avoir pour croire quand même à la sainteté ! Quel courage
aussi il faut avoir pour avancer quand même ! Et si je suis triste parfois,… c’est
parce que je n’avance plus. J’ai désiré la perfection et la souffrance — et
maintenant qu’il faudrait en passer aux actes, j’ai peur et je n’avance plus.

đâu có làm vậy. Mình không nghĩ đó là do lười biếng cho bằng do thiếu xác tín.
Đúng thế: mình thiếu xác tín.

Le 28, il ajoute :

Vào ngày 28, thầy tâm sự tiếp:

Je suis enfermé dans un cercle vicieux. J’ai transformé la sainteté en équation.

Mình vướng vào một vòng luẩn quẩn. Mình đã biến sự thánh thiện thành một
phương trình.

Lạy Chúa, con ngày càng nhận thức rõ hơn về sự yếu đuối của mình, và con
ngày càng cảm thấy mình cần phải có đức tin mạnh như thế nào để vẫn tiếp tục
tin vào sự thánh thiện! Con cũng cần can đảm biết bao để tiến lên phía trước!
Và nếu như đôi khi con buồn, ... đó là vì con không còn tiếp tục tiến lên. Con đã
ước ao sự hoàn thiện và đau khổ - và bây giờ là lúc cần phải chuyển qua hành
động thì con lại sợ và không tiến lên nữa.

— Quand on aime, on manifeste son amour par des actes, des actes qui sont
- Khi yêu, ta thể hiện tình yêu của mình bằng những hành vi, hành vi phù hợp
conformes à la volonté de l’être aimé.
với ý muốn của người mình yêu.
— Or, je ne fais pas ces actes.
- Mà mình lại không có những hành vi ấy.
— Donc je n’aime pas.
- Vậy thì mình không yêu.
Et chaque jour, à chaque heure du jour, je ressasse l’amertume de cette
constatation. Je me désole. Je me décourage. Et loin d’avancer, je perds du Và từng ngày, từng giờ trong ngày, mình gặm nhấm sự cay đắng của phát hiện
này. Mình buồn phiền. Mình chán nản. Và thay vì tiến lên, mình lại đi lùi.
terrain.
Que faire ? Si j’étais courageux, je dirais « en avant », et je ferais ce que je dois Phải làm gì đây? Nếu như mình dũng cảm, mình sẽ nói "tiến lên đi", và sẽ làm
faire. Mais non, j’ai dépassé le stade de l’illusion. Alors, déçu, désabusé, je vis những gì cần phải làm. Nhưng không, mình đã vượt qua giai đoạn ảo tưởng.
sans effort, je fais le strict nécessaire : celui qui « sauve la face », qui trompe Bởi thế, bị thất vọng, vỡ mộng, mình sống mà chẳng cố gắng, chỉ làm những gì
les hommes et leur fait voir la vertu là où elle n’est pas, mais qui ne trompe pas tối thiểu: “làm cho khỏi mất mặt”, lừa dối được người khác, cho họ thấy đức
hạnh ở nơi chẳng có, nhưng không thể lừa dối Thiên Chúa!
Dieu !
Ne devrais-je pas oublier ma misère ? Ne devrais-je pas déposer ce souci ? Ne Mình chẳng nên quên đi sự khổn khổ của mình sao? Mình chẳng nên bỏ lại nỗi
devrais-je pas croire à l’amour du Christ pour moi ? Cet amour ne finirait-il âu lo này sao? Mình chẳng nên tin vào tình yêu của Đức Ki-tô dành cho mình
sao? Tình yêu này cuối cùng sẽ chẳng làm tan biến những kháng cự trong trái
pas par fondre les résistances de mon coeur ?
tim mình sao?
Les cris de détresse d’un coeur qui est dans l’obscurité la plus totale, dans la «
nuit obscure » de saint Jean de la Croix, se poursuivent, qui fendent l’âme tant
on les sent déchirants, éprouvants, sincères, sans réponse de la part de Dieu qui
ne semble pas les entendre davantage que les hommes.

Những tiếng kêu tuyệt vọng của một trái tim đang chìm trong bóng tối sâu thẳm,
trong "đêm đen" theo cách nói của Thánh Gioan Thánh Giá, vẫn cứ nối tiếp, làm
cho tâm hồn tan nát, những tiếng kêu xé lòng, mệt mỏi, chân thành, mà dường
như Chúa chẳng đoái hoài lắng nghe, không hơn gì con người.

Et pourtant, si : Paul sait bien, au fond, que Dieu est là, que le Christ ne Nhưng không phải thế: thầy Paul biết rõ, biết từ trong sâu thẳm tâm can, rằng
Chúa vẫn ở đó, Đức Ki-tô không bỏ rơi mình, Ngài yêu mình lắm, và lò lửa tình
l’abandonne pas, qu’il l’aime surtout, que la fournaise de son amour brûle.
yêu của Ngài đang cháy rực. Thầy ghi lại những lời Chúa nói:
Viens t’y réchauffer, lui fait-il dire. Viens te réjouir au spectacle de mon amour. Hãy đến đây sưởi ấm. Hãy đến mà vui mừng chiêm ngưỡng tình yêu của Thầy.
Có phải đã có lúc con thích ngắm nghía tình yêu của chính mình hơn? Tội

Est-ce que, par hasard, tu préférerais te réjouir au spectacle de ton amour à toi
? Pauvre type ! Non, c’est mon amour qui doit te réjouir. C’est parce que j’aime.
Parce que toi, Paul, je t’aime que tu dois te réjouir. Et parce que toi, pécheur,
lâche, misérable, je t’aime quand même. C’est pour cela que tu dois te réjouir,
et non parce que tu aimes, car jamais tu ne sauras aimer, jamais tu n’allumeras
le brasier dans ton coeur. Jamais. Tu entends ? Cela tu ne le peux pas. C’est
moi qui suis l’Amour. Moi seul. Alors, je te le dis : Manete in dilectione mea.
— Venite adoremus. Venite adoremus. Venite adoremus Dominum 1.

nghiệp con! Không, chỉ có tình yêu của Thầy mới làm cho con vui thỏa. Bởi vì
Thầy yêu con. Bởi vì này Paul con, Thầy muốn rằng con được vui thỏa. Và bởi
vì dù con có tội lỗi, hèn nhát, tiều tuỵ thế nào, Thầy vẫn yêu con. Con phải hân
hoan vì điều đó, chứ không phải vì con đang yêu, bởi vì sẽ không bao giờ con
biết yêu, sẽ không bao giờ con thắp sáng ngọn lửa trong tim con. Không bao
giờ. Con có nghe không? Con không thể làm điều đó được. Chính Thầy là Tình
yêu. Chỉ mình Thầy thôi. Vì vậy, Thầy nói với con: “Manete in dilectione mea.
– Venite adoremus. Venite adoremus. Venite adoremus Dominum.” (Hãy ở lại
trong tình yêu của Thầy- (xem Ga 15, 9)- "Hãy đến, chúng ta cùng thờ lạy
Chúa."

Au dernier jour de cette année 1934, Paul avoue qu’elle a été une année Vào ngày cuối năm 1934, thầy Paul thú nhận đó là một năm đầy thử thách và
d’épreuves et de tribulations ; une année où il a désiré beaucoup et où il a peu gian khổ; một năm mà thầy mong ước thật nhiều nhưng chẳng thực hiện được
réalisé ; mais une année où Dieu lui a fait prendre une conscience plus exacte de bao nhiêu; tuy nhiên đó lại là năm mà Chúa giúp thầy nhận thức rõ hơn về bản
lui-même.
thân mình.
De cette expérience, j’ai appris tout d’un coup que j’étais faible ; que la Từ kinh nghiệm này, con chợt hiểu rằng mình thật yếu đuối; sự hoàn thiện là
perfection était autre chose qu’une certaine ordonnance des actes ; que je cái gì khác hơn việc chu toàn một số hành vi nhất định; con đã đi sai đường.
faisais fausse route. Toutes choses que je savais, mais que je n’avais pas « Tất cả những điều ấy, con biết, nhưng con đã không "thực hiện". Đó là một mặc
réalisées ». Ce fut une révélation, une grâce. Merci, Jésus !
khải, một hồng ân. Xin cảm tạ, lạy Chúa Giêsu!
1935 démarre sur un autre pied. La synthèse est faite, et il en résulte un grand
désir de profiter des expériences malheureuses. D’abord rester calme, de corps
et d’esprit. Rester dans le sens de Dieu, et non à côté. Mettre l’effort sur le
travail, sur la prière, humblement, patiemment. Grandir en amour et en fidélité.
Pour cela, Paul se met sous la protection de son Ange du ciel, de saint Paul,
ardent et sage missionnaire, qui est son Patron céleste, de saint Jean Bosco, géant
de la charité, de saint Joseph, ce père humble, de sa Maman du Ciel,
dispensatrice de toutes grâces, du doux Jésus de la Crèche. Avec cela, il est paré!

Năm 1935 khởi đầu theo một hướng khác. Thầy làm bản tổng kết, và từ đó thấy
rất ước ao tận dụng những kinh nghiệm đau buồn mình đã trải qua. Trước tiên
phải giữ bình tĩnh, về thể xác cũng như tâm hồn. Kiên trì trong đường hướng
Chúa chỉ dẫn, chứ không ở bên lề. Nỗ lực làm việc, cầu nguyện, một cách khiêm
nhường, nhẫn nại. Lớn lên trong tình yêu và lòng trung thành. Để được như thế,
thầy đặt mình dưới sự che chở của Thiên thần bản mệnh, của Thánh quan thầy
Phaolô, vị thừa sai nhiệt thành và khôn ngoan, của Thánh Jean Bosco, người
tông đồ bác ái vĩ đại, của Thánh Giuse, người cha khiêm nhường, của Thánh
Mẫu trên trời, đấng phân phát mọi ơn lành, của Hài Đồng Giêsu dịu dàng nơi
máng cỏ. Thầy được trang bị như thế đó!

Pour davantage d’efficacité, à l’exemple du Curé d’Ars, il décide de faire
davantage pénitence : non pas des pénitences surérogatoires, épuisantes, qui lui
sont interdites en raison de sa santé toujours fragile, mais simplement celles
qu’apporte la vie de séminaire : discipline, charité fraternelle, lever immédiat le
matin, dépouillement de la Crèche, écarter le superflu, réduire le tabac…
(Comment, d’ailleurs, ne lui a-t-on pas interdit le tabac, étant donné l’état de ses
poumons ?…)

Để đạt hiệu quả hơn, theo gương Cha sở thành Ars (Thánh Gioan Vianney), thầy
quyết định làm việc đền tội nhiều hơn: không phải là những việc đền tội quá
mức, khiến cho kiệt lực, những việc thầy vốn bị cấm vì sức khỏe còn mong
manh, mà đơn giản là những việc thường ngày của đời sống tại chủng viện: kỷ
luật, tinh thần bác ái huynh đệ, thức dậy ngay mỗi sáng, sống khó nghèo trơ trụi
như Chúa Giêsu trong máng cỏ, tránh những gì không cần thiết, bớt hút thuốc
... (Chẳng hiểu sao người ta không cấm thầy hút thuốc, xét tình trạng của những
lá phổi?...)

Il se pose la question de sa vocation : est-il à sa place dans ce séminaire des Thầy tự vấn mình về ơn gọi: có phải chỗ của thầy đúng là ở trong chủng viện
Missions, où il la réalise mal, à ses yeux ? Ou bien ne se fait-il pas illusion en Hội Thừa Sai này, nơi mà thầy thấy mình thực hiện không mấy tốt? Hay là phải
imaginant être appelé à une vie plus austère et ignorée, que sa santé ne lui chăng thầy đang có ảo tưởng khi cho rằng mình được mời gọi sống một cuộc

permettrait sans doute pas de réaliser ? À une perfection plus haute, alors qu’il đời khắc khổ và âm thầm hơn, mà chắc sức khỏe của thầy không cho phép thầy
thực hiện? Phải chăng thầy được mời gọi vươn đến sự hoàn thiện cao hơn nữa,
est si peu mortifié ?
trong khi thầy hãm mình ít quá?
Les souvenirs du Maroc lui reviennent, et il se demande s’il ne devrait pas vivre
comme le Père de Foucauld : là serait satisfait son gout pour la vie d’immolation.
Ou encore, est-ce que la Trappe ne lui conviendrait pas mieux ?… La
Chartreuse, toujours ?…

Những ký ức về Ma-rốc lại quay về, và thầy tự hỏi liệu mình có nên sống như
Cha Charles de Foucauld hay không: nơi đó, sở thích sống đời hy sinh tận hiến
sẽ được thỏa mãn. Hoặc, liệu dòng khổ tu nhánh Trappe có phù hợp với thầy
hơn không? ... Xin nhập dòng ở Chartres trước đây, nên chăng? ...

Le résultat de ces angoisses qui le rongent font qu’il en perd l’appétit et le Những lo lắng này vẫn dày vò thầy, và kết quả là thầy ăn ngủ không yên, sự mệt
sommeil, et que la fatigue se lit sur son visage ; il s’épuise de nouveau et a perdu mỏi hiện lên khuôn mặt; thầy kiệt sức một lần nữa và đã sụt mất khoảng 12 ký:
une bonne douzaine de kilos : son entourage lui en fait la remarque.
những người xung quanh lưu ý thầy chuyện đó. Và thầy kết luận:
« Sur ce, conclut-il alors, j’arrête l’analyse et, Seigneur Jésus, je me jette dans "Vậy là con không tự vấn lương tâm nữa và lạy Chúa Giêsu, con phó thác mọi
vos bras. »
sự trong tay Chúa.”
Il n’en continue pas moins à s’analyser, à se culpabiliser, marchant fermement
dans les ténèbres, luttant, buttant, puis repartant encore, pour encore s’arrêter. «
C’est la lutte âpre », reconnaît-il ; « la lutte à mort. » La mort ! Il y pense souvent,
et la voit venir avec sérénité, sentant que Jésus ne le laisse pas orphelin, qu’il
reste avec lui, et qu’il a tout dans le sacrement de l’Eucharistie.

Tuy nói thế, thầy vẫn không chịu bớt đi việc phân tích nội tâm, tự dằn vặt mình,
cứ lầm lũi bước đi trong bóng tối, vật lộn, vấp ngã, rồi lại tiếp tục đi, rồi lại
dừng. Thầy thừa nhận: "Đó là một cuộc chiến cam go, cuộc chiến đến chết.” Cái
chết ư! Thầy thường nghĩ tới nó, và thanh thản nhìn nó đến, cảm nhận rằng Chúa
Giêsu không để mình mồ côi, Ngài vẫn ở với mình và mình có đủ mọi thứ trong
bí tích Thánh Thể.

L’année scolaire s’achève, le 1er juillet, par une veillée d’adoration à
Montmartre, où Paul est dans l’action de grâces. Il reconnaît qu’il a été comblé
de dons : la santé conservée, les examens menés à bonne fin, l’amitié de ses
confrères, la confiance de ses supérieurs, l’appel aux der niers Ordres mineurs,
qu’il va recevoir le 7 juillet ; et ses parents toujours attentifs, affectionnés,
comblés eux aussi. Alors : « Merci, Jésus — Pardon ! » conclut-il. Les vacances
en famille vont le reposer et lui redonner des couleurs, mais il constate encore:

Năm học kết thúc vào ngày 1 tháng 7, bằng một buổi Chầu Thánh Thể ở đồi
Montmartre, và lòng thầy Paul trào dâng tâm tình cảm tạ. Thầy nhận ra rằng
mình đã được Chúa ban cho đầy tràn ân sủng: sức khỏe ổn định, các kỳ thi có
kết quả khả quan, được đồng bạn yêu thương, được bề trên tín nhiệm, được gọi
để chịu các chức nhỏ cuối cùng, sẽ cử hành vào ngày 7 tháng 7; và cha mẹ mình
nữa, các ngài vẫn luôn quan tâm, trìu mến, và cũng đầy tràn ân sủng. Thế là thầy
kết luận: "Xin cảm tạ, lạy Chúa Giêsu – Con xin lỗi!". Kỳ nghỉ ở gia đình giúp
thầy thư giãn và tươi tỉnh hơn, nhưng thầy vẫn tâm sự:

Ma santé semble fragile. Je n’ai rien à vous refuser, mon Dieu, et si vous me
demandiez le sacrifice de ma vocation et de ma vie, je vous l’offrirais.
Seulement, s’il vous plaît, donnez-moi de vous faire cette offrande avec
beaucoup de joie et de ferveur. Mais le passé proclame que, normalement, je
dois être prêtre. Je veux marcher avec simplicité et confiance dans la voie où
vous m’avez engagé.

Sức khỏe con xem ra mong manh. Lạy Chúa, con không có gì để từ chối Chúa,
và nếu như Chúa muốn con hy sinh ơn gọi và cuộc sống của con, con sẽ dâng
nó cho Chúa. Chỉ xin Chúa giúp cho con được dâng lên Chúa của lễ này với
nhiều niềm vui và lòng sốt sắng. Nhưng quá khứ lại công bố rằng, cứ sự thường,
con phải trở thành linh mục. Con muốn đơn sơ và tự tin bước đi trên con đường
mà Chúa đã dẫn đưa con.

Merci, mon Dieu, de m’avoir appelé, sans mérite de ma part. De m’avoir fait
bénéficier des prières et des sacrifices de parents ou d’âmes inconnues. À toutes
ces âmes, donnez, Seigneur, votre paix éternelle. Je sais qu’il y a dans mes
ancêtres, qu’il y a encore dans ma famille, de saintes âmes : je leur dois tout cet
atavisme de vertu et de prière que j’ai senti monter du fond de mon être — alors
qu’au dehors tout pouvait m’entraîner au mal. Merci, Seigneur. Jamais je n’ai

Cảm tạ Chúa, Chúa ơi, vì đã gọi con, dù con không xứng đáng; vì đã cho con
được hưởng biết bao phúc lành từ những lời cầu nguyện và hy sinh của cha mẹ
hoặc những linh hồn không quen biết. Xin Chúa ban cho hết các linh hồn ấy sự
bình an vĩnh cửu của Chúa. Con biết rằng trong sổ tổ tiên con, và bây giờ trong
gia đình con nữa, luôn có những linh hồn thánh thiện: chính nhờ họ con mới có
được sự di truyền nhân đức và cầu nguyện này, mà con cảm thấy dâng lên từ

été tenté de regarder en arrière. C’est à votre bonté que je dois cette grâce tận thâm sâu con người mình – trong khi ngoài kia, mọi thứ đều có thể dẫn con
đến điều xấu. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa. Con chưa bao giờ bị cám dỗ ngoái
encore.
lại đàng sau. Chính là nhờ lòng nhân lành của Chúa mà con được thêm ân sủng
này.
Missionnaire ou mourir. Fiat ! Votre volonté sera la mienne.

Thừa sai hay là chết. Fiat, Xin vâng ! Ý Chúa sẽ là ý con.

Il prend la résolution de ne plus se soucier de sa santé, qu’il considère comme
un bagage encombrant, même s’il a une sourde intuition que le mal le ronge de
nouveau. Alors : Ne pas s’écouter ?… Ou se soucier de s’épargner de nouveaux
ennuis ?… Son tempérament scrupuleux est, une fois de plus, tiraillé. Il est
d’autant plus anxieux qu’il ne veut rien laisser paraître à l’extérieur de sa
faiblesse, et surtout pas à sa famille.

Thầy dứt khoát không bận tâm về sức khỏe của mình nữa, thầy xem nó như một
thứ hành lý cồng kềnh, cho dù thầy ngầm cảm nhận rằng cơn đau đang gặm
nhấm trở lại. Nên xử sự sao đây: Đừng để ý đến nó? ... Hay là cứ bận tâm làm
thế nào vượt lên khỏi những phiền toái mới?... Tính hay lo của thầy lại một lần
nữa bị giằng xé. Thầy càng hoang mang hơn, khi không hề muốn để lộ sự yếu
đuối của mình ra bên ngoài, đặc biệt đối với gia đình. Thầy tâm sự trong nhật
ký:

Pourquoi la mort a-t-elle tant d’attrait pour moi ? confie-t-il à son carnet intime.
Pourquoi, mon Dieu, ai-je cette tendance d’esprit qui me pousse à désirer la
mort ? Je vis constamment avec cette pensée. Elle me stimule, elle m’exalte. J’ai
faim du Ciel où je vous aimerai sans défaillance, où je vous verrai facie ad
faciem. Je désire tant vous aimer ex toto corde meo, ex tota anima mea 1… Et
ici, sur cette terre, mon amour est bridé ! Et puis, pour l’amour de vous, je
voudrais faire tous les sacrifices à la fois… celui de la vocation, les affections
de la famille, de la vie.

Tại sao cái chết lại hấp dẫn con như vậy? Lạy Chúa, tại sao tinh thần con có
khuynh hướng đẩy con đến việc muốn chết? Con luôn sống với suy nghĩ này. Nó
kích thích con, nó làm con hứng khởi. Con thèm khát Thiên đàng nơi con sẽ
không ngừng yêu Chúa, nơi con sẽ được nhìn thấy Chúa diện đối diện. Con ao
ước biết bao được yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn con… Còn ở đây, trên trái
đất này, tình yêu con bị giới hạn! Và rồi, vì lòng mến Chúa, con sẵn sàng thực
hiện tất cả mọi hy sinh cùng lúc…. Hy sinh ơn gọi, tình cảm gia đình, và cuộc
sống.

La mort est une vie, une naissance nouvelle, l’élan d’un frère dans les bras de Cái chết là một cuộc sống, một sự tái sinh, giống như việc một đứa em lao vào
son Frère aîné ; elle est l’introduction au séjour des âmes triomphantes : là, on vòng tay người Anh Cả; cái chết là con đường dẫn tới chỗ của những linh hồn
chiến thắng: ở đó, người ta yêu thương trong ánh sáng tràn đầy, cả Thiên Chúa
aime en pleine lumière, et Dieu et les hommes.
lẫn loài người.
Mais, Seigneur, sur cette terre je puis travailler à faire mon ciel plus beau ; et
plus je le ferai beau, plus cela vous fera plaisir ; je puis entasser des trésors de
mérites ; je puis expier pour mes fautes et ainsi, je l’espère de toute mon âme,
Jésus, gagner l’entrée du ciel sans retard.

Nhưng lạy Chúa, trên trái đất này, con có thể làm cho thiên đàng tươi đẹp hơn;
và con càng làm cho nó tươi đẹp, thì lại càng làm vui lòng Chúa; con có thể tích
trữ rất nhiều kho báu công đức; con có thể chuộc hết lỗi lầm của con và như
vậy, lạy Chúa Giêsu, con hết lòng hy vọng mình sẽ mau chóng được vào thiên
đàng.

Courte vie — longue vie : peu importe ! L’essentiel est de travailler chaque jour
comme s’il devait être le dernier. Seigneur, il y a encore bien des
inconséquences, des faiblesses dans ma vie, mais Domine, tu omnia nosti, tu scis
quia amo te 1. Je vous en conjure, donnez-moi l’esprit de penitence : ce qui me
reste à vivre — peu ou beaucoup, je ne sais, vous le savez — je veux l’employer
à expier… par amour pour vous. »

Chết sớm hay sống lâu: đâu có quan trọng gì! Điều chính yếu là làm việc mỗi
ngày như thể đó là ngày cuối. Lạy Chúa, vẫn còn nhiều bất toàn, yếu đuối trong
cuộc đời con, nhưng “Domine, tu omnia nosti, tu scis quia amo te” (Thưa Thầy,
Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy – Ga 21,17). Con van xin Chúa,
hãy ban cho con tinh thần sám hối: phần đời còn lại - ít hay nhiều, con không
biết, nhưng Chúa biết - con muốn dùng nó để đền bù tội lỗi... vì tình yêu Chúa”.

Tuy nhiên, vào ngày 10 tháng 5 năm 1936, tương lai dường như bừng sáng trước
Le 10 mai 1936 cependant, l’avenir semble s’éclaircir devant lui : ses supérieurs mặt: bề trên báo cho thầy biết thầy được duyệt chịu chức lớn đầu tiên – với điều

lui disent qu’il est admis — si toutefois il l’accepte librement — à recevoir le kiện thầy tự do chấp nhận – chức Phụ Phó Tế. Thầy viết với một tiếng thở phào
premier des Ordres majeurs : le sous-diaconat.
nhẹ nhõm:
Aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres, écrit-il, dans un soupir de Hôm nay là một ngày không giống như mọi ngày khác: Chúa đã ngỏ lời với con
soulagement:
rất rõ ràng.
Dieu m’a parlé très ouvertement. Il m’a « appelé », exactement comme naguère
il « appelait » Pierre ou Lévi. Il s’est servi pour cela de l’organe de mes
supérieurs ; ils n’ont été que ses instruments, mus, éclairés par sa grâce. Dieu
m’appelle donc officiellement, clairement, confirmant ainsi cet autre appel qu’il
fait retentir en mon coeur depuis tant d’années.

Chúa gọi con, giống như xưa Chúa đã "gọi" Phêrô hoặc Lêvi. Chúa đã dùng
các bề trên của con để làm việc đó; họ chỉ là dụng cụ của Chúa, được ơn Chúa
tác động, soi sáng. Vậy là Chúa gọi con một cách chính thức, rõ ràng, và như
thế, Chúa xác nhận một lời mời gọi khác mà Chúa vẫn hằng gióng lên trong trái
tim con từ bao năm nay.

C’est aujourd’hui que je dois répondre : Ecce servus tuus. Me voici, Seigneur. Chính hôm nay đây, con phải trả lời: “Ecce servus tuus” (con là tôi tớ Ngài
Vous m’appelez. Je réponds « présent ». Vous m’appelez à vous faire don de đây). Con đây, lạy Chúa. Chúa gọi con. Con trả lời “có con đây”. Chúa kêu
tout mon être, de toute ma vie, corps et âme et activité : c’est tout cela que vous mời con dâng hiến Chúa toàn thể con người con, toàn thể cuộc sống con, cả
xác, cả hồn lẫn sinh hoạt: đó là tất cả những gì Chúa đòi hỏi nơi con; và cả đến
me demandez ; et jusqu’à la mort.
cái chết.
Seigneur, voici votre serviteur. Je ne veux rien vous refuser ; je suis vôtre. Votre
appel est plus un désir de votre Coeur qu’un ordre, car vous me laissez libre :
Si vis 2… Cette liberté dont vous me laissez l’usage, je vous la consacre ;
librement, je me déclare votre serviteur. Tous les jours que vous me donnerez
de vivre, jusqu’à ma mort, je veux être à vous, puisque vous m’appelez, je veux
vous être agréable, je veux faire votre volonté, je veux être uniquement,
exclusivement 3 à votre service.

Lạy Chúa, con là tôi tớ Ngài đây. Con không muốn từ chối Chúa bất cứ điều
gì; con thuộc về Chúa. Việc Chúa gọi con là ý muốn của Trái tim Chúa hơn là
mệnh lệnh, vì Chúa để con được tự do: Si vis (nếu con muốn)... Tự do này, Chúa
để con sử dụng, và con xin dâng nó cho Chúa; một cách tự do, con xin tuyên
xưng con là tôi tớ của Chúa. Mọi ngày sống Chúa ban cho con, đến lúc con chết,
con muốn con thuộc về Chúa, bởi vì Chúa đã gọi con, con muốn làm vui lòng
Chúa, con muốn tuân theo ý Chúa, con chỉ muốn duy nhất một điều là phụng sự
Chúa.

Il poursuit, dans une longue prière, pour demander à Dieu d’être fidèle, pur dans
son corps et dans son âme, livré tout entier à son bon plaisir, pour que sa vie soit
féconde, de la fécondité des saints, pour que son passage sur la terre laisse après
lui un sillage, que la vie du Christ se propage par lui. En union avec l’Ecce
ancilla Domini de la Vierge Marie, il conclut : Ecce servus tuus 1.

Thầy tiếp tục, trong một lời nguyện dài, cầu xin Chúa cho mình được trung
thành, thanh khiết trong thể xác và tâm hồn, hoàn toàn phó thác theo ý Chúa, để
cuộc sống mình được sinh nhiều hoa trái, giống như các thánh, để cuộc lữ hành
mình trải qua trên trái đất sẽ để lại một dấu vết, để nhờ mình mà đời sống của
Đức Ki-tô được biết đến nhiều hơn. Kết hợp với tâm tình của Đức Trinh Nữ
Maria khi thưa “Ecce ancilla Domini” (tôi đây là nữ tỳ của Chúa), thầy kết thúc
bằng câu “Ecce servus tuus” (con là tôi tớ Ngài đây).

Le Chêne des Missionnaires

Cây sồi của các thừa sai

La Vierge Marie tient une place de choix dans son coeur et dans ses dévotions.
C’est d’ailleurs une des caractéristiques de la Société des Missions Étrangères,
depuis toujours. En témoigne ce « Chêne des Missionnaires » de la forêt de
Meudon qui est même signalé sur les cartes Michelin, avec un astérisque
signifiant « à voir », et dont des cartes postales ont été tirées. Son histoire
remonte aux années 1850, alors que les aspirants missionnaires aimaient se
promener dans la solitude de la forêt, y prier et y chanter des cantiques à la
Vierge. Ils eurent l’idée d’installer une statuette de Marie, sous le vocable de «

Đức Trinh Nữ Maria giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim và lòng sùng kính của
thầy Paul. Nói cho đúng ra thì đã từ lâu lắm, đây là một trong những đặc điểm
của Hội Thừa Sai. Bằng chứng là “Cây sồi của các thừa sai” trong rừng Meudon,
cây này thậm chí còn xuất hiện trên bản đồ Michelin, với một dấu hoa thị có ý
nói “nên xem”, và từ đó đã có các bưu thiếp in hình cây sồi này. Lịch sử của nó
bắt nguồn từ những năm 1850, khi các chủng sinh Hội Thừa Sai thích thú đi dạo
trong khu rừng tĩnh lặng, cầu nguyện ở đó và hát những bài thánh ca về Đức
Trinh Nữ. Họ nảy ra ý đặt một bức tượng Mẹ Maria nho nhỏ, với tước hiệu "Đức

Notre-Dame des Aspirants Missionnaires », dans un chêne particulièrement
beau et grand ; la devotion gagna les habitants des villages voisins, qui vinrent
en nombre prier, en particulier dans les débuts de 1860, pour conjurer une
épidémie qui sévissait. Les aspirants, voulant davantage de solitude et de
silence, plantèrent alors leur oratoire dans un autre chêne du bois de Verrières;
ils eurent de nouvelles surprises, mauvaises celles-là : des voyous vinrent
déposer des ordures là où ils avaient mis des fleurs ; la statue fut même, à deux
reprises, jetée à terre et profanée, au désespoir des aspirants ; enfin, un gardeforestier survint pour marquer les arbres à abattre : le chêne des aspirants — ou
plutôt de Notre-Dame des aspirants — était condamné.

Bà các Chủng sinh Thừa sai.", trong thân một cây sồi rất đẹp và to lớn; lòng
sùng kính lan ra các làng lân cận, dân chúng đông đảo kéo đến cầu nguyện, đặc
biệt là vào những tháng đầu năm 1860, để xin cho tránh khỏi một trận dịch đang
hoành hành. Các chủng sinh, do muốn tĩnh lặng hơn, đã lập bàn thờ trong một
cây sồi khác thuộc khu rừng Verrières; họ gặp phải những chuyện bất ngờ mới,
lần này chẳng tốt lành gì: những tên côn đồ đến vất rác vào nơi họ đã chưng hoa;
bức tượng thậm chí còn bị ném xuống đất và bị xúc phạm hai lần, khiến các
chủng sinh thất vọng lắm; cuối cùng, một nhân viên kiểm lâm xuất hiện để đánh
dấu những cây cần phải chặt: cây sồi của các chủng sinh - hay đúng hơn là của
Đức Bà các chủng sinh – nằm trong số đó.

On en choisit un autre, puissant, noueux, superbe, sans doute plusieurs fois Họ chọn một cây khác, to khỏe, sần sùi, tuyệt đẹp, và chắc hẳn đã mấy trăm
centenaire, dont les branches formaient un vaste parasol: tout ce qu’il fallait pour năm tuổi, các nhánh cây vươn ra tạo thành một cây dù lớn: tất cả những gì cần
— avec l’autorisation du garde-forestier — y fixer une niche avec la statue de thiết - với sự cho phép của người kiểm lâm - để làm một cái hốc đặt tượng Đức
la Vierge. On est en août 1890.
Trinh Nữ vào. Lúc ấy là tháng 8 năm 1890.
Deux ans plus tard, durant les vacances d’été, des aspirants découvrent à quelque
distance, une vaste pierre plate et quelques énormes rochers : poussant, tirant,
roulant, ils arrivent à transporter ces monstres préhistoriques jusqu’à proximité
du chêne de Notre-Dame et, n’en restant pas là, ils hissent la pesante pierre sur
quatre autres. Un dolmen historique « d’époque » est né, qui passera à la
postérité ! Et non seulement lui, mais aussi l’un de ceux qui dirigea l’opération
: un authentique druide, Jules Drouenel, qui deviendra préfet apostolique de
Sikkim, au Népal.

Hai năm sau, trong kỳ nghỉ hè, các chủng sinh khám phá ra cách đó không xa
một phiến đá rộng, bằng phẳng và một số tảng đá thật to: đẩy, rồi kéo, rồi lăn,
cuối cùng họ cũng đưa được những con quái vật thời tiền sử này về bên cây sồi
của Đức Bà và, không dừng lại ở đó, họ đã vần phiến đá nặng lên trên bốn tảng
đá khác. Một cái mộ đá cổ "thời mới” đã ra đời, sẽ được truyền lại cho hậu thế!
Và không chỉ có nó, mà cả một trong những người chỉ đạo công trình này: một
tư tế đích thực, mang tên Jules Drouenel, người sau này trở thành khâm mạng
tông tòa ở Sikkim, nước Népal.

Des générations d’aspirants viennent prier et chanter ; un cantique est même
composé : « Regarde-nous au pied de ton vieux chêne, Mère, à genoux… » Mais
l’anticléricalisme du début de xxe siècle s’insurge, ne craignant pas le ridicule,
joint à l’impiété. On est au temps du petit père Combes, ancien séminariste
devenu chef du gouvernement : rien de plus farouche ! Une pétition venant de
radicaux de gauche est addressee au ministre de l’Intérieur et des cultes:

Nhiều thế hệ chủng sinh đến đây cầu nguyện và ca hát; có cả một bài thánh ca
được sáng tác: "Xin nhìn đến chúng con, Mẹ ơi, dưới chân cây sồi già của Mẹ,
chúng con đang quỳ gối….” Nhưng chủ nghĩa chống đối giáo quyền đầu thế kỷ
XX bùng lên, không hề e ngại làm những chuyện vô lý, thậm chí phản đạo đức.
Đây là thời của ông Combes, vốn là một cựu chủng sinh nay thành người đứng
đầu chính phủ: không gì có thể dữ dằn hơn! Một bản kiến nghị do nhóm cực tả
gửi đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Tôn giáo có nội dung như sau:

Les missionnaires agissent comme si le terrain leur appartenait et, par leurs Các thừa sai hành động như thể đất đai thuộc về họ và, qua các cuộc tụ họp, ca
réunions, leurs chants et leurs prières, violent la liberté de conscience et la hát và cầu nguyện, họ vi phạm tự do lương tâm và sự yên tĩnh của những người
tranquillité des promeneurs.
đi dạo.
L’Intérieur transmet à l’Agriculture, ministère de tutelle des forêts d’État.
Enquête faite, le conservateur des Eaux et Forêts fait un rapport favorable aux
aspirants. Mais les pétitionnaires font appel, et le service des Eaux et Forêts est
chargé de signifier au supérieur des Missions Étrangères une décision du
ministère qui leur interdit toute manifestation auprès du chêne.

Bộ Nội vụ chuyển cho Bộ Nông nghiệp, là bộ chịu trách nhiệm giám hộ rừng
của quốc gia. Sau khi được điều tra, nhân viên bảo tồn của Sở Thủy Lâm trình
lên một báo cáo thuận lợi cho các chủng sinh. Nhưng các kẻ kiến nghị gởi kháng
thư lên bộ, và Sở Thủy Lâm được giao nhiệm vụ thông báo cho Cha bề trên Hội
Thừa Sai quyết định của Bộ cấm tất cả các cuộc tụ tập gần cây sồi.

Le supérieur ne peut que répercuter, avec fermeté, l’interdiction aux aspirants et
ceux-ci, le 18 février 1902, ravalant leur colère, vont au chêne une dernière fois
et en descendent la niche de la Vierge, qu’ils ramènent dans leur jardin de
Meudon. La niche, oui, mais pas la statue ! Car un petit malin glisse
subrepticement celle-ci dans une anfractuosité de l’arbre. Ni vu ni connu… Et
Notre-Dame continue à veiller incognito sur les aspirants-promeneurs —
comme aussi sur les nombreux touristes, pour lesquels le Touring-Club a même
installé des bancs. Et c’est ainsi que la carte Michelin signale le « Chêne des
Missions » comme attrait touristique.

Cha Bề trên chỉ có thể lặp lại, một cách cương quyết, lệnh cấm cho các chủng
sinh; những người này, vào ngày 18 tháng 2 năm 1902, đành nuốt giận đi đến
cây sồi lần cuối, và đưa cái tòa của Đức Trinh Nữ xuống, mang về khu vườn ở
Meudon. Cái tòa, vâng, nhưng bức tượng thì không! Bởi vì một anh chàng ranh
mãnh đã lén giấu bức tuợng vào một cái hốc trên cây…. Không ai thấy và cũng
chẳng ai biết... Và Đức Bà lại tiếp tục bí mật trông coi những chủng sinh đi dạo
- cũng như nhiều khách du lịch. Câu lạc bộ Touring thậm chí còn lắp đặt băng
ghế cho họ. Cũng vì thế mà bản đồ Michelin đánh dấu "Cây sồi của các thừa
sai" như một điểm du lịch.

Nous sommes loin de Paul Seitz ? Mais non ! Le voici qui surgit justement, dans
les années trente. Car la tradition se transmet de generation en génération
d’aspirants. Le cantique Notre-Dame du Chêne s’est transmis, lui aussi et fait la
joie de tous ceux qui se rendent au fameux chêne (le petit père Combes est mort,
et le supérieur de l’époque aussi). Un rite initiateur est même institué : se faire
sacrer « chevalier ». Il faut pour cela monter au grand galop une forte pente
voisine du chêne, au risque d’attraper un infarctus, puis sauter sur le sommet du
menhir et s’y tenir en équilibre en récitant une dizaine de chapelet ou en chantant
le Magnificat, au risque de se casser le cou.

Có phải chúng ta đang xa thầy Paul Seitz? Không đâu! Thầy đây, xuất hiện đúng
lúc, trong những năm 30. Bởi vì truyền thống được chuyển từ thế hệ chủng sinh
này sang thế hệ chủng sinh khác. Bài hát Đức Bà Cây Sồi cũng vậy, và trở thành
nguồn vui cho tất cả những ai đến bên cây sồi nổi tiếng (ông Combes đã chết,
và cả Cha bề trên thời kỳ đó). Một nghi thức khởi xướng thậm chí đã được đặt
ra: nghi thức tấn phong "hiệp sĩ". Để được tấn phong, bạn phải leo thật nhanh
con dốc cao cạnh cây sồi, coi chừng bị nhồi máu cơ tim, sau đó phải nhảy lên
đỉnh tảng đá lớn và giữ thăng bằng ở đó, cùng lần một chục hạt hoặc hát kinh
Magnificat (Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa), với nguy cơ bị ngã gãy cổ.
Bản tin hằng tháng của chủng viện kể rằng:

Or, dit la chronique du séminaire, il y avait à cette époque un aspirant du genre
boy-scout un peu foufou, qui avait fait rapidement figure de locomotive. Il s’était
soumis au rite du sacre des chevaliers, mais il pensait que ce n’était pas
suffisant. Il y avait mieux à faire.

Vào thời đó, có một chủng sinh thuộc loại hướng đạo hơi tàng tàng, anh chàng
nhanh chóng xuất hiện như một đầu tàu. Anh chàng đã thành công trong việc
được tấn phong hiệp sĩ, nhưng anh chàng cứ nghĩ rằng như thế là chưa đủ. Cần
phải làm tốt hơn.

En 1936, il a l’audace de demander une audience au conservateur des Eaux et
Forêts, pour lequel il a préparé un beau discours. Stupéfait, il entend celui-ci lui
dire d’emblée : « Le chêne des missions ? Ah oui ! Bien sûr, vous pouvez y
rétablir votre oratoire. »

Năm 1936, thầy táo bạo đề nghị một cuộc gặp với nhân viên bảo tồn Sở Thủy
Lâm, và đã chuẩn bị một bài phát biểu thật hay. Và thầy kinh ngạc nghe người
này nói ngay với mình: "Cây sồi của các thừa sai hả? Tất nhiên, anh có thể lập
lại bàn thờ ở đó.”

Ni une ni deux : le jeune Père Seitz fait exécuter une solide niche en bon bois,
de soixante-quinze centimètres de haut environ, avec une toiture en zinc ; puis,
toujours intrépide, la maisonnette de la Sainte Vierge harnachée sur son dos, il
gravit une échelle qui rejoint les premières fourches, escalade, s’agrippe de
branche en branche, et la fixe à une quinzaine de mètres de haut. Ceux qui le
regardent d’en bas retiennent leur respiration… Il redescend, pour remonter une
nouvelle fois avec la statue de Notre-Dame arrimée elle aussi sur ses épaules, et
la dépose dans la niche. Il cloue au-dessus une banderole sur laquelle est écrit
en grandes lettres, visibles de loin : « Notre-Dame des aspirantsmissionnaires,
priez pour les missionnaires. »

Không một hai gì cả: thầy đặt làm một cái tòa chắc chắn, bằng gỗ tốt, cao khoảng
bảy mươi lăm phân, có mái bằng kẽm; sau đó, vẫn luôn can trường, đeo chặt căn
nhà bé nhỏ của Đức Trinh Nữ trên lưng, thầy leo lên một cái thang mắc vào
nhánh chẻ ba đầu tiên, leo lên nữa, từ cành này sang cành khác, và đặt cái tòa
ấy ở độ cao mười lăm mét. Những người ở duới nín thở đứng nhìn... Thầy lại
tụt xuống, rồi leo lên lần nữa với bức tượng Đức Bà cũng được vác trên vai, và
đặt bức tượng lên tòa. Phía trên, thầy đóng một tấm bảng được viết bằng chữ
lớn, có thể nhìn thấy từ xa: "Đức Bà của các chủng sinh thừa sai, xin cầu cho
những nhà thừa sai."

Enfin, avec ses confrères qui ont encore le souffle coupé, il entonne (faux, Cuối cùng, với những đồng nghiệp vẫn còn thở đứt hơi, thầy bắt cung hát (rất
hélas!) le vieux cantique approprié : « Regarde-nous au pied de ton vieux tiếc là bị sai!), bài thánh ca cũ thích hợp: "Xin nhìn đến chúng con, Mẹ ơi, dưới
chêêêê-ne », et il rend grâces.
chân cây sồi già của Mẹ…", và đọc kinh cảm ơn.
On est au lendemain des élections du Front Populaire…

Đây là thời điểm ngày hôm sau cuộc bầu cử của Mặt Trận Nhân Dân...

Depuis, presque chaque mercredi, des séminaristes viennent prier et chanter en Kể từ đó, hầu như mỗi thứ tư, các chủng sinh đều đến cầu nguyện và dâng lời
ce lieu.
ca tiếng hát ở đây.
Depuis aussi, professeurs, archéologues, géologues et autres savants se penchent Cũng kể từ đó, các giáo sư, các nhà khảo cổ học, các nhà địa chất và các nhà
sur le dolmen, supputant à la loupe s’il remonte à l’âge de bronze, de fer ou de bác học khác đã cúi mình trên ngôi mộ đá, soi bằng kính lúp để ước tính xem nó
plastic néanderthalien …
xuất hiện từ thời nào, đồ đồng, đồ sắt hay đồ nhựa Neanderthal ...
Réception des Ordres sacrés

Chịu các chức thánh

C’est le 5 juillet que le Père Paul Seitz reçoit l’Ordre du sous-diaconat, qui
l’engage définitivement au service de Dieu et de l’Église. Supprimé lors des
réformes liturgiques qui ont suivi le second Concile du Vatican, cet Ordre avait
jusque là une importance majeure puisque c’était au cours de cette cérémonie
que le clerc marquait, par un pas énergique en avant, sa résolution de ne plus
revenir en arrière, de garder le célibat et d’être fidèle à sa parole jusqu’à la mort.

Ngày 5 tháng 7, thầy Paul Seitz được chịu chức phụ phó tế, cam kết suốt đời
phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội. Chức này, tuy bị hủy bỏ bởi cuộc canh tân
phụng vụ sau Công đồng Vatican II, cho đến thời điểm ấy vẫn còn giữ một tầm
quan trọng đáng kể, bởi vì trong khi chịu chức, người giáo sĩ, qua việc đặt một
bước chân dứt khoát tiến lên, bày tỏ quyết tâm của mình là không quay lui nữa,
giữ luật độc thân và trung thành với lời hứa của mình cho đến chết.

Il est dans les meilleures dispositions, notre jeune missionnaire ; il s’est
abandonné à Dieu, après une retraite qui l’a débarrassé — au moins pour un
temps — de ses scrupules et de ses soucis, des tourments de son âme qui aspire
à une perfection qui le dépasse. Mais ne sont-ce pas les tourments qu’ont
éprouvés tant de saints ?… Et qui les ont aidés à devenir plus saints encore ?…

Nhà thừa sai trẻ tuổi của chúng ta đang ở trong tâm trạng tốt nhất; thầy đã phó
mình cho Chúa, sau một cuộc tĩnh tâm đã giúp thầy - ít nhất trong một thời gian
– gạt bỏ đi những đắn đo lo lắng, những dằn vặt trong tâm hồn mình, một tâm
hồn luôn khao khát sự hoàn thiện quá tầm sức. Nhưng đó chẳng phải là những
dằn vặt mà biết bao vị thánh đã nếm trải sao?... Và chẳng phải là chúng đã giúp
các ngài nên thánh hơn sao?

Ses vacances de 1936 sont très occupées par la préparation, puis le déroulement
d’un camp-pèlerinage à Lourdes, du 5 au 14 septembre, avec une quarantaine
d’aspirants, dont plusieurs anciens scouts, camp qui restera mémorable pour
tous ceux qui y participent. Paul est déjà un entraîneur d’hommes exceptionnel,
aguerri par sa propre formation scoute, par le temps de service militaire au
Maroc, par sa propre personnalité surtout. Son mot d’ordre: « Il faut croire à ce
que l’on fait, et le faire dans l’enthousiasme. »

Kỳ nghỉ hè của thầy năm 1936 rất bận rộn với việc chuẩn bị, rồi tổ chức một trại
hành hương ở Lourdes (Lộ Đức), từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 9, với khoảng
bốn mươi chủng sinh, gồm một số cựu hướng đạo, một trại đáng nhớ cho tất cả
những người tham gia. Thầy Paul đã là một nhà huấn luyện đặc biệt, dày dạn
kinh nghiệm nhờ nền tảng đào tạo trong hướng đạo trước đây, nhờ thời gian đi
quân dịch ở Maroc, và nhất là nhờ nhân cách riêng. Khẩu hiệu của thầy: "Tin
điều mình làm, và làm nhiệt tình.”

Tout lui réussit et, malgré bien des incidents tels que l’arrivée des couvertures
avec deux nuits de retard, les aspirants peuvent prier, chanter, se recueillir, faire
« oratoire » à la Grotte, et même y assister à la messe célébrée par Mgr Gerlier,
évêque du lieu et futur cardinal. Tous confient les intentions de chacun aux pieds
de Notre-Dame et font ensemble le chemin de Croix. Puis plantent leurs tentes
à Lascazères chez M. de Franlieu pour s’initier durant trois jours à l’esprit scout,
qui est fait d’amitié fraternelle, de droiture, de service, de générosité : moyen

Mọi chuyện đều thành công tốt đẹp, mặc dù có một số trục trặc như việc chăn
mền đến muộn sau hai đêm, các chủng sinh vẫn có thể cầu nguyện, ca hát, tĩnh
tâm, diễn giảng tại Hang Đá, và thậm chí tham dự thánh lễ do Đức Cha Gerlỉer
cử hành, ngài là giám mục địa phương, sau này được thăng hồng y. Mỗi người
bày tỏ tâm nguyện của mình dưới chân Đức Mẹ và cùng nhau đi đàng Thánh
giá. Sau đó cắm lều ở Lascazères tại nhà của Ông de Franlieu để luyện trong ba
ngày cho thấm nhuần tinh thần hướng đạo, đó là sống huynh đệ, ngay thẳng, sẵn
sàng phục vụ, và quảng đại: đây là phương thế học làm người và làm một Ki-tô

d’apprentissage pour être homme et chrétien à 100 % ; étape aussi pour devenir
des chefs. Le Père Seitz s’est confirmé dans l’esprit de ses condisciples comme
le grand frère aimable et souriant, infatigable (apparemment, car il prend sur
lui), toujours le premier à rendre tous les services et à remplir toutes les charges,
ayant le mot qui convient pour relativiser les désagréments et tirer le bien d’un
incident. Sa bonne humeur — comme son humour — est communicative.

hữu 100%; cũng là một bậc để trở nên những nhà lãnh đạo. Thầy Seitz đã được
các đồng bạn coi như một người anh cả dễ thương và luôn tươi cười, không mệt
mỏi (ít nhất là bề ngoài, vì thầy không để lộ ra), lúc nào cũng là người đầu tiên
sẵn sàng phục vụ và hoàn thành mọi công việc, hoặc nói một vài lời thích hợp
để giảm bớt những bất trắc và cho thấy mặt tích cực của vấn đề. Ai cũng thích
tinh thần lạc quan – cộng thêm tính hài hước – của thầy.

À la rentrée d’octobre, une lettre lui est communiquée, qui l’éclaire et le Vào ngày tựu trường tháng 10, thầy nhận được một lá thư, giúp thầy thấy rõ và
tranquillise sur sa vocation. Elle est envoyée par Mgr Prunier, membre de la an tâm hơn về ơn gọi. Bức thư do Đức Cha Prunier gửi, ngài là thành viên của
Société, vicaire apostolique de Salem, en Inde.
Hội, đại diện tông tòa ở Salem, nước Ấn Độ:
Le règlement des Missions Étrangères, écrit-il, facilite grandement cette union
des deux vies, active et contemplative. Seulement, il faut que nous, chacun en
particulier, nous ayons la volonté de profiter de la vie que les missions nous
donnent. J’ai des saints, vous entendez, des saints dans mon diocèse et le
nombre n’a pas l’air de vouloir diminuer. Et tous ces saints sont des prêtres qui
… ont désiré quitter la rue du Bac pour aller à la Trappe, qui ont chassé cette
idée en se disant : « Non, je ne quitte pas ; ma vie sera celle d’un missionnaire,
et mon esprit restera celui d’un trappiste. »

Luật của Hội Thừa Sai rất thuận lợi cho sự kết hợp của hai lối sống, hoạt động
và chiêm niệm. Chỉ cần chúng ta, cách riêng mỗi người, có ý muốn tận dụng
cuộc sống mà cánh đồng truyền giáo mang lại. Tôi có các vị thánh, các bạn
nghe không, các vị thánh trong giáo phận của tôi và con số dường như không
muốn giảm bớt. Và tất cả những vị thánh này đều là những linh mục, đã… mong
rời bỏ Rue du Bac (trụ sở Hội Thừa Sai) để gia nhập dòng khổ tu, nhưng sau đó
đã xua đi ý tưởng này và tự nhủ: “Không, tôi sẽ không rời bỏ; cuộc sống của
tôi sẽ là cuộc sống của một nhà thừa sai, và tinh thần của tôi sẽ vẫn là tinh thần
của một thầy khổ tu.”

Le jour où nos missions n’auraient plus de ces ouvriers, c’est-à-dire de ces
trappistes en esprit et de ces missionnaires en corps, de ces prêtres qui ont la
prétention d’unir (comme Jésus) la vie contemplative à la vie active, ce jour-là,
il faudra fermer la rue du Bac. La Société des M.E. n’aurait plus de raison
d’être. Mais le jour où tous les partants apporteront dans nos missions l’esprit
trappiste uni à l’esprit missionnaire, ce jour-là ni Paris ni Bièvres ne suffiront
: il faudra un troisième bâtiment pour arbiter tous les aspirants, car ce n’est que
ce jour-là que la bénédiction divine s’étendra sur la chère Société.

Ngày mà cánh đồng truyền giáo của chúng ta không còn những thành viên như
thế, nghĩa là những thầy khổ tu trong tinh thần và những nhà thừa sai trong
thân xác, không còn những linh mục có cao vọng sẽ kết hợp (như Đức Giêsu)
cuộc sống chiêm niệm vào cuộc sống hoạt động, ngày đó, sẽ phải đóng cửa trụ
sở ở Rue du Bac. Hội Thừa Sai không còn lý do để tồn tại. Nhưng ngày mà tất
cả những người được sai đi mang tới cánh đồng truyền giáo tinh thần khổ tu kết
hợp với tinh thần thừa sai, ngày đó cả Paris lẫn Bièvres đều sẽ không đủ chỗ:
phải cần một tòa nhà thứ ba mới chứa hết chủng sinh, bởi vì chính vào ngày đó,
phúc lành của Chúa sẽ đổ xuống tràn đầy trên Tu Hội thân yêu.

J’ai l’immense joie de posséder dans ma mission des prêtres qui savent unir les
deux vies, contemplative et active ; ce sont même mes plus « solides »
missionnaires au point de vue santé. Maladifs avant de s’être donnés
radicalement à cette vie si belle, qui imite celle de Jésus qui travaillait le jour
et priait la nuit, ils font l’admiration et l’étonnement des vieux missionnaires
qui, habitués aux principes d’excessive prudence, n’y comprennent rien du
tout…

Tôi có niềm vui to lớn là trong giáo phận của mình, có các linh mục biết cách
kết hợp cả hai lối sống chiêm niệm và hoạt động; họ đều là những nhà truyền
giáo "cứng rắn" nhất của tôi, xét về mặt sức khỏe. Họ vốn hay yếu đau trước
khi dâng hiến toàn thân cho cuộc sống tươi đẹp này, bắt chước Chúa Giêsu, làm
việc ban ngày và cầu nguyện ban đêm, bây giờ họ khiến cho những nhà truyền
giáo già phải ngạc nhiên thán phục, bởi các vị này, vì đã quen với những nguyên
tắc thận trọng quá mức, chẳng hiểu gì trong chuyện ấy cả…

N’est-ce pas le programme que le nouveau sous-diacre se fixe ? — Le voilà Đây chẳng phải là chương trình mà một tân chức phụ phó tế nhắm đến sao? –
rasséréné !
Vậy là thầy an tâm!
Au moins sur un point ! Mais la mort est toujours devant ses yeux et, Ít nhất về một điểm! Nhưng cái chết vẫn còn lởn vởn trước mắt thầy và, trong
longuement, il médite de nouveau sur elle à son retour de vacances à Criquetot. một thời gian dài, thầy lại suy gẫm về nó sau kỳ nghỉ ở Criquetot. Thầy biến nó

Il s’en fait une amie qu’il regarde sans effroi, qu’il aime non pour elle-même
parce qu’elle est toujours une violence à la nature, mais parce qu’elle est
l’unique moyen d’être enfin face à face avec Dieu, de l’aimer sans mélange, sans
fin, sans lutte..

thành một người bạn, thầy nhìn nó mà không hề sợ hãi, thầy yêu nó không phải
vì bản thân nó, bởi nó vẫn luôn là một sự cưỡng bức đối với thiên nhiên, nhưng
vì nó là phương thế duy nhất giúp ta cuối cùng được đối diện với Thiên Chúa,
được yêu mến Ngài và chỉ mình Ngài thôi, không ngừng, không vất vả chiến
đấu.

Et voilà que, brusquement, brutalement, elle frappe à sa porte. Dans la nuit du
22 au 23 novembre 1936, Paul est réveillé par un flot de sang qui lui sort de la
bouche. Pas de doute : c’est la phtisie qui se déclare. Elle sommeillait toujours
dans sa poitrine, mais cette fois elle explose. C’est la mort qui s’annonce, penset-il aussitôt. D’ailleurs, l’évangile du jour lui rappelle : « Vigilate — Veillez, car
vous ne savez à quelle heure le Seigneur viendra. Soyez prêts, parce que vous
ne connaissez ni le jour ni l’heure. »

Và kìa, đột nhiên, một cách tàn nhẫn, nó gõ cửa nhà thầy. Vào đêm 22 rạng ngày
23 tháng năm 1936, thầy Paul bị đánh thức bởi một dòng máu trào ra miệng.
Không còn nghi ngờ gì nữa: bệnh lao tái phát. Nó vẫn âm ỉ trong lồng ngực thầy,
nhưng lần này nó bung ra. Cái chết đang đến thăm, thầy nghĩ ngay như thế. Hơn
nữa, bài Phúc âm trong ngày nhắc nhở thầy: "Vigilate- Hãy tỉnh thức, vì anh em
không biết giờ nào Chúa đến. Hãy sẵn sàng, vì anh em không biết ngày nào hay
giờ nào." Chẳng bao lâu sau, thầy ghi lại:

La carcasse a tremblé, reconnaît-il aussitôt, mais c’est faiblesse qui n’a pas
atteint le coeur. Père, que votre volonté soit faite. Je ne veux rien vous demander
que la grâce de savoir m’abandonner — souriant — comme un enfant dans les
bras de son Père. Non recuso laborem, non recuso mortem…Je ne refuse pas le
travail, je ne refuse pas la mort.

Thân xác đã rung lên, nhưng sự yếu hèn chưa động đến trái tim. Lạy Cha, xin
cho ý Cha được thể hiện. Con không muốn xin gì ngoại trừ ơn được biết phó
thác – với nụ cười - như một đứa trẻ trong vòng tay của Cha mình. Non recuso
labem, non recuso mortem… Con không chối từ công việc, con không chối từ
cái chết.

L’alerte est rude cependant. Mais les examens, aussitôt réalisés, sont plutôt
rassurants. Il est urgent qu’il se repose — car tout est là : il y a une trop forte
tension, un surmenage évident, qu’il faut arrêter. La montagne encore ?
Essayons d’abord un repos en famille, qui pourra peut-être suffire pour enrayer
les dégâts. Détente du corps et de l’esprit. Épreuve aussi !

Lời cảnh báo thật là ghê sợ. Nhưng các xét nghiệm, hoàn tất ngay sau đó, xem
ra trấn an hơn. Thầy cần phải nghỉ ngơi ngay - bởi tất cả đều nằm ở đó: do căng
thẳng quá, do lao lực quá, rõ ràng là như thế, phải dừng lại thôi. Lên miền núi
nữa chăng? Hãy thử nghỉ ngơi ở nhà trước, may ra đủ để ngăn chặn tai họa. Thư
giãn thân xác và tinh thần. Cũng là một thử thách nữa! Vài ngày sau, thầy ghi
trong nhật ký:

Je le confesse, mon Dieu, j’ai eu peur, note-t-il quelques jours plus tard. J’ai été Con thú thật, Chúa ơi, con đã sợ. Con chìm trong lo âu. Đã diễn ra trong con
dans l’angoisse. Il s’est produit en moi un retour inattendu, violent. La revanche một sự quay lại bất ngờ, dữ dội. Cú trả thù của con thú (bệnh tật).
de la bête.
Voilà des années que je me sais menacé de maladie. Dès les premiers jours, j’ai Từ nhiều năm qua con vẫn biết bản thân mình bị bệnh tật đe dọa. Ngay những
envisagé les pires conséquences — et je les ai acceptées de gaieté de coeur — ngày đầu, con đã hình dung ra những hậu quả tồi tệ nhất - và con đã chấp nhận
ou du moins assez facilement.
chúng với một trái tim vui vẻ - hoặc ít nhất là khá dễ dàng.
La mort ne m’effraie pas. Parfois même je l’ai désirée. Les sacrifices de la
vocation, de la famille, que cette mort aurait exigés, je n’en sentais pas le poids.
Bref, tout m’apparaissait sous un jour plein de beauté. Je voyais, je sentais par
en Haut, par le Ciel. Cet état d’âme me portait quelque peu au mépris de la vie.
Grâce à lui, j’ai tenu au séminaire et j’ai pu me livrer à certaines activités que
je n’aurais jamais osé entreprendre autrement.

Cái chết không làm con hoảng sợ. Đôi khi con còn ao ước chết. Hy sinh ơn gọi,
hy sinh gia đình, những hy sinh mà cái chết này có thể đã đòi hỏi, con không
cảm thấy quan trọng. Tóm lại, mọi thứ xuất hiện trong con dưới một ngày rất
tươi đẹp. Con đã nhìn xem, con đã cảm nhận từ Trên Cao, từ Thiên đàng. Trạng
thái tâm hồn này khiến con ít nhiều coi thường mạng sống. Nhờ đó, con đã kiên
trì ở lại chủng viện và đã có thể tham gia vào một số hoạt động mà con đã chẳng
bao giờ dám làm, nếu con sợ chết.

Combien de fois n’ai-je pas agi malgré une lassitude que je savais Thử hỏi có bao nhiêu lần con đã không hành động, mặc dù thân xác mệt mỏi mà
dangereuse?… Mais la mort — conséquence que j’envisageais toujours — ne con biết là nguy hiểm? ... Nhưng cái chết - hậu quả mà con luôn hình dung m’effrayait pas!
không hề làm con khiếp sợ!
Brusquement, un accident un peu plus grave apparemment : je me réveillais en
crachant le sang. Au premier instant, pas de doute pour moi : l’heure est venue
du sacrifice. — Non. Ce n’est encore qu’une leçon du divin Maître. Une
humiliation aussi !

Đột nhiên, một tai nạn có vẻ hơi nghiêm trọng hơn xảy đến: con tỉnh dậy và ói
ra máu. Ngay lúc đó, con đã nghĩ không chút nghi ngờ: giờ đã điểm để hy sinh.
- Không. Đây vẫn chỉ là một bài học từ Thầy Chí Thánh. Cũng là để giúp con
thêm khiêm nhường!

Devant ce qui m’apparaît comme évident, je me déconnecte. Plus rien des
sentiments de jadis. Les réalités du Ciel se voilent. Elles ne m’apparaissent plus
que par en bas, vues du côté de la terre. Quoi ? Si près du sacerdoce, du départ
!… Il faudra voir ces grâces immenses, à nulles autres pareilles, s’enfuir à
jamais !…

Trước những điều quá rõ ràng xảy đến cho con, con tự chuyển hướng. Không
còn gì những tâm tình thuở xa xưa. Các thực thể của Thiên đàng đang bị che
khuất. Chúng chỉ còn xuất hiện với con từ bên dưới, nhìn từ phía trái đất. Sao
lại như thế được? Gần thiên chức linh mục lắm rồi, gần đến lúc được ra đi! ...
Vậy mà… con sẽ phải nhìn xem những ân sủng bao la này, những ân sủng không
gì so sánh được, mãi mãi trốn xa! ...

L’angoisse, la douleur obsèdent son esprit. Devrait-il annoncer à ses parents
qu’il doit abandonner le séminaire ?… Qu’il n’accédera pas à la prêtrise ?…
Qu’il ne verra pas se réaliser son beau rêve de partir en mission ?… Il a beau
chasser ces oiseaux noirs, ils reviennent en bande et tournoient, ils l’accablent
et le laissent brisé, sans force. « Je me sens petit, faible, pauvre, vidé au-delà de
toute expression. » Il comprend alors l’agonie du Seigneur et supplie : « Père,
s’il est possible, que ce calice s’éloigne de moi ». Mais il accepte ; il veut
seulement ce que Dieu veut, parce qu’il sait que ce que Dieu lui mettra sur les
épaules, il l’aidera à le porter. Tandis que s’il choisissait lui-même, il le porterait
seul.

Nỗi lo lắng, cơn đau đớn ám ảnh tâm trí thầy. Có nên thông báo với cha mẹ rằng
mình phải rời bỏ chủng viện không?..Mình sẽ không vươn tới chức linh
mục?...Mình sẽ không thể thực hiện giấc mơ cao đẹp là được ra đi truyền
giáo…Dù thầy đã cố xua đuổi những con chim đen ấy, chúng vẫn trở lại thành
đàn để khiến thầy quay cuồng, khổ sở và tan nát, không còn sức lực. “Con cảm
thấy mình bé nhỏ, yếu đuối, nghèo nàn, trống rỗng không thể tả được”. Chính
lúc này, thầy mới hiểu được cơn hấp hối của Chúa và cầu xin: "Lạy Cha, nếu có
thể được, xin cất chén này xa con". Nhưng thầy chấp nhận; thầy chỉ muốn điều
Chúa muốn, bởi vì thầy biết rằng điều mà Chúa đặt trên vai thầy, Chúa sẽ giúp
thầy mang nó. Còn điều mà thầy tự chọn lấy, thì thầy sẽ phải vác một mình thôi.

Les semaines passent et l’on constate que l’accident de santé n’était pas aussi
grave que l’on craignait. Il en conclut qu’il ne faut pas se soucier exagérément
de sa santé et de sa vie, mais savoir, par contre, faire humblement le nécessaire
pour conserver un bien, une grâce, que Dieu veut nous voir utiliser pour son
service. Sous prétexte de détachement, il ne faut pas traiter à la légère des dons
que Dieu nous donne.

Nhiều tuần lễ trôi qua và người ta thấy rằng vấn đề sức khỏe của thầy không đến
nỗi nghiêm trọng như người ta vẫn sợ. Từ đó, thầy rút ra bài học là không nên
lo lắng thái quá về sức khỏe và cuộc sống của mình, nhưng trái lại, phải biết
khiêm tốn làm những gì cần thiết để giữ gìn một tài sản, một ân sủng, mà Chúa
muốn thấy chúng ta sử dụng để phụng sự Ngài. Không được lấy cớ là mình cần
phải sống tinh thần từ bỏ mà xem nhẹ những món quà Chúa tặng ban cho chúng
ta.

Le Père Seitz retrouve donc le séminaire au début de 1937 et, dans la paix, il
passe ses examens et se prépare à recevoir les Ordres sacrés. Il va même brûler
les étapes, car ses supérieurs estiment qu’il a suffisamment fait d’études, que
continuer ne ferait que détériorer davantage sa santé et, qu’au fond, ce qui le
ronge sans doute, c’est le désir de partir en mission.

Vậy là thầy Paul Seitz trở lại chủng viện vào đầu năm 1937. Trong bình an, thầy
đã vượt qua các kỳ thi và chuẩn bị lãnh nhận các chức thánh. Thậm chí thầy còn
đốt giai đoạn, bởi vì bề trên tin rằng thầy đã học đủ, và có tiếp tục thì chỉ làm
cho sức khỏe thầy suy giảm; các ngài còn nhận biết rằng tận thâm tâm thầy, điều
làm thầy ray rứt, chắc hẳn đó là mong mỏi được ra đi truyền giáo.

Alors, le 13 mars, le cardinal Verdier, archevêque de Paris, lui confère l’Ordre Sau đó, vào ngày 13 tháng 3, Đức Hồng Y Verdier, tổng giám mục Paris, đã
sacré du diaconat, dans la chapelle des Apparitions des Soeurs de la Charité, truyền chức phó tế cho thầy, trong Nhà nguyện Apparitions (Hiện ra) của dòng
voisine du séminaire. Sa famille est là, qu’il prepare à la séparation prochaine.

Nữ Tử Bác Ái, bên cạnh chủng viện. Gia đình thầy cũng có mặt, và thầy chuẩn
bị cho họ sẵn sàng với cuộc chia ly sắp tới. Thầy nói với họ:
Séparation qu’il faut voir venir avec calme et courage — avec joie et fierté aussi,
leur dit-il. Nous serons toujours les débiteurs du Bon Dieu, et s’il nous demande
un sacrifice, il nous fait un tel honneur que nous devons d’abord nous montrer
reconnaissants. Pensez… Je vais être prêtre ! Je vais être le représentant officiel
de Dieu en terre païenne ! Pourquoi moi ? Pourquoi nous ? Car, ne serez-vous
pas toujours étroitement associés à ce que Dieu me demandera ? Ne craignons
donc rien, mais soyons souples entre les mains du divin Maître.

Le 9 mai, c’est l’appel officiel à la prêtrise par le supérieur du séminaire, qui lui
confirme qu’il partira en mission en septembre. Il n’a plus qu’à se préparer à
l’ordination sacerdotale. Plus une minute à perdre pour terminer le cursus de
théologie, d’abord; pour se concentrer sur le sacrement qu’il va recevoir;
s’instruire des règles du sacrement de pénitence, qu’il devra bientôt administrer;
étudier les rites de la messe et les répéter pour une exécution la plus parfaite
possible. Il doit aussi organizer la venue de sa famille et de ses amis ; mais ceuxci ne pourront être très nombreux, car la chapelle du 128 rue du Bac est petite et
il y aura vingt-quatre prêtres ordonnés, qui auront aussi leurs familles, sans
parler des diacres et des sous-diacres.

Cuộc chia ly, chúng ta phải nhìn nó đến với thái độ thật bình tĩnh và can đảm,
thậm chí vui mừng và tự hào nữa. Chúng ta sẽ luôn là con nợ của Chúa, và nếu
như Chúa yêu cầu chúng ta hy sinh, thì đó là Chúa ban cho chúng ta một vinh
dự lớn lao đến nỗi mà trước tiên, chúng ta phải tỏ lòng biết ơn. Mọi người cứ
nghĩ xem... Con sẽ trở thành một linh mục! Con sẽ là người đại diện chính thức
của Chúa nơi vùng đất dân ngoại! Tại sao lại là con? Tại sao lại là chúng ta?
Chẳng phải là bởi vì chúng ta luôn liên kết chặt chẽ với những gì Chúa sẽ đòi
hỏi nơi con sao? Do đó, chúng ta đừng sợ gì cả, nhưng hãy trở nên linh động
trong tay Thầy Chí Thánh.
Ngày 9 tháng 5, bề trên chủng viện chính thức gọi thầy tiến lên chức linh mục,
và xác nhận thầy sẽ lên đường truyền giáo vào tháng 9. Thầy chỉ còn mỗi một
việc là chuẩn bị cho lễ phong chức linh mục. Phải tận dụng mọi giây phút để
trước tiên, kết thúc chương trình thần học; để tập trung vào bí tích thầy sẽ lãnh
nhận; để tìm hiểu các quy tắc của bí tích giải tội, mà thầy sẽ sớm thi hành; để
học thuộc các nghi thức thánh lễ, rồi ôn đi ôn lại hầu có thể cử hành một cách
hoàn hảo nhất có thể. Thầy cũng phải lo tổ chức đón tiếp gia đình và bạn bè;
nhưng họ sẽ chẳng thể tới đông, bởi nhà nguyện của Hội Thừa Sai tại 128 Rue
du Bac thì nhỏ mà lại có đến hai mươi bốn linh mục được chịu chức, các vị này
cũng sẽ mời gia đình của họ, đó là chưa kể đến các thầy phó tế và phụ phó tế.

Des cadeaux d’ordination arrivent : un beau missel, des ornements
confectionnés par une dame, amie de la famille ; un superbe calice dont le futur
prêtre a dirigé avec le plus grand soin l’exécution. Madame Seitz a voulu qu’il
soit réalisé avec des couverts en argent provenant de la famille Bourlet, ses
grands-parents, passés à la famille Dufau, ses parents. Elles les a fait fondre et a
veillé à ce que sa bague de fiançailles et une autre bague y soient incorporées,
l’une au-dessus, l’autre audessous du noeud ciselé en couronne d’épines. Au
centre de la croix de Jérusalem ciselée sur le pied est serti le petit brillant de la
bague de fiançailles.

Các quà tặng cho lễ phong chức được gửi đến: một cuốn sách lễ, những đồ trang
hoàng do một bà bạn của gia đình làm; một chén thánh tuyệt đẹp, mà vị linh
mục tương lai đã chỉ dẫn rất cẩn thận phải chế tác thế nào. Bà Cố Seitz đã muốn
nó được làm với những bộ đồ ăn bằng bạc truyền từ ông bà ngoại Bourlet, xuống
song thân Dufau, rồi đến Bà. Bà cho nấu chảy chúng ra và cẩn thận theo dõi để
chiếc nhẫn đính hôn của bà và một chiếc nhẫn khác được gắn vào chén thánh,
một bên trên, một bên dưới cái nơ chạm hình mũ gai. Còn viên ngọc của chiếc
nhẫn cưới thì được đặt ở ngay chính giữa thánh giá Jérusalem khắc nơi chân đế.

Paul a voulu, gravé sur le pied, sa devise : Fac me Cruce inebriari : « Rendezmoi enivré de la Croix », verset du Stabat Mater — qui deviendra plus tard sa
devise épiscopale — et, sur le fond de la patène : Monstra te esse Matrem : «
Montrez que vous êtes Mère », verset de l’Ave maris Stella, avec, finement
ciselé, l’oratoire du chêne des aspirants missionnaires, sans oublier le dolmen «
préhistorique ». Sous le pied du calice, ces deux mots : « Dilecti Dilecto — Les
aimés à l’Aimé », avec son nom et la date de son ordination : témoignage de
l’affection profonde qui ne cesse d’unir tous les membres de la famille. Calice
et patène l’accompagneront tout au long de ses missions, et ce seront presque

Thầy Phaolô cũng đã muốn khắc nơi chân đế câu khẩu hiệu “Fac me Cruce
inebriari” (xin làm cho con say mê Thánh giá), một câu trong kinh Stabat Mater
(Mẹ đứng đó) và cũng sẽ là câu khẩu hiệu giám mục của thầy sau này; và khắc
dưới đĩa thánh câu “Monstra te esse Matrem” (xin chứng tỏ Mẹ là Mẹ), một câu
trong kinh Ave maris Stella (kính chào ngôi sao biển), và cùng với câu đó là
hình bàn thờ nơi “Cây sồi của các chủng sinh thừa sai”, được chạm trổ tinh xảo,
có cái mộ đá “thời tiền sử” kèm theo. Phía dưới chân chén thánh, khắc hai chữ
này “Dilecti Dilecto” (những kẻ được yêu dành cho người được yêu) với tên của
thầy và ngày chịu chức: tất cả những chi tiết này chứng tỏ tình cảm sâu đậm
không ngừng nối kết mọi thành viên trong gia đình. Chén thánh và đĩa thánh sẽ

les seuls objets personnels qu’il réussira à sauver de l’effondrement de son đi cùng thầy suốt cuộc đời thừa sai, và đó hầu như là những vật dụng cá nhân
duy nhất mà thầy giữ lại được sau khi giáo phận Kontum sụp đổ, và mang theo
diocèse de Kontum et à rapporter en France.
về Pháp.
Détail à ne pas oublier, il laisse pousser sa barbe, car tous les missionnaires Có một chi tiết không được quên, thầy bắt đầu để râu, bởi vì tất cả các thừa sai
doivent l’avoir pour leur départ. Enfin, il y a les derniers examens de théologie, đều phải có râu mới được lên đường. Sau cùng, còn những bài thi thần học cuối
car on ne le laisse pas souffler, et il les passera jusqu’aux derniers jours de juin. khóa, vì người ta không để cho thầy yên, và thầy phải làm bài thi cho đến hết
tháng 6.
Le 30, il entre en retraite. « Ainsi, mon Dieu, me voici au but vers lequel vous
vouliez me mener. S’il n’y avait eu que moi, je crois que je ne serais jamais
arrivé ! » Il reconnaît qu’il a bien gâché les dons que Dieu lui avait donnés, les
grâces qu’il n’a pas su faire fructifier ; qu’il a bien compromis l’oeuvre de Dieu
en risquant inconsidérément sa santé.

Ngày 30, thầy Paul bước vào tuần tĩnh tâm. “Vậy là, lạy Chúa, con đây đang
chạm tới đích mà Chúa hằng muốn dẫn con. Nếu như con đi một mình thôi, con
tin rằng con đã chẳng bao giờ đạt được!” Thầy thừa nhận mình đã lãng phí những
ân sủng Chúa ban, những ân sủng mà thầy đã không làm cho sinh nhiều hoa trái;
thầy còn cho rằng mình đã làm tổn hại đến công trình của Chúa khi liều lĩnh coi
thường sức khỏe. Thầy tâm sự:

Mais n’empêche que je vous aime, Seigneur ! assure-t-il. Et vous, vous m’aimez
encore plus — et plus intelligemment, surtout ! — Mon insuffisance ? mon
indignité ? mon incapacité même ? Eh ! bien sûr que je les connais ! J’ai assez
fauté et fait de sottises pour les connaître et voir à peu près ce que je vaux !
Mais ça m’est égal : je vous donne tout, Seigneur, et d’abord mes péchés et mes
déficiences. Je me délivre de moi-même. Vous m’appelez avec évidence.
J’avance donc, avec joie, avec confiance, avec espérance. Oui, avec cette
espérance que vous daignerez vous server quand même de moi, pour faire votre
oeuvre de lumière en terre païenne.

Nhưng Chúa ơi, xin đừng ngăn cản con yêu Chúa! Phần Chúa, Chúa còn yêu
con nhiều hơn– và nhất là Chúa yêu con một cách thông minh hơn! - Con không
đủ khả năng ư? Con chẳng hề xứng đáng ư? Con kém cỏi bất tài ư? Tất nhiên
con biết thế! Những lỗi lầm con đã phạm, những điều dại dột con đã làm, quá
đủ để giúp con nhận ra khá chính xác con đáng giá ra sao! Nhưng con không
quan tâm đến chuyện đó: con dâng Ngài tất cả, Chúa ơi, trước tiên là tội lỗi và
những khiếm khuyết của con. Con trút hết cho Chúa. Rõ ràng Chúa gọi con. Vì
thế, con vui mừng tiến lên, lòng đầy tin tưởng và hy vọng. Vâng, với niềm hy
vọng rằng dù sao Ngài cũng sẽ đoái hoài đến con và dùng con để thực hiện công
trình của Ngài là đem ánh sáng chiếu soi trên vùng đất dân ngoại.

Le 4 juillet 1937 il reçoit donc la grâce incomparable du sacrament de l’Ordre. Ngày 4 tháng 7 năm 1937, thầy đã nhận được ân sủng vô song của bí tích truyền
Les premiers mots qui lui viennent en ce jour sont ceux de la Vierge Marie : Chức thánh. Những lời đầu tiên thầy thốt lên vào ngày này là những lời của Đức
Trinh Nữ Maria: Magnificat anima mea Dominum - Linh hồn tôi ngợi khen
Magnificat anima mea Dominum — « Mon âme exalte le Seigneur. »
Thiên Chúa.
Ses parents sont présents, bien sûr, ainsi que son frère Pierre avec son épouse
Suzanne et leurs deux enfants, et sa soeur Annette, à qui l’on doit l’essentiel des
souvenirs familiaux. Sont également présents le curé de sa paroisse, de même
que celui de Leschaux, qui lui est resté attaché.

Tất nhiên, cha mẹ thầy đều có mặt, cũng như anh Pierre cùng vợ Suzanne và hai
đứa con, và chị Annette, người truyền lại cho chúng ta hầu hết những kỷ niệm
gia đình. Cũng có mặt là cha sở của giáo xứ quê nhà, và cha sở của giáo xứ
Leschaux, người vẫn gắn bó với thầy.

Le soir de ce jour mémorable a lieu la collation de l’ordre de mission qui est
donné à chacun de ces nouveaux prêtres. Les coeurs battent, tant ceux des jeunes
missionnaires, que ceux de leurs parents, qui savent que leur enfant va partir
incessamment pour un pays lointain, et qu’ils ne le reverront peut-être plus
jamais. On s’attend évidemment à ce que les supérieurs tiennent compte des
prescriptions prudentes des médecins, et donnent au Père Paul Seitz, si éprouvé
récemment encore dans sa santé, un poste en altitude dans un pays au climat

Buổi chiều của ngày đáng nhớ này, có nghi thức trao mệnh lệnh truyền giáo cho
các tân linh mục. Mọi trái tim đập mạnh, những nhà truyền giáo trẻ đã đành, mà
cả cha mẹ họ nữa, bởi họ biết rằng con mình sẽ sớm lên đường tới một đất nước
xa xôi, và họ có thể sẽ không bao giờ gặp lại. Dĩ nhiên là ai cũng mong đợi quý
bề trên sẽ lưu ý đến các chỉ dẫn thận trọng của bác sĩ, để gửi Cha Paul Seitz, mà
cách đây không lâu còn bị thử thách về vấn đề sức khỏe, đến một nhiệm sở vùng
cao trong một quốc gia có khí hậu ôn hòa và khô ráo. Nhưng thật là ngỡ ngàng!

tempéré et sec. Stupeur ! Il est nommé à Hanoï, au Tonkin : en bord de mer, Cha được bổ nhiệm đi Hà Nội, Bắc Kỳ: gần biển, với độ cao tối đa 6 mét; nơi
avec 6 mètres d’altitude maximum ; le climat le plus chaud et le plus humide có khí hậu nóng và ẩm ướt nhất mà người ta có thể tìm thấy...
que l’on puisse trouver…
In verbo tuo laxabo rete, lance-t-il aussitôt, comme saint Pierre répondant à “In verbo tuo laxabo rete”, như thánh Phêrô sau khi nghe lệnh truyền của Đức
l’ordre de Jésus : « Sur ta parole, je jetterai le filet » (Lc 5, 5).
Giêsu, Cha Seitz cũng trả lời ngay: “Vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới”(Lc 5, 5).
Vive la joie — Tout pour le Tonkin — la plus belle des missions !

Vui quá – Tất cả cho Bắc Kỳ - miền truyền giáo đẹp nhất!

Les deux mois qui séparent le nouveau prêtre de son départ pour l’ExtrêmeOrient vont être bien chargés : mariage qu’un de ses amis lui a demandé de bénir
à Dieppe ; première messe solennelle dans la paroisse familiale, qui rassemble
parents et amis ; autre messe solennelle à Sainte-Anne du Havre, paroisse de son
enfance : voyage à Fontgombault pour dire adieu à ses anciens professeurs et
confrères avec qui il a passé sa première année de séminaire et avec qui il est
resté en contact ; visite à sa filleule, qui habite dans le Nord ; enfin, une dernière
messe paroissiale à Criquetot, au cours de laquelle, du haut de la chaire, il laisse
parler son coeur, incitant vigoureusement les fidèles à se faire missionnaires
avec lui, à propager la foi, à susciter des vocations et à les soutenir : tous les
chrétiens sont appelés à jouer un rôle dans l’évangélisation du monde.

Hai tháng tiếp theo của vị tân linh mục trước khi đi Viễn Đông thật là bận rộn:
làm phép đám cưới cho một người bạn ở Dieppe; thánh lễ mở tay trọng thể trong
giáo xứ quê nhà, với đông đảo người thân và bạn bè; một thánh lễ trọng thể khác
tại nhà thờ Thánh Anna ở tỉnh Havre, giáo xứ thời thơ ấu của Ngài; đi thăm
Fontgombault để nói lời từ biệt với các giáo sư và bạn học ngày xưa trong năm
đầu tiên ở chủng viện, những người mà Ngài vẫn giữ liên lạc; thăm người con
gái đỡ đầu đang sống ở miền Bắc; sau hết, một thánh lễ cuối tại giáo xứ
Criquetot, trong thánh lễ đó, từ trên bục giảng, Ngài đã để cho trái tim lên tiếng,
mạnh mẽ thúc đẩy các tín hữu cùng trở nên những nhà thừa sai với mình, loan
truyền đức tin, khơi dậy và nâng đỡ ơn gọi: tất cả mọi Ki-tô hữu đều được kêu
mời đóng một vai trò trong việc rao giảng Tin Mừng trên toàn thế giới. Ngài đôi
thúc:

Mamans chrétiennes qui voulez prêter l’oreille à la pauvre predication d’un
jeune prêtre, interpelle-t-il, je vous le dis : n’ayez pas peur si Dieu un jour parle
à l’un de vos petits. Ou plutôt, soyez attentives à découvrir le germe sacré ! Si
vous saviez le don de Dieu ! Si vous saviez quel titre de noblesse est la vocation
de « mère de prêtre » ! Depuis que Jésus au Calvaire voulut associer sa Mère à
son immolation rédemptrice, ainsi désormais ne laissera-t-il jamais un enfant
monter à l’autel de sa première messe sans que sa mère soit associée à son
sacrifice. — Sacrifice, oui, mais d’une douceur qui engendre une sérénité, une
force, que je vous souhaite de goûter un jour.

Thưa các bà mẹ đạo đức đang muốn lắng tai nghe bài giảng đơn hèn của một
linh mục trẻ, tôi xin nói như thế này: các bà đừng sợ nếu như một ngày nào đó
Chúa ngỏ lời với một trong những người con của các bà. Hay đúng hơn, các bà
hãy chú ý mà khám phá cho ra mầm sống thánh thiêng! Mong sao các bà biết
được hồng ân của Thiên Chúa! Mong sao các bà biết được danh hiệu "bà cố mẹ của một linh mục" cao trọng dường nào! Vì Đức Giêsu, trên Núi Sọ, đã muốn
liên kết Mẹ Maria vào hy tế cứu chuộc của mình, nên từ đó, Ngài sẽ không bao
giờ để cho một người con tiến lên bàn thờ trong Thánh lễ đầu tiên của mình mà
không có người mẹ được liên kết với sự hy sinh của người con ấy – Hy sinh,
vâng, nhưng là một thứ hy sinh ngọt ngào khiến cho tâm hồn thanh thản, mạnh
mẽ, và tôi xin chúc các bà, một ngày nào đó, cũng đượ nếm sự ngọt ngào đó.

Il quitte maintenant sa maison sans regarder en arrière, sans espoir de retour; Lúc này, Cha rời khỏi nhà mà không ngoái cổ lại đằng sau, không hy vọng quay
son dernier mot pour ses parents, qu’il félicite pour le calme et la maîtrise qu’ils về: những lời cuối Cha nói với cha mẹ, mà Cha khen là đã giữ được bình tĩnh
manifestent, le caractérise : « Dieu aime celui qui donne avec joie. »
và tự chủ, cho thấy rõ cá tính của Cha: "Chúa yêu người nào vui mừng cho đi."
Partir en mission
Lên đường thi hành sứ mệnh
Une cérémonie émouvante marque le grand départ : toute la communauté des
missionnaires se réunit à la chapelle de la maison mère ; les partants sont assis
devant l’autel, pieds nus, et leurs confrères s’agenouillent successivement
devant chacun d’eux, lui baisant respectueusement les pieds. Signe d’humilité,
signe de vénération, signe d’amour ; on pense au geste du Seigneur au soir de la

Một buổi lễ cảm động đánh dấu ngày lên đường trọng đại: tất cả cộng đoàn các
nhà thừa sai tề tựu trong nguyện đường của nhà mẹ; những người được sai đi
ngồi trước bàn thờ, chân để trần và các đồng nghiệp của họ lần lượt quỳ gối
trước mặt mỗi người, kinh cẩn hôn lên chân họ. Dấu hiệu của sự khiêm nhường,
dấu hiệu của lòng tôn kính, dấu hiệu của tình yêu; người ta nghĩ tới cử chỉ của

Cène; symbole aussi des longues marches que vont entreprendre ces Chúa vào buổi tối Bữa Tiệc Ly; cũng là biểu tượng của những chuyến đi dài mà
prédicateurs de l’Évangile jusqu’aux extrémités du monde.
những người rao giảng Tin Mừng sẽ thực hiện cho đến tận cùng thế giới.
De l’extérieur, le départ missionnaire peut revêtir l’apparence joyeuse d’une
croisière, l’apparence grave d’une aventure, ou l’apparence déchirante d’une
rupture 1. De l’intérieur, le départ missionnaire est le signe d’une réalité vécue,
plus mystérieuse et plus tragique. Il a une dimension spirituelle qui ne se
comprend que dans la relation du missionnaire à Dieu et au monde. De par la
volonté de Dieu, le depart est demandé à ceux qu’il a choisis, appelés et envoyés
pour annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume.

Xét bề ngoài, sự ra đi của các nhà truyền giáo có thể mang cái vẻ vui tươi của
một chuyến du ngoạn trên tàu, hay vẻ trang nghiêm của một cuộc phiêu lưu,
hoặc của một buổi chia ly đau đến xé lòng. Nhưng nhìn từ bên trong, sự ra đi ấy
là dấu hiệu của một thực tại sống, bí ẩn hơn và bi thảm hơn. Nó ẩn chứa một
chiều kích tâm linh chỉ có thể hiểu được trong mối tương quan giữa nhà truyền
giáo với Thiên Chúa và thế giới. Phát xuất từ ý muốn của Thiên Chúa, lệnh lên
đường được gửi tới những người mà Chúa đã chọn, đã gọi và sai đi để loan báo
Tin Mừng Nước Trời.

CHAPITRE IV
MISSIONNAIRE AU TONKIN
Le 17 septembre 1937, « le Bateau » — c’est ainsi que se désigne la promotion
des jeunes missionnaires qui viennent d’être ordonnés prêtres, et qui sont prêts
à prendre la mer pour les pays lointains — « le Bateau » se regroupe à Marseille
et embarque à bord du Félix Roussel.
Onze ans plus tôt, en novembre 1926, le jeune Paul Seitz embarquait en ce même
port, sous l’uniforme militaire, pour se diriger vers l’Afrique du Nord, sans se
douter un instant que l’appel du désert setransformerait là-bas en appel à la
vocation missionnaire…

CHƯƠNG IV
NHA TRUYỀN GIAO TẠI BẮC KỲ
Ngày 17 tháng chín năm 1937, nhóm “Hải Thuyền”- biệt danh tự đặt của nhóm
các thừa sai trẻ vừa thụ phong linh mục và sẵn sàng ra khơi, đến các vùng đất
xa lạ- qui tụ tại Marseille và lên tàu Félix Roussel.

Aujourd’hui, avant de monter à bord, le Père Seitz a tenu à célébrer la messe à
la basilique de Notre-Dame de la Garde, la « Bonne Mère » qui veille sur la ville
et sur le port, et plus encore sur les marins et les voyageurs qui s’embarquent
sous ses yeux. Il a écrit un dernier mot à ses parents:
Je suis parti, mais combien je suis encore près de vous, je le sens plus que
jamais. Non, Dieu ne nous sépare point, l’éloignement va nous rapprocher plus
encore. Et surtout, surtout, Dieu va donner à chacun sa grâce, sa force, pour
suivre pleinement, joyeusement, sa volonté. Quelle semence pour l’éternité ! Et
quel germe de vie, déjà dès ici-bas, pour les âmes ! (…) Une vocation
missionnaire, c’est un état de sainteté, nous disait notre supérieur. Oui, je le
crois, et je crois aussi qu’il en est de même pour les parents. Dieu ne se laisse
pas vaincre en générosité.

Mười một năm trước, vào tháng mười năm 1926, chàng trai Paul Seitz đã lên
tàu cũng tại bến cảng này, với bộ quân phục, để đi về Bắc Phi, mà không hề mảy
may nghi ngờ tiếng gọi của sa mạc, ở đó sẽ chuyển thành tiếng gọi thiên triệu
thừa sai…
Hôm nay, trước khi lên tàu, cha Paul Seitz đã nhất định dâng thánh lễ tại vương
cung thánh đường Đức Mẹ Phù Hộ (Notre Dame de la Garde), Người “Mẹ
Hiền”luôn canh chừng thành phố, bến cảng và cả các thủy thủ, các du khách cập
bến dưới mắt mẹ. Cha đã viết những hàng chữ cuối cùng này cho cha mẹ:
Con ra đi, nhưng con vẫn còn gần cha mẹ biết chừng nào, lúc này, hơn lúc nào
hết, con cảm nghiệm được điều đó. Không, Thiên Chúa không hề tách biệt chúng
ta, sự xa cách càng xích chúng ta lại gần nhau hơn. Và nhất là, nhất là Thiên
Chúa lại ban cho mỗi người chúng ta ân sủng, sức mạnh để chúng ta hân hoan
tuân theo thánh ý Người cách vẹn toàn. Thật là hạt giống cho cuộc sống vĩnh
cửu! Thật là mầm sống tuyệt vời, ngay tại trần thế, cho các tâm hồn (…). Ơn gọi
thừa sai là một trạng thái thánh thiện, cha bề trên đã nói với chúng con như vậy.
Đúng, con tin chắc điều đó và con tin là đối với cha mẹ cũng vậy. Thiên Chúa
không để chúng ta thắng Ngài về lòng nhân từ.

Par Port-Saïd et le canal de Suez, puis la mer Rouge et Djibouti où commence à Qua Port-Said rồi kênh đào Suez, đến Biển Đỏ, rồi Djibouti, nơi sức nóng khủng

sévir une chaleur torride — 40° environ à l’ombre, — le Félix Roussel gagne khiếp bắt đầu hoành hành- trung bình 40o C trong bóng râm - tàu Félix Roussel
l’océan Indien.
đi vào Ấn Độ Dương.
Il y a du confort à bord — douches, piscine, rafraîchissements, — en sorte que Trên tàu tương đối tiện nghi: có đầy đủ vòi tắm bông sen, hồ bơi, giải khát.
ces semaines en mer sont reposantes et agréables. Pas grand-chose à voir avec Những tuần lễ trên biển này là những ngày nghỉ ngơi, dễ chịu. Khác xa với
ce qu’étaient les voyages des glorieux ancêtres du xviie siècle!
những cuộc du hành của các bậc tiền nhân nổi danh thế kỷ XVII.
Sans doute le « bateau » se rappelait-il ce qu’on lui avait raconté, au séminaire,
des exploits des premiers missionnaires en Extrême-Orient. Ainsi, Mgr Pallu,
premier vicaire apostolique désigné pour le Tonkin le 13 mai 1658, mit-il deux
ans et trois semaines pour faire le trajet de Marseille au Siam, par la Turquie, la
Perse et l’Inde : Marseille, 2 janvier 1662 — Siam, 27 janvier 1664. Et dans
quelles conditions !…À pied, à dos de cheval ou de mulet, en bateau ou pirogue.
Et avec quelles péripéties !… Quels dangers !… Il pouvait énumérer tous ceux
qu’avait éprouvés avant lui l’apôtre saint Paul.

Chắc hẳn nhóm “Hải thuyền” đã nhớ lại những khám phá của những vị thừa sai
tiên khởi ở Viễn Đông, đã được truyền tụng khi nhóm còn ở trong Chủng viện.
Như Đức cha Pallu, đại diện tông tòa đầu tiên ở Bắc Kỳ, được bổ nhiệm ngày
13 tháng 5 năm 1658. Ngài phải mất 2 năm 3 tuần để đi từ Marseille tới Xiêm
la (Thái Lan) qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Tư và Ấn Độ: Marseille ngày 2 tháng
giêng 1662 đến Xiêm La ngày 27 tháng giêng 1664. Và trong những điều kiện
rất ư khó khăn!...Đi bộ, đi ngựa, đi la, đi tàu, đi thuyền. Với biết bao phiêu lưu
mạo hiểm, biết bao nguy khốn!..Ngài có thể kể ra mọi thứ gian khổ, tương tự
như những gì thánh Phao Lô tông đồ đã trải qua trước ngài.

Les jeunes missionnaires devaient sourire à ces souvenirs, eux qui étaient déjà
en Extrême-Orient moins d’un mois après leur départ de France. Dans la matinée
du 15 octobre, en effet, le Félix Roussel accoste à Haïphong, à l’embouchure du
delta du fleuve Rouge, où il dépose la majorité des jeunes missionnaires qui vont
maintenant se disperser. Le Père Seitz, lui, est accueilli par un missionnaire de
Hanoï et prend le train pour la dernière étape du voyage : il arrive le soir même
dans la capitale du Tonkin. Dans sa trente et unième année, il commence là sa
vraie vie de missionnaire, qui va durer trente-huit ans.

Các nhà truyền giáo trẻ chắc đã phải mỉm cười về những kỷ niệm này. Họ đã
đến Viễn Đông chưa đầy một tháng sau khi rời khỏi nước Pháp. Thực thế, sáng
sớm ngày 15 tháng 10, con tàu Félix Roussel đã cập bến Hải Phòng, cửa ngõ
của châu thổ Sông Hồng. Đa số các thừa sai trẻ sẽ xuống đây để chia đi nhiều
hướng. Cha Seitz được một vị thừa sai ở Hà Nội đón tiếp. Rồi cha lên xe lửa để
đi tiếp chặng cuối cùng của cuộc hành trình đưa cha về tới thủ phủ Bắc Kỳ ngay
tối hôm đó. Ở tuổi 31, cha khởi đầu cuộc sống thừa sai đích thực ở đây, kéo dài
38 năm.

Le Tonkin

Xứ Bắc Kỳ.

Quel est donc ce pays qu’il aborde avec son enthousiasme débordant et son
immense désir de conquête des âmes ? Le Tonkin fait alors partie de l’Indochine,
dont le début de la conquête par la France commença sous le règne de l’empereur
Napoléon III. Mais l’évangélisation du pays était bien antérieure et remontait
même au xviie siècle. Depuis lors, les missionnaires comme les fidèles n’avaient
cessé d’être persécutés par les mandarins, et les martyrs avaient été nombreux,
tant prêtres que catéchistes ou simples chrétiens, massacrés sans pitié, et après
bien des tortures. La foi de ce people vietnamien lui vient de ces persécutions,
endurées avec courage et amour. Un édit de l’empereur Tu-Duc du 21 mars 1851
ordonne:

Vùng đất mà cha Seitz đến, với lòng tràn đầy nhiệt huyết và ước muốn bao la
chinh phục các tâm hồn, là vùng đất nào vậy? Bắc Kỳ là một phần của Đông
Dương, mà nước Pháp đã bắt đầu chinh phục dưới thời hoàng đế Napoléon III.
Nhưng việc rao giảng Tin Mừng đã có trước từ lâu, thậm chí từ thế kỷ XVII.
Ngay từ thời đó, các thừa sai cũng như giáo dân đã không ngừng bị vua quan
bách hại. Đã có rất nhiều chứng nhân tử vì đạo: các linh mục, các thày giảng và
cả giáo dân, sau nhiều cực hình, đã bị sát hại tàn nhẫn. Đức tin của dân Việt đã
trổ sinh từ những cuộc bách hại này. Họ can trường và yêu thương chịu đựng.
Một chỉ dụ của vua Tự Đức ngày 21 tháng 3 năm 1851 đã chỉ thị:

Les prêtres européens doivent être jetés dans les abîmes de la mer ou des
fleuves; les prêtres annamites, coupés par le milieu du corps. Quiconque
dénoncera ou livrera un prêtre d’Europe recevra une somme d’argent, plus la
moitié des biens de ceux qui le cachent.

Các linh mục châu Âu phải bị ném xuống vực thẳm dưới sông, dưới biển. Các
linh mục Việt nam thì bị chặt đôi. Ai tố cáo hay giao nộp một linh mục châu Âu
sẽ nhận được một số tiền thưởng, cộng thêm nửa gia sản của những kẻ che giấu
linh mục đó.

Le plus célèbre des martyrs de ce pays est sans doute Théophane Vénard, un
petit pâtre du Poitou qui, dès ses neuf ans, avait déclaré qu’il voulait être
missionnaire au Tonkin et y mourir martyr. Son voeu fut exaucé le 2 février
1861, en la fête de la Présentation au Temple de l’Enfant Jésus, sur le bord du
fleuve Rouge à Hanoï, là où débarquait Paul Seitz ; il était dans sa trente et
unième année, comme Paul Seitz ; il était des Missions Étrangères de Paris, lui
aussi. Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, qui sera proclamée Patronne des
missions, avait avec lui une relation virginale intime.

Vị tử đạo nổi tiếng nhất trong nước có lẽ là Théophane Vénard, một chú bé chăn
chiên vùng Poitou. Ngay từ lúc 9 tuổi cậu đã tuyên bố là muốn trở thành thừa
sai ở Bắc Kỳ và chết vì đạo tại đó. Ước nguyện của cha đã được Chúa chấp
nhận, ngày 2 tháng Hai năm 1861, đúng ngày lễ Đức Mẹ Dâng Con Trong Đền
Thờ, trên bờ sông Hồng tại Hà Nội nơi mà cha Paul Seitz đã cập bến. Cha Vénard
cũng 31 tuổi như cha Paul Seitz, cha cũng thuộc Hội Thừa Sai Paris. Thánh
Têrêxa Hài Đồng Giêsu, vị thánh sẽ được tuyên dương làm bổn mạng các xứ
truyền giáo, có liên hệ rất mật thiết với cha.

C’est pour protéger les missionnaires catholiques européens qui étaient
persécutés, torturés et mis à mort, mais aussi pour des questions plus matérielles
de commerce avec la Chine et l’Europe, que la France du Second Empire envoya
une escadre qui s’empara d’abord de la Cochinchine, puis du Tonkin, qui était
une province de l’empire d’Annam. Le fleuve Rouge, ou Song-Koï, était
stratégique pour le traffic des troupes et des armes venant de Chine, comme
aussi pour faire remonter l’approvisionnement en riz et denrées diverses. En
1883, la flotte de l’amiral Courbet investit Hué, capitale de l’Annam, qui dut
reconnaître le protectorat français. Les Chinois, qui exerçaient leur souveraineté
sur l’Annam, furent repoussés, l’amiral Courbet détruisit leur flotte, s’empara
même de Formose, les forçant à signer, en mars 1885, un traité reconnaissant le
protectorat français sur l’Annam et le Tonkin.

Chính để bảo vệ các thừa sai công giáo châu Âu đã bị bách hại, tra tấn và kết án
tử hình, nhưng cũng để giải quyết những vấn đề thực tế liên quan đến buôn bán
giữaTrung quốc và châu Âu mà nước Pháp dưới thời Đệ nhị đế chế đã gởi một
hạm đội đến chiếm Nam Kỳ rồi Bắc Kỳ, lúc đó còn là một tỉnh của vương quốc
An Nam. Sông Hồng, còn gọi là Sông Cái, là đường chiến thuật để vận chuyển
binh sĩ và vũ khí từ Trung quốc cũng như để tiếp tế lúa gạo và thực phẩm lên.
Năm 1883, hải quân đô đốc Courbet chiếm Huế, thủ đô của An Nam và triều
đình Huế phải nhận quyền bảo hộ của Pháp. Trung quốc, nước có chủ quyền
trên An Nam, giờ đây bị đẩy lui. Đô đốc Courbet phá hủy đoàn tàu Trung quốc,
thậm chí còn chiếm đảo Đài Loan, buộc Trung Quốc ký hòa ước tháng ba năm
1885, nhận quyền bảo hộ của Pháp trên An Nam và Bắc Kỳ.

Dix ans plus tard, c’est au tour du Laos voisin de faire partie du protectorat
français. Un ensemble homogène est ainsi constitué que l’on appelle l’Indochine
française. Elle est administrée par un gouverneur qui laisse en place les autorités
locales légitimement investies de pouvoirs et cherche à former des cadres
indigènes dans les diverses administrations.

Mười năm sau đó, tới phiên nước Lào lân bang cũng gia nhập Bảo hộ Pháp. Như
thế, một hợp thể đồng nhất được thành lập và được gọi là Đông Dương Pháp.
Đứng đầu xứ bảo hộ là một vị toàn quyền. Ông này trao quyền hạn cho các giới
chức địa phương và tìm cách đào tạo các cán bộ bản xứ cho guồng máy hành
chính.

La mise en valeur de ce pays demeuré très arriéré sous la domination chinoise
Việc phát triển đất nước dưới thời đô hộ của Trung Hoa còn rất lạc hậu, thì nay
est activement poussée. On construit des routes, des lignes de chemin de fer et
des ponts ; les villes se transforment, avec de belles avenues plantées d’arbres, đang được xúc tiến mạnh mẽ. Nhiều đường bộ, đường sắt và cầu cống được xây
dựng. Nhiều thành phố thay đổi với những đại lộ xinh đẹp, rợp bóng cây. Những
des bâtiments en dur remplaçant les paillotes,
nhà cửa kiên cố thay thế những nhà tranh vách đất.
les zones insalubres étant assainies; des hôpitaux sont construits partout, tenus Những khu vực dơ bẩn thiếu vệ sinh được chỉnh đốn lại. Bệnh viện được xây
généralement par des congrégations de religieux et de religieuses qui en dựng khắp nơi, thường do các dòng tu nam hay nữ điều khiển và có khi còn tài
financent même les constructions, tandis que d’autres congrégations fondent des trợ xây dựng nữa. Có những dòng khác xây dựng các trường tiểu học, trung học

écoles, des collèges et des universités. En quelques décennies, le pays est
transformé, tant au point de vue sanitaire et alimentaire qu’au point de vue
culturel, même si l’harmonie ne règne pas toujours avec certaines populations,
ni entre les pouvoirs civils et religieux ; même aussi si certaines exactions sont
commises par des coloniaux peu scrupuleux ou débauchés ; même enfin si
certains gouverneurs francs-maçons ou certains ministres radicaux-socialistes
de la métropole mettent des bâtons dans les roues et imposent des mesures
laïcistes pour restreindre l’influence de l’Église.

và đại học. Trong vài thập niên, đất nước đã thay đổi về lĩnh vực y tế và thực
phẩm cũng như về lĩnh vực văn hóa. Tuy vậy, vẫn có sự bất hoà đối với một số
thành phần dân chúng cũng như giữa thế lực dân sự và tôn giáo. Thậm chí đôi
khi cũng có những nhân viên thuộc địa, thiếu khiếm nhã hoặc hủ hóa, đã sách
nhiễu dân chúng. Cuối cùng, cũng có những thống đốc Tam Điểm hoặc một vài
bộ trưởng xã hội cấp tiến, ở chính quốc, đã thọc gậy bánh xe, đưa ra những biện
pháp thế tục hóa để hạn chế ảnh hưởng của Giáo hội.

Rapidement, des peuples autochtones, intelligents et fins, sort une élite dont la
formation se poursuit dans les universités et les grandes écoles de France. Dans
l’Église, les conversions du bouddhisme et des nombreuses et diverses sectes
païennes se multiplient ; on construit petits et grands séminaires, ainsi que des
monastères de contemplatifs.

Giữa những người dân bản xứ thông minh và lanh lẹ đã mau chóng xuất hiện
một nhóm người trí thức, được theo học tại các trường đại học và những “trường
lớn“ nổi tiếng của Pháp.Trong giáo hội, nhiều người Phật giáo và các giáo phái
lương dân khác đã trở lại đạo. Các tiểu chủng viện, các đại chủng viện và nhiều
tu viện chiêm niệm đã được xây dựng.

Il reste néanmoins un travail considérable à accomplir lorsque le Père Seitz
arrive à Hanoï. Il trouve un pays pacifié et florissant, une capitale superbe et
prospère, peuplée de nombreux Français bien établis, depuis deux ou trois
générations pour certains, des indigènes accueillants et souriants.

Tuy nhiên, còn bao nhiêu công việc phải làm khi cha Seitz đến Hà Nội. Cha đến
với một xứ sở an bình và thịnh vượng, một thủ đô tuyệt vời và sung túc, với rất
nhiều người Pháp, trong số đó có những gia đình đã định cư từ 2 đến 3 thế hệ,
và người dân bản xứ luôn niềm nở và tươi cười.

Des bruits de soulèvements sourdent néanmoins ici ou là; des exactions
sporadiques sont commises, entretenues par des agitateurs venuse l’extérieur.
Les bruits de la guerre qui menace l’Europe ne sont pas sans répercussions dans
cette lointaine Asie. De cela, les missionnaires sont bien au courant, mais leur
dynamisme et leur apostolat ne s’en ressentent en rien. Ils évitent de faire de la
politique et de prendre parti, se faisant Vietnamiens avec les Vietnamiens, même
si ceux-ci sont fort différents du nord au sud du pays par leurs origines ethniques,
leurs coutumes ancestrales, leurs religions, sans parler de leurs langues qui
varient à l’infini d’une contrée à l’autre.

Tuy vậy, cũng có những tiếng đồn về những cuộc nổi dậy đâu đó. Nhiều kẻ gây
rối từ bên ngoài đã gây ra những sách nhiễu lẻ tẻ. Những lời đồn đại về chiến
tranh đe dọa Âu châu cũng vang vọng đến miền đất Á châu xa xôi này. Các nhà
thừa sai luôn đi sát thời cuộc, Nhưng lòng nhiệt thành và việc tông đồ của các
ngài không hề bị chi phối. Các ngài tránh làm chính trị và không theo phe nào
cả. Các ngài sống hoà mình với người Việt, tuy từ Bắc vô Nam, người Việt rất
khác nhau, về nguồn gốc chủng tộc, về phong tục tập quán, về tôn giáo, cũng
như về ngôn ngữ rất khác biệt từ miền này sang miền khác .

Ha Noi

Hà Nội

L’accueil des missionnaires résidant à Hanoï est,évidemment, fort chaleureux à
l’égard du Père Seitz qui vient renforcer une équipe paroissiale déjà bien fournie.
On lui fait visiter la ville qui le stupéfie par son caractère européen et qu’il
appelle déjà « le petit Paris d’Indochine », avec ses avenues bien ombragées,
bordées de coquettes villas et de magasins luxueux.

Dĩ nhiên, các vị thừa sai ở Hà Nội chào đón cha Seitz rất nồng nhiệt. Cha đến
để bổ sung cho nhóm linh mục giáo xứ đã khá đầy đủ. Người ta đưa cha đi thăm
thành phố. Cha rất ngạc nhiên về dáng vẻ Âu châu của thành phố mà cha gọi là
“Paris nhỏ của Đông Dương”, với những đại lộ rợp bóng cây, cùng những biệt
thự duyên dáng và những cửa hàng sang trọng hai bên đường.

Inutile de vous dire, écrit-il à ses parents quelques jours après son arrivée, que Sau khi đến đây vài ngày, cha đã viết cho cha mẹ: Có lẽ con không cần phải nói
les premiers Français qui foulèrent ce sol furent des missionnaires. On retrouve cho cha mẹ biết rằng những người Pháp đầu tiên đặt chân đến vùng đất này là
leurs traces partout. Ici, c’est la « rue des Missions », bordée des établissements những vị thừa sai. Ta thấy vết chân của các ngài ở khắp mọi nơi. Đây là đường

missionnaires : procure, évêché, écoles ; plus loin, c’est une Hanoï immense et
moderne clinique, bâtie jadis par une Soeur de Saint-Paul-de- Chartres : puis,
c’est le Carmel ; l’asile où l’on recueille les enfants abandonnés ou les infirmes;
le collège Lacordaire, le grand séminaire, etc., etc. Quel travail formidable ont
accompli mes amis dans l’apostolat ! Quelle somme de désintéressement, de
sacrifices… Je reste sous le coup de l’émerveillement. Il faut avoir vu ! On ne
sait pas cela en France.

Mais Hanoï a sa petite banlieue, une petite banlieue couleur locale. De
nombreux Annamites sont venus de l’intérieur du pays et se sont campés à
proximité de la grande ville. Nous avons parcouru ces quartiers tout grouillants
et sordides, parés de noms pompeux : le quartier de « la pierre précieuse », par
exemple. Ce sont de pauvres gens qui vivent Dieu sait comment! On ne voit là
d’abord que misère et malpropreté : des cases misérables, d’innombrables
enfants demi-nus. Mais là encore, le missionnaire est passé : un petit clocher
dresse sa croix vers le ciel : il y a des chrétiens, il y a l’espérance — celle d’une
vie meilleure.
Dès le surlendemain de son arrivée, le Père Seitz est invité à rencontrer son
évêque — qui n’a ici que le titre de vicaire apostolique — Mgr François Chaize,
lui-même des Missions Étrangères de Paris. Originaire du diocèse de Lyon, Mgr
Chaize, alors âgé de 55 ans, est vicaire apostolique de Hanoï depuis deux ans,
après avoir été coadjuteur Durant dix ans. Le Père Seitz va le retrouver dans la
brousse où il fait une visite pastorale, et il se voit aussitôt assigner sa nouvelle
résidence : Ké- So, à une soixantaine de kilomètres au sud de Hanoï.

Nhà Chung, với những cơ sở truyền giáo san sát bên nhau: Nhà quản lý, Tòa
Giám mục, các trường học. Xa hơn một chút là một bệnh viện hiện đại và rộng
lớn đã do một nữ tu dòng Saint Paul de Chartres thiết lập. Rồi đến Dòng kín;
cô nhi viện, nơi tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi hoặc khuyết tật; trường trung học
Lacordaire, Đại Chủng Viện v.v..…. Thật là một công việc kỳ diệu mà các bạn
tông đồ của con đã thực hiện ! Vô vị lợi và hy sinh biết chừng nào! Con vẫn còn
kinh ngạc. Có đến xem mới biết được. Ở Pháp người ta không biết đến điều này.
Nhưng ở Hà Nội có một ngoại ô nhỏ, mang sắc thái địa phương. Nhiều người
Việt từ các miền quê đến cắm lều bên cạnh thành phố lớn này. Chúng con đã đi
qua những khu phố đông đúc và dơ bẩn, mang những tên hoa mỹ, như khu phố
“đá quý”chẳng hạn. Họ là những người nghèo khổ mà có Chúa biết, họ sống
bằng cách nào. Ở đó người ta chỉ thấy sự nghèo đói và dơ bẩn: những túp lều
tồi tuỵ và vô số những đứa trẻ mình trần . Nhưng cũng ở đó, bước chân vị thừa
sai đã đi qua : một tháp chuông nhỏ với thánh giá vươn lên trời cao: Nơi đây
có người Kitô hữu, là có hy vọng, niềm hy vọng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chỉ hai ngày sau khi đến Hà Nội, cha Seitz đã được mời đến gặp Đức Giám
Mục, Đức cha Francois Chaize, Đại diện tông tòa. Ngài cũng thuộc hội Thừa
Sai Paris, gốc giáo phận Lyon. Lúc đó ngài 55 tuổi, làm đai diện tông tòa được
2 năm, sau khi đã làm phụ tá đại diện tông tòa 10 năm. Cha Seitz đi gặp ngài
trong một cánh rừng, nơi ngài đang đi thăm viếng mục vụ. Ngài liền bổ nhiệm
cha vào nhiệm sở mới ở Kẻ Sở, cách Hà Nội khoảng 60 cây số về phía Nam.

Ké-So: premier poste (octobre 1937-juillet 1938)

Kẻ Sở: Nhiệm sở đầu tiên (tháng 10/1937 đến tháng 7/1938)

Ké-So, simple bourgade perdue au pied des montagnes sauvages, est connue de
toute la mission, dont elle fut le centre et la ville épiscopale au temps des
persécutions. Il était facile à l’évêque et aux missionnaires de disparaître, à la
moindre alerte, dans les montagnes sauvages. C’est là que mourut de misère le
grand apôtre Mgr Retord, qui repose dans la magnifique cathédrale construite
par un de ses successeurs.

Kẻ Sở, một ngôi làng mộc mạc, mất hút giữa những chân núi hoang dã, nhưng
lại được toàn xứ truyền giáo biết đến. Đó là trung tâm và Tòa Giám mục trong
thời Bách hại. Chỉ cần một báo động nhỏ là các giám mục và linh mục có thể
lần trốn vào rừng rậm. Chính tại đó mà vị đại tông đồ, Đức cha Retord, đã chết
trong khổ cực. Ngài đã yên nghỉ trong nhà thờ chính tòa nguy nga, mà một trong
các đấng kế vị ngài đã xây dựng.

Ké-So a gardé non seulement son église-cathédrale, mais aussi les écoles
paroissiales, une école de catéchistes, un hôpital et un ouvroir dirigés par une
admirable Soeur de Saint-Paul-de-Chartres entourée de quelques soeurs
indigènes, toutes dévouées aux miséreux et aux malades. Le jeune missionnaire
va trouver là de quoi assouvir sa passion de l’apostolat, mais va surtout
commencer par apprendre la langue annamite — et ce ne sera pas facile…

Kẻ Sở đã giữ lại được không những nhà thờ chính tòa mà còn các trường học
giáo xứ, một trường thầy giảng, một bệnh viện và một nhà may thêu, do một nữ
tu dòng Saint Paul de Chartres điều khiển, với sự cộng tác của một vài nữ tu bản
xứ. Tất cả đều hy sinh phục vụ người nghèo khổ và bệnh tật. Nơi đây vị thừa sai
trẻ sẽ tìm được cách thỏa mãn đam mê làm tông đồ của mình. Nhưng trước hết
phải bắt đầu bằng việc học tiếng Việt đã. Và điều này không phải là dễ ...

Son professeur, un jeune catéchiste, se montre très patient, comme tous ses
congénères, et répète sans sourciller jusqu’à vingt ou trente fois un même son
rebelle que le gosier de l’élève doit tenter d’imiter. Que de nuances dans ces
langues asiatiques, dont la moindre déviation ou intonation peut exprimer des
sentiments totalement différents et provoquer rires ou fureurs !

Người dạy cha là một thầy giảng trẻ luôn tỏ ra rất kiên nhẫn, như những thầy
giảng khác. Không hề cau mày, ông lập đi lập lại, thậm chí đến 20 hoặc 30 lần
một âm bướng bỉnh, mà cổ họng của học viên phải cố bắt chước. Có quá nhiều
âm sắc trong những ngôn ngữ Á Châu này. Chỉ trệch một chút hay sai cung một
chút có thể diễn tả những tình cảm hoàn toàn trái ngược nhau; và làm người ta
cười sặc sụa hay giận dữ.

Ainsi Paul rapporte- t-il à ses parents qu’il apprend à distinguer mua = acheter,
de muá (accent aigu) = danser, de muà (accent grave) = saison, de mu a (détaché)
= pluie, de mû a (accent circonflexe) = vomir, etc. Quant à mu, cela signifie
carapace, mú (accent aigu) signifie poisson, mù (accent grave) veut dire aveugle,
avec un accent circonflexe = pus ou humeur, et on peut encore nuancer pour dire
chapeau, casque ou femme.

Cha Seitz đã kể cho cha mẹ cách cha học phân biệt chữ mua, thêm dấu sắc là
múa; nếu đổi dấu huyền, lại là mùa. Thêm dấu móc lại là mưa. Thêm dấu hỏi là
mửa. Còn chữ mu là mu rùa, Thêm dấu sắc lại là mú (cá mú), đổi dấu huyền lại
là mù. Đổi dấu hỏi là mủ, dấu ngã là mũ, dấu nặng là mụ (đàn bà).

Vous pensez bien, ajoute Paul avec humour, dès lors que voulant dire à mon
boy de blanchir mon casque, si j’en viens, par défaut d’accent, à lui ordonner
de blanchir ma femme, ou mon poisson, ou ma carapace… il se paie ma tête de
bon coeur. Et l’explication donnée, je n’ai plus, par manière de vengeance, qu’à
lui sortir quelques mots du plus pur argot parisien. Je ne m’en fais pas faute!

Cha còn hài hước kể cho cha mẹ: Cha mẹ có thể tưởng tượng có lần con nhờ
chú bé giúp việc giặt cái mũ. Nếu đặt sai dấu con có thể nói chú ấy giặt mụ
(người đàn bà) hay mú (con cá) hoặc cái mu (mu rùa) của con...Dĩ nhiên chú
bé cười nhạo con khoái chí…Sau khi được giải thích, con không biết làm gì hơn
là đáp trả bằng một tràng tiếng lóng đặc Paris. Con đâu làm gì sai!

Cha mẹ tin con đi: học ngôn ngữ này giống như chơi một môn thể thao đích
Croyez-moi: étudier cette langue est un vrai sport, qui ne manque pas de
thực, một môn thể thao đầy hấp dẫn!
charme!
Annamite avec les Annamites, le Père Seitz met tout de suite son point Sống với người Việt như người Việt, Cha Seitz tập sử dụng đũa ngay để ăn cơm,
d’honneur à manger avec des baguettes: le riz, évidemment, mais aussi les ăn bún, ăn đậu…chỉ dùng thìa để ăn súp. Cha hút thuốc từ lâu, nhưng cha cũng
nouilles, les haricots, etc., réservant la cuillère uniquement pour la soupe. Le bắt đầu ăn trầu .
fumeur qu’il est depuis longtemps se met aussi à chiquer le bétel.
Pouah ! reconnaît-il… Le dégoûtant ! — Eh oui, c’est vrai, et je ne vous
contredirai pas. Ce n’est pas des plus appétissants, le spectacle d’un chiqueur
de bétel ! Mais le fait est là : je chique ! Quand vous faites visite à un Annamite,
il est de la plus élémentaire politesse que celui-ci vous offer une chique. La
boîte est en permanence sur la table, et il est d’une non moins élémentaire
politesse que vous acceptiez ! Alors, vous comprenez… votre fils est bien élevé!

Gớm! cha nhận định: Thật gớm! Đúng thế, thật sự con không nói ngược với cha
mẹ đâu. Không ngon lành gì khi trông thấy cảnh tượng người ăn trầu! Nhưng
thực sự, con đã ăn trầu! Khi đi thăm một người Việt, thì phép lịch sự tối thiểu
nhất là người ấy mời ta ăn trầu. Hộp trầu luôn để sẵn trên bàn; Và phép lịch sự
tối thiểu là ta phải nhận. Đó, cha mẹ biết, con là đứa con được giáo dục đến nơi
đến chốn mà!

Nous épargnerons au lecteur la description de la cérémonie qui suit… et ses Chúng tôi không muốn mô tả cho độc giả những cung cách, cũng như những
diễn biến tiếp theo. Hãy ghi nhớ nhận định cuối thôi:
résultats 1. Retenons la conclusion :
C’est piquant, légèrement étourdissant ; le goût est… indéfinissable. À vrai dire, Hơi cay cay, hơi say say; một cái vị... khó tả. Thực ra, nhìn thì thấy dơ hơn là
c’est plus sale pour le spectateur que pour l’acteur ! — Maintenant vous pouvez ăn! Bây giờ bạn có thể mời tôi ăn trầu: Điềm nhiên và trịnh trọng trong lời nói

m’offrir une chique : imperturbable, avec une dignité très compatible avec
l’acte en question, je ferai comme tout le monde — et tout le monde trouvera
cela très naturel. Inutile de vous dire cependant que je n’ai point de boîte à bétel
chez moi, et que je préfère de beaucoup une bonne pipe!
==
Note:
Pour les coeurs bien accrochés, lisons tout de même la suite : « Les premières
fois, j’ai refusé : j’avais peur de vomir. Je voyais la bouche toute rouge des
Annamites, et surtout le jet de salive ensanglanté qu’avec une habileté
consommée, ils lançaient dans le crachoir au col évasé que, de mains en mains,
ils se passaient. Mais, foin de ces délicatesses de civilisé par trop raffiné ! Et un
beau jour j’ai pris ma chique. Celleci est composée d’une feuille de bétel verte,
enduite d’une légère couche de chaux ; on la roule autour d’un quart de noix
d’arèque (sorte de palmier), et l’on mâche… On ajoute alors seulement une
pincée de tabac, et sort abondamment un jus rouge sang qu’il est bon d’évacuer
d’urgence si l’on ne veut pas jouer coeur sur carreau ! »
==
Pour compléter son annamitisation, on donne au Père un nom du pays : il devient
Cha Kim, plus facile à prononcer pour les indigènes qu’un nom européen. Cha
(qui se prononce Kia — heureusement !) signifie «Père», et Kim signifie «or».
Il est donc «le Père d’or», ou «le Père en or» — ce qui lui va très bien!
Cha Kim se lance maintenant à corps perdu dans l’apostolat qui l’enthousiasme.
Il achète une bicyclette pour rouler sur les pistes embourbées du delta du fleuve
Rouge dont les eaux s’étendent à perte de vue. Peu lui importe de glisser, de
tomber, de porter son vélo plus que celui-ci ne le porte, d’arriver crotté des pieds
à la tête. Bientôt, il commence à prêcher, doutant d’être compris par ses
auditeurs et craignant les fous rires… Mais non ! Il visite les missions
environnantes, retrouvant des confrères connus naguère rue du Bac, accueilli
partout avec joie et entrain ; il est stupéfait de constater quelle foi et quel courage
il y a dans ces peuples si dépourvus de tout bien matériel, où la famille est
solidement ancrée et unie autour du père et de la mère, où l’on prie,
processionne, chante en choeur, avec les églises pleines à toutes les messes, qui
commencent le dimanche à 4 h ½ du matin — et cela même en semaine dans
certaines paroisses.

cũng như trong cử điệu, tôi sẽ làm như mọi người... Và mọi người sẽ cảm thấy
rất tự nhiên. Tuy nhiên, không cần phải nói với các bạn rằng tôi không có hộp
trầu trong nhà, tôi vẫn thích hút điếu tẩu hơn .
==
NB:
Những ai không yếu tim có thể đọc thêm: những lần đầu, tôi đã từ chối: tôi sợ
ói… Tôi thấy cái miệng đỏ quạch của người Việt và nhất là họ nhổ nước trầu
cách điệu nghệ trong một ống nhổ cổ loe, mà họ chuyền tay nhau. Bỏ qua vẻ
lịch lãm của một người văn minh, quá tao nhã, một ngày đẹp trời nọ, tôi đã ăn
trầu. Miếng trầu là một lá trầu xanh, phết qua 1 ít vôi, quấn quanh 1/4 quả cau
và người ta nhai. Sau đó người ta thêm một ít thuốc lào. Khi nhai sẽ cho ra một
ít nước đỏ như máu. Tốt nhất nên nhổ đi ngay, nếu không muốn bị ói .

==
Để hoàn tất việc Việt Nam hóa của cha, người ta đặt cho cha một tên Việt: cha
trở thành cha Kim, từ này dễ phát âm hơn từ tiếng Pháp. Cha là ông cha, Kim là
vàng, có nghiã là cha “vàng “hoặc là “cha bằng vàng”. Điều này rất hợp với
cha!
Cha Kim phấn khởi dấn thân vào việc tông đồ. Cha mua một chiếc xe đạp đề đi
trên những con đường sình lầy ở châu thổ Sông Hồng, ngập nước mênh
mông…Trượt, ngã, vác xe nhiều hơn là đạp xe, đến nơi, lem luốc từ đầu đến
chân. Tất cả đều không quan trọng gì. Cha bắt đầu giảng dạy ngay, chỉ e rằng
giáo dân không hiểu hay phá lên cười ... Nhưng không! Cha đi thăm những giáo
xứ lân cận, gặp lại những anh em quen biết trước kia ở Rue du Bac. Nơi nào
cha cũng được tiếp đón vui vẻ và hào hứng. Cha rất đỗi ngạc nhiên khi thấy một
đức tin kiên vững, một lòng can đảm mãnh liệt nơi những người dân, mặc dù họ
rất thiếu thốn về vật chất. Nơi đây gia đình được neo chặt và liên kết quanh
người cha và người mẹ. Nơi đây người ta cầu nguyện, đi rước và đồng thanh ca
hát. Các nhà thờ đông nghẹt trong các thánh lễ ngày Chúa Nhật, bắt đầu từ 4:30
sáng và ngay cả những ngày trong tuần, nơi một vài giáo xứ.

Profitant d’une occasion, le Père Seitz répond à l’invitation du Père Fourneuve Lợi dụng một dịp may, đáp lại lời mời của cha Fourneuve, cha Seitz đã đi thăm
de visiter sa mission chez les Muôngs, habitants de la montagne. Cela lui vùng truyền giáo cho người Mường, những dân cư trên núi. Việc này đã cho cha
một chút khái niệm về môi trường sống của cha mai sau, trong một tương lai
donnera une idée de ce que sera bientôt son propre milieu de vie.
gần.

Autant le delta, avec sa plaine immense, inondée à perte de vue, manque de
pittoresque, raconte-t-il à ses parents, autant la montagne offre des sites
remarquables. En grande partie cette région, beaucoup moins peuplée que le
delta, est une succession de pics sauvages ; bizarrement déchiquetés et couverts
jusqu’aux sommets d’une végétation exubérante. Parfois les pentes
s’adoucissent, une vallée fertile se creuse, dans laquelle, en général, un colon
français s’est installé : à perte de vue, ce sont alors d’immenses plantations de
café, au milieu desquelles nous passons.

Cha kể cho cha mẹ rằng dưới vùng châu thổ, đồng bằng bao la, lụt lội mênh
mông, thiếu vẻ xinh đẹp bao nhiêu thì ở đây núi non hùng vĩ lại có những cảnh
đẹp đặc biệt bấy nhiêu. Phần lớn vùng đất này ít dân cư hơn dưới vùng châu
thổ. Đây là một chuỗi những đỉnh núi hoang dã, nham nhở kỳ lạ và được bao
trùm bởi cây cối xum xuê đến tận đỉnh. Thỉnh thoảng có những sườn núi thoai
thoải, một thung lũng phì nhiêu xuất hiện và thường có một ông chủ người Pháp,
chiếm cứ làm đồn điền. Đó là những đồn điền cà phê mênh mông, thẳng cánh
cò bay. Chúng con đã đi qua những đồn điền đó .

Les Muôngs qui habitent ces montagnes parlent un annamite un peu différent
de celui de la plaine ; ce sont en général des gens paisibles, mais extrêmement
superstitieux. Le climat étant assez malsain, leur temperament s’en ressent.
Le Père Fourneuve est fixé depuis plus de vingt ans en pleine montagne, dans
une petite chrétienté fondée par lui ; de là, il rayonne sur un vaste district
comportant plus de trente autres chrétientés. Son établissement dans cette
région où le diable régnait en maître ne se fit pas sans difficultés. Un jour,
craignant de voir son autorité diminuer si le Père ne disparaissait pas au plus
tôt, un chef païen fit mettre de la strychnine dans le repas du missionnaire. Le
boy du Père introduisit le poison dans un poulet qu’il devait servir et, pour être
sûr de réussir, il en mit une forte dose. Sans méfiance, le Père Fourneuve
découpe la volaille et porte un morceau à sa bouche ; mais la dose de strychnine
était si forte que toute la viande avait un goût d’amertume insupportable. Sans
avoir avalé, le Père crache le morceau et se rince la bouche… tout en accusant
le boy d’avoir « sûrement crevé le fiel du poulet » !

Người Mường sống trong những miền núi này nói một thứ tiếng Việt khác với
tiếng Việt dưới đồng bằng. Họ thường là những người hiền lành nhưng lại rất
mê tín. Khí hậu rất độc hại. Tính khí của họ cũng chịu ảnh hưởng .
Cha Fourneuve đã sống giữa núi đồi này hơn 20 năm trong một cộng đoàn nhỏ
bé cha đã thành lập. Từ chỗ này, cha ra đi phụ trách một vùng rộng lớn gồm
hơn 30 cộng đoàn tín hữu khác nữa. Cơ sở của cha trong vùng này, nơi quỷ
vương ngự trị, cũng đã gặp nhiều khó khăn... Một ngày nọ, một tù trưởng ngoại
giáo, sợ rằng quyền lực của mình bị suy giảm, nếu cha không sớm biến mất, nên
đã tìm cách đầu độc vị thừa sai trong thức ăn. Chú bé giúp việc đã bỏ thuốc độc
vào món gà mà chú bưng lên cho cha. Và để cho chắc, chú đã bỏ vào một liều
thuốc độc cực mạnh. Không một chút nghi ngờ, cha Fourneuve đã xắt con gà ra
và đưa một miếng vào miệng. Nhưng vì liều thuốc quá mạnh nên miếng thịt đã
có vị đắng ngắt. Cha không nuốt miếng thịt, cha nhổ ra và đi súc miệng. Cha
cho rằng chú bé đã làm bể mật con gà!

Le chien du Père, entrant dans la pièce, flaire le morceau qui était à terre et…
moins difficile que son maître, avale la bouchée sans faire de grimace. Quelques
secondes après, il tombe raide mort. C’est alors que le Père, qui connaît assez
les « us et coutumes » des Muôngs, comprend qu’il s’agit bel et bien de poison
mortel et non de fiel crevé. « Assurément, pense-t-il, je vais y passer aussi, car
j’ai absorbé assez de salive amère pour constituer une dose suffisante ! » Il est
seul dans son poste. Le confrère le plus proche est à plus de vingt kilomètres.
Pas le temps de le prévenir. Et le Père sent déjà ses jambes qui raidissent.

Con chó của cha vào trong phòng, ngửi miếng thịt ở dưới đất, và... dễ tính hơn
chủ nó, nó đã nuốt ngay miếng thịt. Vài phút sau nó chết không kịp ngáp. Qua
đó cha biết được thói quen và phong tục của người Mường. Cha hiểu ngay rằng
đó chính là thuốc độc, chứ không phải là mật gà bị vỡ. Cha tự nhủ chắc chắn
tôi cũng sẽ chết vì tôi đã nuốt một liều thuốc độc vừa đủ trong nước miếng. Cha
ở một mình trong xứ của cha, cha bạn gần nhất cũng cách xa 20 cây số, không
đủ thời gian để báo tin .Và cha cảm thấy chân tay cứng đờ.

«Alors, puisque c’est pour le Bon Dieu que je meurs, songe le Père, je veux
mourir à ses pieds, comme un petit chien fidèle. » Il se rend donc à la chapelle
et s’étend sur les marches de l’autel, attendant la mort. L’engourdissement le
saisit, il perd conscience. Mais voici qu’au milieu de la nuit, il se réveille —
dans l’autre monde ? Non pas ! Sur les marches de l’autel, toujours. Il se tâte,
il étire ses membres, regarde autour de lui : rien qui ressemble au Ciel. C’est la

Lúc đó cha tự nghĩ, vì tôi chết cho Chúa, nên tôi muốn chết dưới chân Ngài như
một con chó trung thành. Cha vào nhà nguyện, nằm dài trên bậc bàn thờ và đợi
chết. Chân tay tê cứng, cha bất tỉnh, Nhưng nửa đêm cha tỉnh dậy... phải chăng
là trong một thế giới khác? Không! Cha vẫn nằm trên bậc bàn thờ, cha quờ
quạng, duỗi chân duỗi tay ra và nhìn quanh: không có vẻ gì như ở trên trời.
Đây vẫn là dưới đất, bây giờ là ban đêm. Hơi lúng túng vì đã mất dịp bay thẳng
lên trời như một vị tử đạo, cha đứng dậy, lên giường và tiếp tục giấc ngủ bình

terre, c’est la nuit. Un peu vexé d’avoir manqué son coup d’entrer tout droit au an..
Ciel en martyr, il se relève et achève sa nuit dans son lit, tout simplement.
Cha Kim raconte aussi à ses parents — sans doute pour qu’ils soient prêts à
toute éventualité concernant leur Paul ! — qu’il y a d’autres ennemis dans la
région: les tigres. Ils pullulent dans ces forêts, dit-il, et sont parfois d’une
audace incroyable. L’un d’eux, bondissant d’un rocher voisin de la cure,
s’abattit un jour sur le toit de la maison ; d’un second bond, il se jetait dans la
cour, saisissait le chien du Père, et s’enfuyait avec sa proie.

Có lẽ, để cha mẹ sẵn sàng chấp nhận mọi bất trắc có thể xảy ra cho Paul, con
mình, cha Kim cũng kể cho cha mẹ biết có những kẻ thù khác ở trong vùng: đó
là cọp.
Cha kể: cọp lố nhố trong rừng, nhiều khi chúng rất lỳ lợm. Có một con nhảy từ
tảng đá cạnh nhà xứ lên mái nhà, nhảy thêm cú nữa, nó vào trong sân, bắt con
chó của cha rồi cuỗm con mồi, chạy trốn mất.

Une autre fois, le tigre saisit un enfant entre ses griffes et s’enfuyait déjà, quand Một lần khác, cọp chụp một đứa bé trong nanh vuốt của nó, rồi phóng đi. Khi
l’enfant, se sentant perdu, jeta le cri : « Jésus ! Maria ! » Le tigre lâcha l’enfant, đứa bé cảm thấy mình sắp chết, nó la lên Giêsu! Maria! Cọp liền buông đứa bé
ra. Đứa bé thoát nạn, với mình đầy vết xước, và vẫn còn run vì sợ.
qui en fut quitte pour la peur et de profondes égratignures.
Le Père se fait donc un devoir de protéger ses chrétiens contre les méfaits d’une Cha thấy có bổn phận phải bảo vệ con chiên mình chống lại loài ác thú ghê gớm
bête aussi terrible, et je crois qu’il ne doit pas être loin de la vingtaine de tigres kia, và, con nghĩ, chắc hẳn cha đã giết gần hai chục con cọp.
abattus.
Pour rassurer les siens, Paul leur confie qu’il a lui-même hérité d’un fusil de Để trấn an người thân, cha Seitz kể rằng cha đã được tặng một cây súng săn và
chasse, et qu’il compte bien s’en servir ! Il leur décrit aussi son cadre de vie et
cha sẽ không ngần ngại sử dụng nó. Cha cũng tả về khung cảnh sống của cha và
nous renseigne nous-mêmes sur les origines de sa mission:
nhờ đó, chúng ta biết được nguồn gốc sứ vụ của cha.
Ké-So est un gros village de plus de cinq mille âmes, entièrement catholique. Il
a une belle histoire dans les annales de la chrétienté et, que tous ses habitants
soient venus à la vérité, nul doute que ce soit une recompense du Ciel. En effet,
il y a un demi siècle environ (soit, à la fin du xixe siècle), les choses n’allaient
pas ici aussi bien que maintenant : c’était la persécution à outrance.
Missionnaires et chrétiens étaient traqués, emprisonnés, mis à mort. L’évêché
— si évêché l’on peut dire, tant étaient misérables les « cagnas » qui servaient
de refuge ! — était dans un autre village, au centre du delta. Les mandarins,
voulant en finir une bonne fois avec la « religion perverse », firent cerner un
jour ce village. Fort heureusement, les missionnaires et bon nombre de
chrétiens avaient pu fuir à temps. Les soldats brûlèrent toutes les maisons,
abattirent tous les arbres. Après quoi, toute trace du « village infâme » ayant
disparu, les champs des chrétiens furent distribués aux païens et, dans le
royaume, on proclama que pareil sort était réservé à tout village qui oserait
donner asile aux « diables étrangers ». Les missionnaires ne savaient que
devenir, et tous auraient été pris à brève échéance si Ké-So, bravant la défense
des mandarins, ne s’était offert pour les recevoir. Le village, il est vrai, était
admirablement situé pour oser se livrer à ce jeu dangereux. Construit au pied

Kẻ Sở là một ngôi làng lớn, có hơn 5.000 dân, toàn tòng Công giáo . Kẻ Sở có
một lịch sử oai hùng trong tập san Kitô giáo. Việc mọi cư dân đều tìm về chân
lý đúng là một phần thưởng Trời ban. Điều này không ai chối cãi được. Thực
ra cách đây nửa thế kỷ (khoảng cuối thế kỷ 19) tình thế không tốt đẹp như bây
giờ. Đó là thời kỳ bắt đạo khủng khiếp. Các thừa sai và các tín hữu bị lùng
bắt, bị giam tù và bị giết chết. Tòa Giám mục - Nếu có thể gọi là Tòa Giám mục
- thực ra chỉ là những lều trại tồi tàn dùng làm nơi trú ẩn. Tòa giám mục ở trong
một ngôi làng khác giữa vùng châu thổ. Vua quan muốn dứt điểm “Tà đạo” một
lần cho xong, nên một ngày nọ họ đã cho bao vây dân làng. Rất may là các thừa
sai và phần đông giáo dân đã có thể chạy trốn kịp thời. Lính tráng đốt hết nhà
cửa, chặt phá cây cối. Sau đó tất cả dấu vết của “ngôi làng ô nhục” bị xóa hết.
Ruộng vườn của người Công giáo được chia cho Lương dân và trong cả nước
người ta công bố làng nào dám che giấu “những con quỷ nước ngoài” cũng sẽ
cùng chung số phận. Các vị thừa sai không biết số phận sẽ ra sao và tất cả đã
có thể bị bắt ngay, nếu Kẻ Sở đã không tiếp đón các ngài, mặc cho lệnh cấm của
vua quan. Thực ra, ngôi làng đã dám chơi trò chơi nguy hiểm này là nhờ vào vị
trí tuyệt vời của nó. Được xây dựng dưới chân những dãy núi hoang dã, nên chỉ

des montagnes sauvages, il suffisait, en effet, de passer une rivière pour trouver
de suite un refuge aussi inviolable. Les chrétiens faisaient bonne garde : dès
que l’alerte était donnée, les missionnaires disparaissaient, et les mandarins
enquêteurs en étaient pour leurs frais ! Pendant de longues années, les chrétiens
du village, que la Providence aidait visiblement, purent ainsi contribuer à
sauver la mission du naufrage. Quand, après la conquête par les Français, le
calme fut venu, l’évêque fixa sa résidence en ce lieu, et c’est alors que ce qui
restait de païens dans cet endroit demanda à se convertir. Depuis lors, Ké-So
est resté un centre bien fervent.

cần vượt qua một con sông là có thể tìm ngay được một nơi trú ẩn an toàn. Giáo
dân canh gác cẩn mật. Ngay khi báo động, các thừa sai liền trốn mất dạng. Và
các quan lùng sục chỉ tốn công vô ích! Trong nhiều năm, giáo dân trong làng,
nhờ Chúa Quan Phòng rõ rệt, đã góp phần cứu nguy việc truyền giáo. Sau cuộc
chinh phục của người Pháp, khi tình hình yên tĩnh trở lại, Đức Cha đã đặt Tòa
Giám mục ở đây. Lúc đó những lương dân còn lại trong vùng cũng xin tòng
giáo. Từ đó Kẻ Sở luôn là một trung tâm rất sùng đạo.

Mais il y a encore bien des conversions à obtenir dans ce pays, et le Père Seitz
poursuit ses explorations. Il va, en compagnie de deux autres Pères, visiter une
grande pagode aménagée dans une immense grotte naturelle, au milieu d’un site
exceptionnel. Cent marches à monter pour y accéder. Un « très aimable
bonzillon », comme il l’appelle, muni d’une torche, leur fait parcourir l’antre
souterraine, peuplée d’énormes génies à la face terrible, de bouddhas ventrus,
d’autels sur lesquels l’encens fume et clignotent des veilleuses. L’accueil
déférent des bonzes et des jeunes novices l’étonne, mais il est frappé de
l’expression fermée de leurs visages sombres, de leurs yeux apeurés reflétant
une lueur trouble qu’on ne rencontre — lui diront plus tard les Pères qui
l’accompagnent — que chez les païens consacrés au culte des idoles. Et ce qui
est extraordinaire — lui disent-ils aussi, — c’est qu’il suffit de la grâce du
baptême pour effacer à jamais cette expression ; il y a ainsi, dans la communauté
de Ké-So un vieux serviteur fervent qui fut bonze durant plus de trente ans ; ses
yeux sont limpides et les traits de son visage parfaitement apaisés.

Nhưng còn có rất nhiều cuộc trở lại đạo cần đạt được trong vùng này và cha
Seitz đang cố gắng thăm dò. Cùng với hai cha khác, cha đi thăm một ngôi chùa
nằm sâu trong một hang động tự nhiên rộng lớn, giữa một khung cảnh tuyệt vời.
Phải leo 100 bậc để lên tới nơi. Một vị sư trẻ, mà cha gọi là “một sư con dễ mến”
cầm đuốc dẫn các cha xuống một hang sâu dưới đất. Nơi đây có nhiều tượng
thần to lớn, khuôn mặt dễ sợ, có những tượng Phật to bụng, những bàn thờ, khói
hương nghi ngút và những đèn chầu nhấp nháy. Cha ngạc nhiên về việc tiếp đón
kính cẩn của các nhà sư và các chú tiểu. Nhưng cha kinh ngạc về dáng vẻ khép
kín của những khuôn mặt tối sầm, của những con mắt sợ sệt, phản ánh một tâm
tư mờ ám mà người ta chỉ nhìn thấy nơi những người ngoại giáo tôn thờ các
ngẫu tượng. Sau này các cha đi với cha kể lại cho cha như vậy. Điều kỳ diệu là
các cha cũng nói với cha là chỉ cần ơn Thanh tẩy để xóa hết sạch những tâm tư
này. Trong cộng đoàn Kẻ Sở cũng có một ông giúp việc già, rất đạo đức, đã từng
là nhà sư hơn 30 năm…Đôi mắt ông rất trong sáng và nét mặt ông hoàn toàn
bình thản.

Nous sommes maintenant en 1938, et des bruits de guerre grondent de plus en
plus sournoisement. En Europe, bien sûr. Mais également — et non sans liens
— en Extrême-Orient, et les Français sont en état d’alerte. Les Japonais se
montrent agressifs à l’égard de l’immense Chine : envisageraient-ils de
s’emparer aussi du Vietnam ? Peut-être les Annamites les préféreraient-ils aux
Chinois, dont ils ont subi un joug écrasant durant des siècles ; mais ils se sont
aperçus que les Français leur avaient apporté une liberté inestimable et une
prospérité qui leur était jusque là inconnue ; ils n’accueilleraient donc plus de
gaieté de coeur ces Japonais qui, bien que proches par la race, viennent
cependant de s’emparer indûment et cruellement de la Corée.

Chúng ta đang ở vào năm 1938, càng lúc càng có nhiều tin đồn râm ran về chiến
tranh ở Âu Châu, nhưng cũng có liên hệ đến vùng Viễn Đông. Người Pháp sống
trong tình trạng báo động. Người Nhật muốn tấn công Trung Quốc. Liệu họ có
tính xâm chiếm Việt Nam không? Có lẽ người Việt thích người Nhật hơn người
Tàu. Người Việt đã sống dưới ách nô lệ của người Tàu nhiều thế kỷ. Họ nhận ra
rằng người Pháp đã đem đến cho họ một sự tự do cao quý và một sự phát triển
chưa từng có. Vì vậy, chưa chắc họ sẽ vui vẻ đón tiếp người Nhật, mặc dầu hai
nước rất gần nhau, xét theo khía cạnh chủng tộc. Nhất là vì người Nhật vừa xâm
chiếm Triều Tiên cách trái phép và tàn bạo.

Ces périls en perspective n’empêchent pas les missionnaires de poursuivre leur
travail. Durant les mois d’été, le Père Seitz dirige une colonie de vacances au
bord de la mer, à Ba-Lan ; puis il part pour Hué, d’où il grimpera dans la
montagne, à 1 300 mètres d’altitude, comme aumônier d’un camp-école de

Những hiểm nguy sắp tới này không ngăn cản các thừa sai tiếp tục hoạt động.
Trong các tháng hè cha Seitz đã tổ chức trại hè bãi biển tại Ba Làng. Sau đó cha
đi Huế. Từ Huế, cha leo núi, ở độ cao 1300 mét, làm tuyên úy cho trại huấn
luyện hướng đạo. Điều này rất hợp với cha. Cha len lỏi vào rừng rậm, khám phá

scouts. Cela lui convient parfaitement ! Il crapahute dans la jungle, découvre la
forêt vierge, ses serpents, ses épineux, ses lianes enchevêtrées et ses arbres
gigantesques, ses pluies torrentielles, ses ravins, ses torrents et ses cascades de
300 mètres : rien ne l’arrête. Ce qui lui plaît, c’est l’enseignement aux scouts,
l’apostolat sans fard auprès de ceux qui ne croient pas encore, la préparation au
baptême ou à la promesse scoute.
Hué, au sud d’Hanoï à dix ou quinze heures de chemin de fer — suivant la bonne
volonté des conducteurs, — est la capitale résidentielle de l’empereur d’Annam,
Bao Daï. Le Père Seitz profite de son passage pour visiter le palais et la ville,
riches et superbes, avant de reprendre le train pour Mân-Son où il aura droit à
quatre semaines de repos bien mérité.

rừng nguyên sinh. Rắn rết, gai nhọn, dây leo chằng chịt, những cây cổ thụ, những
trận mưa lũ, những thung lũng, những ghềnh thác cao đến 300 m. Không gì có
thể ngăn cản bước chân cha. Cha thích huấn luyện hướng đạo, đơn sơ giảng dạy
những người chưa tin, giúp chuẩn bị lãnh phép rửa tội hoặc chuẩn bị tuyên hứa
hướng đạo. Huế nằm ở phía Nam Hà Nội, cách xa từ 10 đến 15 giờ xe lửa, tuỳ
theo ý muốn của người lái tàu. Huế là kinh đô và là nơi cư ngụ của hoàng đế
Bảo Đại, xứ An Nam. Cha Seitz lợi dụng dịp ở Huế, để đi thăm thành phố và
các cung điện nguy nga, sang trọng trước khi đi xe lửa về Mẫu Sơn (Lạng Sơn),
nơi cha sẽ nghỉ ngơi 4 tuần lễ.

Cô-Liêu : second poste
(septembre 1938-janvier 1939)

Cổ Liêu: nhiệm sở thứ hai
(từ tháng 9/1938 đến tháng giêng 1939)

Dès son retour à Hanoï, le Père Seitz est convoqué par son vicaire apostolique
qui lui assigne son nouveau poste : Cô-Liêu, à mi-chemin entre Ké-So, où il était
auparavant, et Hanoï. Il a reçu une formation accélérée, tant pour la langue que
pour l’apostolat en milieu annamite, et il va être maintenant seul desservant
d’une mission isolée ; il y arrive, un soir de septembre 1938, en poussant sa
bicyclette sur une vague digue tortueuse, étroite, boueuse, d’où l’on ne voit que
des rizières à perte de vue.

Vừa về đến Hà Nội, Cha Seitz đã được đại diện tông tòa vời đến và trao cho một
nhiệm sở mới: Cổ Liêu, nằm giữa đường từ Kẻ Sở đi Hà Nội. Cha đã học cấp
tốc, cả ngôn ngữ lẫn việc truyền giáo trong môi trường Việt Nam, và bây giờ
cha phải một mình, đảm trách một giáo xứ riêng biệt. Một chiều tháng 9 năm
1938, cha đạp xe trên một con đê mờ mịt, gập ghềnh, chật hẹp, sình lầy. Đứng
trên đê chỉ thấy những cánh đồng lúa bạt ngàn.

Dans un îlot de bambous, un clocher apparaît dont les cloches se mettent à
sonner à la volée, tandis qu’il pénètre, seul, dans son église. Son catéchiste est
arrivé la veille et la population a été prévenue, mais elle ne se manifestera que
le lendemain dimanche : à la messe, d’abord, puis dans l’après-midi où des
délégations défilent : groupe des notables, groupe des jeunes gens, groupe des
vieilles femmes, etc., chacune apportant un large plateau chargé de fruits et de
bétel. Dignement, le Père invite chacun à s’asseoir ; le porteur des présents
débite un petit compliment, qui est écouté non moins dignement, et auquel le
Père répond par quelques mots de remerciements. Après quoi, chacun prend une
chique de bétel, on palabre, et la délégation se retire, faisant place à la suivante;
et la sympathique cérémonie recommence.
Mais que faire de tous ces fruits qu’on vient de lui offrir ? se demande le Père…
Eh bien ! c’est très simple : tous les gamins du village connaissent le cérémonial:
ils sont tous là, eux aussi, accroupis et entassés dans la cour ; et ils attendent
pour déguster avidement toutes les bonnes choses apportées par papa et maman!

Giữa lũy tre xanh nhô lên một tháp chuông giáo đường. Chuông đổ liên hồi khi
cha một mình bước vào nhà thờ. Một thầy giảng đã đến báo tin hôm trước, nhưng
giáo dân chỉ tụ tập vào ngày chúa nhật hôm sau. Trước tiên họ tham dự thánh
lễ, rồi buổi chiều từng đoàn thể lũ lượt đến gặp cha: các trùm trưởng, giới trẻ,
giới các bà … mỗi nhóm đều mang theo một mâm đầy trái cây và trầu. Cha trịnh
trọng mời mọi người ngồi. Người mang lễ vật nói lời chúc mừng. Cha lắng tai
nghe và đáp lại bằng đôi lời cảm ơn chân thành. Sau đó mỗi người ăn một miếng
trầu, người ta nói chuyện rôm rả, rồi đi ra, nhường chỗ cho đoàn thể khác và
nghi thức thân thương lại bắt đầu lại.

Nhưng cha tự hỏi phải làm gì với những trái cây họ biếu kia? A ! đơn giản thôi!
Bọn trẻ biết rõ nghi thức này. Chúng tụ hop trong sân, ngồi xổm, chờ đợi thưởng
thức những của ngon vật lạ mà cha mẹ chúng đã đem đến .

Même s’il n’est pas « curé » en titre, le jeune missionnaire va en assurer la Mặc dù không phải là cha xứ chính thức, vị thừa sai trẻ vẫn thi hành nhiệm vụ,
fonction, sous la surveillance bienveillante d’un prêtre annamite qui réside au dưới sự giám sát yêu thương của một linh mục Việt Nam ở làng bên. Cha này
hameau voisin, et a pour consigne de laisser toute latitude, toute liberté à son được khuyến cáo dành tự do rộng rãi cho cha phó (cha Seitz), để cha phó tập

vicaire, pour lui apprendre à voler de ses propres ailes, n’intervenant qu’en cas
de difficulté. Enfin, le Père Seitz a gardé auprès de lui son précieux catéchiste
qui continue à lui donner des cours de langue, qui ne sont pas superflus.
L’horaire quotidien est donc tout de suite minuté et bien rempli, de 5 h du matin
à 21 h 30. Car à 5 h du matin, la cloche sonne le lever. Et non seulement pour le
missionnaire, mais pour toute la communauté chrétienne du village : six cents
âmes environ. C’est encore la nuit noire en cette saison et, dans les misérables
huttes de terre battue et de chaume, l’on s’étire sur la dure couche de bois.
S’habiller et faire sa toilette est vite expédié, puisque les Annamites dorment
tout habillés et ne font de toilette que les grands jours, ou lorsque vraiment ils
se sentent trop crasseux.

bay bằng chính đôi cánh của mình, chỉ can thiệp trong những tình huống khó
khăn. Cha Seitz đã giữ lại ông thầy giảng quý báu của cha. Ông này tiếp tục giúp
cha học tiếng, điều này không thừa. Thời khóa biểu hằng ngày được sắp xếp
ngay và kín mít từ 5 giờ sáng đến 21 giờ 30. Đúng 5 giờ sáng chuông báo thức
dậy, không những cho vị thừa sai mà còn cho cả cộng đoàn giáo xứ trong làng,
khoảng 600 người. Mùa này trời vẫn còn tối. Trong những ngôi nhà tranh vách
đất, họ duỗi tay duỗi chân trên những giường gỗ cứng. Họ thay quần áo và vệ
sinh cá nhân vội vã, vì người Việt mặc nguyên quần áo khi ngủ và họ chỉ tắm
những ngày trọng đại hoặc khi cảm thấy thực sự dơ bẩn.

Un quart d’heure après, les premiers chrétiens sont à l’église : la cloche sonne
alors l’angélus et le chef de paroisse élu, le « Trum », un notable qui tient à la
fois du sacristain et du catéchiste, commence la prière que tous reprennent à
haute voix — car aucun exercice public ne saurait se faire à voix basse. Pour les
petits enfants, crier très fort est le signe le plus certain de la ferveur, constate le
Père, qui admire aussi que ce n’est pas une petite prière pour chrétiens attiédis
et pressés de se livrer aux affaires du monde : on prie durant trois quarts d’heure,
avec litanies et chapelet en entier.

Mười lăm phút sau, những giáo dân đầu tiên đã đến nhà thờ. Chuông Truyền
Tin vang lên. Người đứng đầu giáo xứ là ông trùm. Viên chức này vừa làm ông
từ vừa dậy giáo lý. Ông bắt đầu đọc kinh và mọi người lớn giọng đọc theo, vì
kinh nguyện chung nào cũng đọc lớn tiếng. Cha nhận thấy rằng, đối với trẻ em,
đọc kinh to chính là dấu hiệu đạo đức rõ ràng nhất. Cha cũng cảm phục rằng đây
không phải là buổi cầu nguyện ngắn cho những giáo dân nguội lạnh hay vội vã
việc đời: người ta đọc kinh 45 phút vừa đọc kinh cầu vừa lần hạt đủ 50 kinh.

Après quoi, c’est la messe : elle est dialoguée avec un groupe de jeunes filles
qui suivent les mouvements du prêtre, qui chantent, qui récitent, qui lisent des
prières explicatives, et entraînent le reste des fidèles. À cette messe en semaine,
il y a au minimum cent à cent cinquante assistants, constate le Père, et la presque
totalité des enfants. La messe terminée, il y a encore action de grâces en commun
pour ceux qui ont communié, et qui ne sont pas moins de cinquante ou soixante.

Sau đó là thánh lễ. Một nhóm thiếu nữ dõi theo những cử điệu của linh mục và
đối đáp, ca hát, xướng và đọc những kinh diễn giải (ND: thời đó thánh lễ còn
bằng tiếng la tinh) lôi kéo cả cộng đoàn tín hữu. Cha ghi nhận lễ ngày thường
có ít nhất từ 100 đến 150 người tham dự và hầu hết toàn bộ các trẻ em đều có
mặt. Sau khi thánh lễ kết thúc, còn có đọc kinh cám ơn rước lễ cho những người
đã rước lễ. Ít nhất có từ 50 đến 60 người.

Puis l’église se vide, mais il y a encore quelques vieilles personnes, hommes ou Cuối cùng giáo dân ra về, nhưng vẫn còn một số ông bà già tiếp tục đi đàng
femmes, qui prolongent par un chemin de croix ou un exercice pieux.
thánh giá hoặc cầu nguyện riêng.
S’il devait y avoir une persécution, ceux-ci feraient sans aucun doute des
martyrs splendides, comme il y en eut tant autrefois, pense le missionnaire, qui
poursuit le programme des journées : Midi : l’angélus sonne. Il ne sonne pas
seulement pour que l’on dise : « Tiens ! c’est midi ! » — comme trop souvent
chez nous, hélas ! — mais pour inviter à la prière. Et dans le village, on
s’agenouille et l’on prie. Évidemment il n’est pas question de respect humain,
car cette maladie mentale est l’apanage des Occidentaux seuls ; en Orient, on
ignore le respect humain.

Vị thừa sai tự nghĩ nếu có bắt đạo như ngày xưa, chắc chắn những người này
sẽ là những vị tử đạo hiển vinh như bao nhiêu những vị tử đạo khi xưa. Cha tiếp
tục chương trình trong ngày:
Mười hai giờ trưa: chuông truyền tin, không phải chỉ để báo: Này, trưa rồi- như
thường xảy ra ở quê ta - nhưng còn là để mời cầu nguyện. Ở trong làng, người
ta quỳ gối và đọc kinh. Tuyệt nhiên không có vấn đề sợ dư luận. Vì căn bệnh này
là của riêng người Âu châu, bên Đông Phương người ta không sợ dư luận.

17 h : la cloche retentit de nouveau : c’est la prière spéciale pour les enfants,
qui emplissent l’église de leurs voix ferventes et vibrantes.
19 h 30 : il fait nuit et, au son du tambourin, les chrétiens sont de nouveau
appelés à l’église pour la prière du soir ; elle ne se terminera qu’à 20 h 15. La
cloche sonnera alors l’extinction des feux, et chacun rentrera dans sa case, le
coeur en paix.
Le Père a pu calculer qu’en guère plus de trois mois, il a distribué sept mille
communions à ses six cents chrétiens. Ils sont fervents, reconnaît- il. Leur foi
est simple, mais sincère. Assez fréquemment, il va porter la communion à des
malades, et tout se passe solennellement selon les prescriptions du rituel.
Le Trum attend le prêtre à la porte de l’église et l’abrite aussitôt d’un grand
ombrellino ; deux enfants de choeur revêtus de leur soutanelle rouge précèdent,
portant des cierges allumés ; à quelques pas devant marche un crieur frappant
du tambourin, assurant la voie libre. Suit alors une foule de chrétiens en prière.
À la maison du malade, tout est préparé comme il convient, personne n’ignorant
ces choses élémentaires. La foule entre et déborde à l’extérieur. Tous à genoux
prient et font l’action de grâces avec le malade.

17 giờ, chuông nhà thờ lại vang lên. Đây là buổi cầu nguyện đặc biệt của trẻ
em. Nhà thờ vang vọng lời kinh sốt sắng và rung cảm.
19:30 trời tối. Khi nghe tiếng trống, giáo dân lại được mời đến nhà thờ để đọc
Kinh Tối. Buổi cầu nguyện kết thúc lúc 20:15. Chuông lại vang lên báo hiệu giờ
tắt đèn và mỗi người trở về nhà tranh của mình, tâm hồn an bình.
Cha đã nhầm tính: chỉ trong vòng hơn 3 tháng, cha đã ban phát hơn 7000 Mình
Thánh cho 600 giáo dân của cha. Đức tin của họ thật đơn sơ nhưng chân thành.
Cha cũng thường đem Mình Thánh cho bệnh nhân. Nghi thức rất sốt sắng như
trong sách luật.
Ông trùm đợi cha ở cửa nhà thờ, che lọng cho cha. Hai cậu giúp lễ, mặc áo đỏ,
cầm nến sáng đi trước. Một người đánh trống đi trước, cách vài bước để dọn
đường. Sau đó là một đám đông giáo dân đi theo và đọc kinh. Tại nhà bệnh
nhân, tất cả được chuẩn bị chi tiết và chu đáo. Giáo dân vào nhà và quy tụ cả ở
bên ngoài. Mọi người quỳ gối cầu nguyện và đoc kinh tạ ơn cùng với người
bệnh.

Combien sont émouvantes ces communions de malades — souvent des
Những buổi rước lễ của các bệnh nhân thật rất cảm động - thường là những
moribonds misérables, — au point du jour, dans ces maisons pauvres et
người hấp hối nghèo khổ, được rước Chúa vào lúc rạng đông trong những ngôi
dénudées !
nhà nghèo khó và trống trải.
Mais Cô-Liêu n’est qu’un poste de transition. Le 18 janvier 1939, le Père Seitz
se joint à la retraite communautaire prêchée à Hanoï par un jésuite, le Père
Valensin, retraite qu’il suit avec grand intérêt et sur laquelle il prend des notes
précieuses : sur les devoirs du prêtre et ses exigences, en particulier sur sa
dévotion pour la sainte messe ; sur les sacrements, le sacrement de pénitence, en
particulier, qu’il doit exercer malgré ses déficiences dans la langue locale, mais
en pensant aussi à ses chutes possibles ; sur la vocation missionnaire et la cause
qu’il sert : celle du Christ ; enfin et surtout sur l’exercice de la présence de Dieu,
réelle, physique, et sur les fruits de cette pratique, sur nous-mêmes et sur les
âmes.

Nhưng Cổ Liêu chỉ là nhiệm sở trung chuyển. Ngày 18 tháng Giêng năm 1939
cha Seitz tham dự buổi tĩnh tâm chung tại Hà Nội do cha Valensin, Dòng Tên,
thuyết giảng. Cha rất quan tâm buổi tĩnh tâm này và cha ghi chú cẩn thận: Cuộc
tĩnh tâm nhấn mạnh đến bổn phận của linh mục, đặc biệt là việc dâng thánh lễ,
đến các bí tích, nhất là bí tích hòa giải mà linh mục phải thực hiện, mặc cho
những hạn hẹp về ngôn ngữ địa phương, đồng thời cũng cần nghĩ đến những sa
ngã có thể xảy ra cho chính mình, đến ơn gọi thừa sai và nguyên do mình phục
vụ: đó chính là Đức Kitô. Cuối cùng là thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa,
hiện diện đích thực và hữu hình, và về những thành quả của việc thực hành này
trên chính chúng ta và trên các linh hồn.

C’est au terme de cette retraite que, le 25 janvier 1939, le Père Seitz se voit
confirmer par son vicaire épiscopal, Mgr Chaize, sa nomination de vicaire à la Chính sau khi kết thúc cuộc tỉnh tâm này, ngày 25 tháng giêng năm 1939, mà
cha Seitz đã được vị đại diện tông tòa, đức cha Chaize bổ nhiệm làm cha phó
cathédrale d’Hanoï.
nhà thờ chính tòa Hà Nội.

Vicaire à la cathédrale de Hanoï
(janvier 1939)
Hanoï n’est déjà plus une mission inconnue pour le Père Seitz ; il y est passé et
repassé au cours de ses diverses pérégrinations, et les missionnaires se
connaissent tous. Le curé de la cathédrale est le Père Villebonnet, souvent sur
les routes lui aussi ; il est assisté de plusieurs prêtres qui viennent,
occasionnellement, des divers services diocésains voisins. Le Père Seitz va tout
de suite être nommé — sans surprise — responsible de la jeunesse, des scouts,
en particulier de la formation des chefs, mais également des jeunes de l’Action
catholique ; il va s’y donner à coeur joie et être tout de suite adopté par tous.
Son entrain, son sourire, sa fermeté aussi, lui vaudront l’estime générale, sans
parler des idées qui fusent de son esprit dans toutes les directions.

Phó xứ nhà thờ chánh tòa Hà Nội.
(Tháng Giêng 1939)
Hà Nội không còn phải là một giáo phận xa lạ đối với cha Seitz. Cha đã đi đi về
về trong nhiều chuyến công tác và tất cả các thừa sai đều quen biết nhau. Cha
xứ nhà thờ chính tòa, cha Villebonnet, cũng thường đi công tác. Thỉnh thoảng
cũng có các cha, từ nhiều bộ phận công tác của các giáo phận lân cận, đến giúp
ngài.
Không ai ngạc nhiên về việc cha Seitz được bố nhiệm ngay vào việc phụ trách
giới trẻ, các hướng đạo sinh và đặc biệt là đào tạo các trưởng cũng như thiếu
niên Công giáo tiến hành. Cha vui vẻ dấn thân vào công việc và được mọi người
yêu mến. Vẻ hào hứng, nụ cười tươi, cũng như tính kiên quyết của cha đã làm
mọi người khâm phục. Chưa kể bao nhiêu ý tưởng mà cha đưa ra trong mọi lãnh
vực.
Ba Vì

Ba-Vi
Trại hè tháng 7 năm 1939 sẽ là một hoạt động đặc biệt. Ba Vì sẽ là khởi đầu của
Le camp du mois de juillet 1939 va connaître une activité particulière, qui sera việc đào tạo nổi bật dành cho giới trẻ. Nguyên tắc hành động đầu tiên của cha
à l’origine d’une étonnante oeuvre de formation de la jeunesse: le Ba-Vi. Son
là phải bắt đầu vào việc ngay, không cần đợi đến lúc thời gian thuận tiện hơn
premier principe d’action est qu’il faut agir sans attendre que des temps
hay chắc chắn hơn.
meilleurs et moins incertains soient venus.
J’ai compris, en effet, que toute vie serait rendue inutile, toute action stérilisée
dans son principe même, si on voulait avoir en main, pour commencer à agir,
toutes les chances de réussite. Pour gagner, il faut savoir perdre parfois… et
risquer souvent ! N’est-ce pas ce que le Christ nous enseigne dans l’Évangile
lorsqu’il dit : « Celui qui perdra sa vie la sauvera » ? Il s’agit là du beau risque
de la foi.
Du cadre du Ba-Vi où s’est déroulé le camp scout de l’été dernier, il a gardé une
sorte de nostalgie, une sorte même d’intuition qu’il faut trouver, dans les
hauteurs de ce majestueux massif montagneux et sauvage, un emplacement où
l’on pourrait bâtir quelques huttes de branches, de bambous et de feuillages
propices aux camps, et qui pourrait même devenir un centre de formation et
d’éducation pour les cadres de l’Action catholique et pour les enfants.

Thực ra, tôi đã hiểu rằng mọi cuộc sống sẽ nên vô ích, mọi hành động sẽ cứng
nhắc trong chính nguyên tắc của nó, nếu, trước khi bắt đầu hành động, người
ta muốn có trong tay mọi cơ may đề thành công. Để thắng đôi khi phải biết thua
và… thường là phải biết liều. Phải chăng Chúa Giêsu đã dạy chúng ta như vậy
trong Tin mừng khi ngài nói:“ Ai liều mất mạng sống thì sẽ giữ lại được”. Đây
chính là sự liều lĩnh can trường của Đức Tin.
Nhớ về khung cảnh Ba Vì, nơi diễn ra trại hè hướng đạo vừa qua, cha như thấy
trước việc phải tìm ra, trên những dãy núi cao hùng vĩ và hoang dã này, một nơi
có thể dựng một vài căn chòi bằng gỗ, bằng tre, bằng lá để tiện việc cắm trại.
Và thậm chí cũng có thể để trở thành trung tâm đào tạo và giáo dục các trưởng
Công giáo tiến hành và thiếu nhi.

Il s’ouvre de son projet à son évêque qui, très ouvert mais prudent, lui demande Cha trình bày dự án này với giám mục. Ngài tán thành nhưng rất thận trọng;
que cela ne nuise pas à ses devoirs de vicaire, d’une part, et d’autre part ne Ngài bảo cha là đừng để việc đó ảnh hưởng đến bổn phận phó xứ của cha hay
prenne pas sur la caisse de la mission. À lui de prendre ses responsabilités.
tốn kém ngân quỹ của giáo phận. Rồi Ngài để cho cha tự quyết định.

Ça, il sait faire ! Il commence donc par profiter d’une occasion pour acheter une
vieille Simca, qu’un missionnaire en partance lui laisse « à prix d’ami » — 8
000 F, — alors qu’il a des acheteurs pour 15 000. Le Père Seitz a en tout et pour
tout 1 000 F en caisse ; son curé accepte d’en payer 4 000, « à condition de
pouvoir en bénéficier à l’occasion » — clause qui ne sera jamais appliquée… Il
propose au Père procureur de la mission de lui avancer « sous forme
d’hypothèque » les 3 000 qui manquent — qui ne seront jamais réclamés,
espère-t-il. L’affaire est conclue, et voilà comment, soupire-t-il d’aise, dès la fin
de l’année 1939, j’étais nanti de l’instrument de travail qui devait me permettre
de lancer l’oeuvre de Ba-Vi. Depuis lors, reconnaîtra-t-il plus tard, bien des
voitures me sont passées par les mains et des dizaines de milliers de kilomètres
ont été parcourus.

Và cha đã quyết định! Lợi dụng dịp may có được, cha mua một chiếc xe
Simca cũ mà một cha thừa sai, sắp đi xa, để lại cho cha với giá hữu nghị là 8000
quan, trong khi có những người khác trả 15.000 quan. Cha Seitz chỉ có vỏn vẹn
1000 quan trong túi. Cha sở đồng ý trả 4.000 quan - với điều kiện ngài có thể sử
dụng khi cần, tuy điều khoản này chẳng bao giờ được áp dụng. Cha đề nghị cha
quản lý giáo phận ứng cho cha 3000 quan cha còn thiếu, dưới dạng thế chấp, với
hy vọng cha sẽ không bao giờ bị đòi. Vậy là việc mua xe kể như xong.
Cha thở phào sung sướng: và thế là làm sao từ cuối năm 1939, tôi đã có phương
tiện làm việc. Nhờ vậy, tôi có thể tiến hành công trình ở Ba Vì. Sau này cha nhận
định: từ đó rất nhiều xe đã qua tay tôi và tôi đã lái hàng chục ngàn cây số.

Le seuil du massif du Ba-Vi n’est qu’à 63 km d’Hanoï ; la route est vite
parcourue. Mais là, les difficultés commencent. Au cours du camp de Noël, le
Père, accompagné de quatre routiers, explore la forêt inextricable, escalade les
pentes abruptes, et atteint une sorte de nid d’aigle formant presque un plateau,
d’où, grimpé sur un arbre, il découvre une vue imprenable sur la plaine
immense, 800 mètres plus bas.

Chân dãy Ba Vì chỉ cách Hà Nội 63 cây số. Đi trong chốc lát là đến. Nhưng sau
đó, khó khăn bắt đầu. Trong dịp trại Giáng sinh, cùng với bốn tráng sinh, cha đã
khảo sát khu rừng chằng chịt, đã leo những dốc thẳng đứng, đã đi tới một điạ
điểm khó vào như tổ đại bàng, nhưng cao và bằng phẳng. Dừng lại đó, leo lên
một ngọn cây, cha phát hiện rõ ràng một bình nguyên bao la nằm 800m phía
dưới.

C’est là ! C’est l’endroit que Dieu a préparé de toute éternité pour y établir le
camp des jeunes Indochinois et les former pour devenir des chefs, des chrétiens Đó! đó chính là nơi, từ trước ngàn đời, Thiên Chúa đã chuẩn bị để thành lập nơi
cắm trại cho giới trẻ Đông Dương và để huấn luyện họ thành những người
surtout.
trưởng và nhất là thành những Kitô hữu.
Ce massif est propriété du gouvernement général de l’Indochine ; la forêt qui le
couvre est une réserve forestière, c’est-à-dire qu’on ne peut y abattre aucun
arbre. Qu’à cela ne tienne ! Acheter, défricher, construire — sans un sou,
évidemment : qu’à cela ne tienne, encore ! Les démarches bureaucratiques
seront inextricables, épuisantes plus encore que ne l’est l’ascension de cette
montagne. Le missionnaire intrépide passe par-dessus les règlements, frappe
aux portes ; il consulte un administrateur du territoire sur lequel se trouve le
mont Ba-Vi qui lui glisse à l’oreille : « Laissez tomber ces messieurs des
bureaux de Hanoï, coupez, coupez, faites votre plan… Ils n’iront pas voir ce qui
se passe là-haut ! » Près de prendre sa retraite, ce monsieur se désintéresse
manifestement de l’affaire, et plus encore des ennuis que cela pourrait bien
valoir au Père ; mais celui-ci trouve le conseil à son goût et, sans oser demander
d’autorisation écrite, il fonce. Il trouve un colon qui lui prête ses coolies pour
ouvrir un sentier, couper les lianes, les bambous, les arbres gigantesques qui
serviront aux constructions. Le Père met la main à l’ouvrage : armé d’un coupecoupe, il défriche avec ardeur, entraînant ses hommes. En quelques mois, une

Dãy núi này thuộc quyền sở hữu của chính phủ toàn quyền Đông Dương. Rừng
ở đây là rừng cấm, có nghĩa là không được chặt bất cứ một cây nào. “Không sao
sốt”. Mua, khai phá rồi xây dựng - dĩ nhiên chẳng có xu teng nào - : vẫn “không
sao sốt!” Thủ tục giấy tờ rất rắc rối, còn mệt hơn leo núi. Vị thừa sai can trường
vượt trên mọi quy luật, đi gõ các cửa. Cha hỏi ý kiến người quản lý khu đất có
núi Ba Vì. Ông này ghé tai cha nói nhỏ:” Mặc kệ các ông công chức bàn giấy
ở Hà Nội, cha cứ chặt cây, chặt cây và thực hiện kế hoạch của cha đi, họ không
thấy những gì xảy ra ở trên đó đâu. Sắp về hưu, ông này không mấy quan tâm
đến vấn đề, ông cũng chẳng để ý đến những phiền toái mà cha có thể gặp. Thấy
lời khuyên hợp ý mình, và chẳng dám đòi giấy phép, cha tiến hành luôn. Cha
tìm được một người Pháp cho cha mượn nhân công để mở đường, cắt dây leo,
hạ cây cổ thụ để dùng vào việc xây dựng. Cha bắt tay ngay vào việc: dùng dao
phát, cha hăng say khai phá, lôi cuốn người của cha làm theo. Trong vòng vài
tháng một diện tích 2 mẫu tây đã được khai hoang, làm thành nơi đóng trại lý
tưởng. Một chu vi có chiều dài gần 2000 mét được phác họa. Thật tuyệt diệu!

superficie de deux hectares est défrichée et forme un lieu de camp idéal, puis un
périmètre est dessiné sur près de deux kilomètres de long. C’est superbe !
La première installation est celle d’une statue de la Vierge que le Père a apportée
sur son dos — comme il l’avait fait naguère en forêt de Meudon — et qu’il érige
sur un socle : Notre-Dame du Ba-Vi est intronisée, la messe est célébrée devant
elle. Le grand camp d’été est un succès, les garçons sont enthousiasmés. Un
article du Père paraît dans la presse, relatant ce camp.

Trước tiên, cha đặt tượng Đức Mẹ mà cha đã cõng từ dưới lên- như ngày xưa
cha đã từng làm trong rừng Meudon. Cha đặt trên một bệ cao và tuyên phong
Đức Mẹ Ba Vì. Cha dâng lễ trước tượng Đức Mẹ. Trại hè lớn gặt hái nhiều thành
công. Trại sinh rất phấn khởi. Một bài báo của cha đã tường thuật cuộc trại này.

Suprême imprudence ! Cet article attire l’attention de l’administration et un beau Thật là một sự bất cẩn ghê gớm! Bài báo này đã lôi kéo sự chú ý của nhà cầm
jour, au moment même où il s’apprêtait, sac au dos, à quitter le camp, le Père quyền và một buổi sáng nọ, chính lúc, ba lô trên vai, cha chuẩn bị rời trại thì
một người khách lạ đến thăm.
voit arriver un visiteur.
Très étonné, raconte-t-il, je le salue cordialement: «Bonjour, Monsieur, quel
bon vent vous amène ici ? » Je vois alors que ce monsieur, quelque peu
corpulent, ruisselant de sueur et tout essoufflé, a l’air gêné. Je l’invite à
s’asseoir sur un tronc d’arbre abattu. Ayant repris haleine, il me dit : « Je suis
agent du Service forestier, envoyé par mon chef de service pour enquêter au BaVi. Vous avez en effet écrit un article dans L’Avenir du Tonkin relatant
l’établissement d’un camp scout dans la reserve forestière du Ba-Vi, et vous
parlez de deux hectares de forêt défrichés. Or, vous n’êtes pas propriétaire et
votre cas est prévu par les articles tant et tant du Code civil. Vous êtes poursuivi
pour défrichement illégal. Je viens me rendre compte de l’importance des dégâts
causés dans cette forêt domaniale. »

Cha thuật lại: Hết sức ngạc nhiên, tôi thân mật chào anh ta:“Chào anh, ngọn
gió lành nào dẫn anh tới đây?” Lúc đó tôi thấy rằng người thanh niên, khá vạm
vỡ, ướt đẫm mồ hôi và gần như đứt hơi này, có vẻ bối rối. Tôi mời anh ta ngồi
trên một khúc cây. Sau khi lấy lại hơi, anh ta nói với tôi:’Tôi là nhân viên kiểm
lâm, đội trưởng tôi sai tôi đến để điều tra về Ba Vì. Cha đã viết một bài báo trên
tờ “Tương lai xứ Bắc Kỳ”, thuật lại việc lập một trại hướng đạo trong khu rừng
cấm Ba Vì, cha còn nói đến 2 hec ta rừng được khai phá. Mà cha không phải là
chủ đất và vụ việc của cha được qui định theo rất nhiều khoản của bộ luật dân
sự. Cha bị truy tố về tội phá rừng bất hợp pháp. Tôi đến để xem khu rừng công
cộng này thiệt hại đến mức nào”.

Après ce discours, il se lève et promène un regard compétent sur le champ de
bataille. De fait, il y a des centaines de mètres cubes de bois abattus… Un vrai
carnage ! J’aurais mauvaise grâce à nier le délit. Je n’y songe d’ailleurs même
pas. Je préfère attaquer.

Sau những lời dài dòng đó, anh ta đứng dậy, liếc nhìn quanh “chiến trường”
bằng đôi mắt nhà nghề. Thực thế, có hàng trăm mét khối gỗ đã bị hạ...một sự àn
phá đúng nghĩa! Tôi không thể nào chối tội. Thật tình, tôi cũng chẳng nghĩ tới.
Thay vì đó, tôi thích đương đầu hơn.

Je songe à l’administrateur du territoire et à son autorisation verbale ; j’ai été Tôi nhớ đến người quản lý khu đất và lời cho phép của ông ta. Tôi đã bị lừa. Kệ!
joué. Tant pis, c’est une leçon ; une autre fois j’exigerai une pièce écrite. Pour Đó là một bài học, lần sau tôi sẽ đòi giấy phép. Lúc này hãy cố thoát rắc rối
le moment, essayons de nous tirer d’affaire.
đã.
« Mais, Monsieur, lui dis-je : comment voulez-vous que je fournisse un plan à
l’administration sans ouvrir cette forêt ? Rendez-vous compte ! Ce n’est pas moi
qui suis fautif, mais vos règlements… ou l’application que vous en faites !
D’autre part, l’oeuvre que je poursuis présente un caractère d’intérêt général.
Le résident supérieur et le résident de Son-Tây l’ont bien compris et ils ont jugé
que, le principe de ma demande d’achat étant admis, je pouvais déjà faire acte
de propriétaire, commencer le défrichement et même camper. Pourquoi, dès

Tôi nói với anh ta:”Nhưng làm sao các anh muốn tôi có thể trình dự án cho
chính quyền, nếu tôi không khai phá khu rừng này? Anh thử nghĩ coi! Tôi không
có lỗi, nhưng là luật lệ của các anh... hoặc là cách áp dụng luật của các
anh! Đàng khác, công trình chúng tôi thực hiện có tính cách ích lợi chung. Vị
công sứ toàn quyền và công sứ Sơn Tây đã biết rõ điều đó và đã cho rằng, trên
nguyên tắc, tôi được quyền hỏi mua. Tôi đã có thể làm giấy chủ quyền, bắt đầu

lors, me chercher des histoires en appliquant sans discernement les règlements khai phá và thậm chí có thể cắm trại. Tại sao, từ đó, kiếm chuyện và áp dụng
du Service forestier? »
tùy tiện luật kiểm lâm với tôi?”
Mon enquêteur, au fond, est un brave homme. Son enquête est une sale corvée;
il en sue encore ! Aussi, il découvre ses batteries. « Vous avez raison. C’est un
petit inspecteur, nouvellement promu, qui veut faire du zèle. Mais moi, je n’y
peux rien. En tous cas, comptez sur moi, je ferai mon rapport aussi doux que
possible. »

Người điều tra tôi, thực lòng, là một người tử tế. Việc anh ta phải đi điều tra là
một việc quá vất vả. Anh ta vẫn còn tháo mồ hôi! Nhưng anh ta cũng tìm được
cách phản pháo:“Cha có lý đấy. Đó là một thanh tra cấp dưới, vừa mới được
thăng chức, nên muốn tỏ ra năng nổ. Riêng tôi, tôi không thể làm khác được.
Nhưng dù sao đi nữa, cha hãy tin tôi, tôi sẽ báo cáo nhẹ nhất có thể”.

Pour finir, et après encore bien des démarches et des interventions
administratives, l’affaire se règle à l’amiable : la propriété de 8 hectares 89 ares
est vendue pour le prix de principe de… 10 francs ! Quant aux frais
d’enregistrement, ils s’élèvent à… douze fois plus : 120 francs… Notre-Dame
de Ba-Vi a veillé avec délicatesse sur le domaine qui lui est consacré.

Cuối cùng, sau nhiều vận động và can thiệp về phương diện hành chánh, vụ việc
được giải quyết ổn thỏa: khu đất 8 hecta 89 được bán với giá, theo nguyên tắc,
là...10 quan. Nhưng chi phí đăng ký lại gấp… 12 lần: 120 quan… Đức Mẹ Ba
Vì đã khéo chăm lo cho lãnh địa, đã được cung hiến cho Ngài.

De retour à Hanoï, le Père Seitz doit revendre sa Simca : il en tire le double de
ce que le propriétaire précédent lui avait concédé et peut ainsi payer les dettes
contractées pour ses travaux ; puis, l’âme tranquillisée, il reprend ses activités à
la cathédrale : catéchismes, scouts, J.E.C., enfants de choeur, prédications,
confessions… Ba-Vi n’était qu’une parenthèse 1. Depuis longtemps déjà il y a
des « incidents » en Chine. Le Japon n’a pas déclaré la guerre aux Chinois mais,
sournoisement et avec une féroce habileté, il a profité de l’affaiblissement —1.
À l’heure où s’écrivent ces lignes (2013), Internet montre ce qu’est devenu ce
plateau au sommet d’une montagne qui était inaccessible avant que le P. Seitz
n’y trace le premier sentier à travers la jungle : c’est maintenant un magnifique
parc aménagé pour les loisirs des riches touristes.

Trở về Hà Nội, cha Seitz phải bán chiếc xe Simca đi: cha bán được gấp đôi giá
mà người chủ trước đã nhượng cho cha và như thế cha có thể trả hết nợ nần cho
những công việc của cha. Sau đó, tâm hồn bình thản, cha trở lại với những sinh
hoạt của nhà thờ chính tòa: giáo lý, hướng đạo sinh, thanh sinh công, các lễ sinh,
giảng dạy và giải tội ...Ba Vì được gác sang một bên.
NB:Trong khi đang viết những dòng này (2013), chúng tôi được biết qua
internet: Cao Nguyên trên đỉnh núi Ba Vì này chưa hề có ai đặt chân đến, trước
khi cha Seitz mở lối băng rừng. Nhưng ngày nay, được quy hoạch thành một
công viên giải trí tuyệt đẹp dành cho những du khách giàu có.

L’invasion des Japonais (septembre 1940)

Cuộc xâm lăng của Nhật Bản. (Tháng chín năm 1940)

grâce à la France — de l’immense pays voisin pour y établir ce qu’il a appelé
avec euphémisme une « sphère de co-prospérité ». Entendez par là : affirmer
l’hégémonie des Japonais sur tous les peuples jaunes, en attendant de réaliser
leur vocation de « fils du Ciel », qui n’est rien moins que la domination totale
du monde. Le Japon est puissamment armé, et il a mis déjà la Chine à feu et à
sang.

Từ lâu đã có nhiều “biến cố” bên Trung Quốc. Không tuyên chiến với Trung
Quốc, nhưng, xảo trá và khéo léo cách tàn bạo, Nhật Bản đã lợi dụng sự suy yếu
của quốc gia lân bang rộng lớn này do Pháp gây nên, để hình thành cái mà họ
gọi cách hoa mỹ là “Vòng đai thịnh vượng chung”. Theo nghĩa là khẳng định
quyền bá chủ của Nhật Bản trên tất cả các dân da vàng, trong khi chờ đợi họ
thực hiện sứ mạng của “Thiên Tử” là bá chủ toàn thế giới.

Le peuple japonais, autant et plus, s’il se peut, que les Allemands l’époque
d’Hitler, est animé par une mystique collective profonde et dynamique ; leur
conviction est telle qu’ils sont prêts à toutes les hardiesses, à tous les sacrifices,
à toutes les folies.

Được trang bị hùng hậu, quân đội Nhật đã đốt phá và chém giết nhiều người ở
Trung Quốc. Có thể nói, người Nhật cũng giống người Đức thời Hít le; họ mang
một đầu óc cuồng tín tập thể, sâu đậm và mãnh liệt. Niềm tin của họ mãnh liệt
đến độ họ có thể liều lĩnh mọi thứ, hy sinh mọi thứ và làm mọi điều điên dại.

Septembre 1940. En Indochine, on suit la marche victorieuse des Japonais avec
inquiétude. Leur flotte croise dans les eaux proches, leurs troupes sont massées
à la frontière, des « incidents » sont provoqués et certains postes attaqués, sans
aucune déclaration de guerre, naturellement. Mais que faire ?… La puissance
française vient de s’effondrer devant les attaques allemandes ; l’armée
d’Indochine n’est pas prête à riposter ; aucun secours ne viendra de l’extérieur.

Tháng 9 năm 1940. Người ta lo lắng theo dõi bước chân chiến thắng của quân
đội Nhật. Hải quân của họ lượn lờ sát bờ biển; Bộ binh dồn về biên giới. Nhiều
vụ xung đột xảy ra. Một vài đồn bót bị tấn công và dĩ nhiên, người ta không hề
tuyên chiến. Làm gì bây giờ đây? ... Nước Pháp hùng mạnh vừa sụp đổ trước
những đợt tấn công của quân Đức. Quân đội Đông Dương không sẵn sàng đánh
trả. Sẽ không có sự trợ giúp nào từ bên ngoài.

Brusquement, le 23 septembre, on apprend que des troupes japonaises, en masse,
ont pénétré sur le territoire indochinois. Les soldats français se battent, la ville
de Lang-Son est cernée, attaquée, emportée. L’armée se replie, les ordres du
haut commandement sont hésitants, contradictoires, incompréhensibles. La
France est loin. De Lang-Son à Hanoï, il n’y a que 130 km. La capitale est dans
l’affolement, des avions la survolent, la panique gagne, la population prend les
trains d’assaut, les autos encombrent les routes, tout le monde fuit vers le sud.
Ce qui s’est passé en métropole trois mois plus tôt se renouvelle ici.

Thình lình, ngày 23 tháng 9, người ta được biết đông đảo quân đội Nhật đã tràn
vào Đông Dương. Lính Pháp chiến đấu, thành phố Lạng Sơn bị bao vây, tấn
công và bị chiếm đóng. Quân đội rút lui. Lệnh của bộ chỉ huy thì chần chừ, trái
nghịch và khó hiểu. Nước Pháp ở mãi xa. Từ Lạng Sơn về Hà Nội chỉ cách 130
cây số. Thủ đô hốt hoảng; trên trời máy bay gầm réo. Mọi người hốt hoảng, dân
chúng đổ xô lên xe lửa, xe cộ tắc nghẽn mọi ngã đường. Tất cả trốn chạy về
hướng Nam. Sự kiện này lập lại y chang như tại chính quốc cách đây 3 tháng.

Dans sa paroisse désertée, le Père Seitz ne veut pas rester les bras croisés. Ne
pourrait-il pas servir comme aumônier militaire ? Des hommes se font tuer au
front et ils n’ont pas de prêtre. Mgr Chaize et son curé, le Père Villebonnet, lui
donnent leur accord. Le général Cazin, commandant la division du Tonkin,
sollicité le 25, l’accrédite aussitôt, l’affecte au 9e régiment d’infanterie coloniale
et met une puissante automobile à sa disposition dans l’heure qui suit. Le soir
même il est à Dông-Mô, à 30 km de Lang-Son où les troupes se sont repliées ;
une ligne de résistance y est établie; si elle cède, c’est Hanoï et tout le Tonkin
qui tombent.

Trong giáo xứ hoang vắng của cha, cha Seitz không muốn khoanh tay đứng
nhìn. Cha không có thể phục vụ như tuyên uý quân đội sao? Người ta giết nhau
ngoài mặt trận và không có linh mục. Đức Cha Chaize và cha Villebonnet, cha
sở của cha, đều đồng ý. Ngày 25, được gợi ý, tướng Cazin, chỉ huy trưởng sư
đoàn Bắc Kỳ, đã bổ nhiệm cha ngay, phái cha đến trung đoàn 9 bộ binh thuộc
địa. Và ngay sau đó, ông ta giao cho cha một chiếc xe rất mạnh, đế cha sử dụng.
Ngay buổi chiều, cha đã đến Đồng Mô, cách Lạng Sơn 30 cây số, nơi binh sĩ lui
quân để lập phòng tuyến kháng cự. Nếu phòng tuyến này vỡ thì Hà Nội và cả
Bắc Kỳ cũng sẽ thất thủ.

J’arrive au P.C. du colonel de Cadoudal, commandant le 5e régiment deLégion
étrangère, raconte-t-il. Je trouve là quelques officiers, visages crispés, mais où
se lit la volonté de vaincre. Je présente le papier m’accréditant comme aumônier.
Je sens que le colonel est heureux de la présence d’un aumônier. « Vous aurez
du travail », me dit-il. Puis il m’invite à partager le maigre repas. Il ne me cache
pas son inquiétude : les troupes japonaises sont à trois ou quatre kilomètres d’ici,
au plus ; ells attaqueront probablement cette nuit. Vers 21 h, les légionnaires
font sauter le pont de chemin de fer à quelques centaines de mètres du P.C. Les
bruits les plus sinistres circulent, en particulier sur la cruauté des soldats japonais
qui ne font, dit-on, aucun quartier aux Européens.

Cha kể lại: Khi tôi đến bộ chỉ huy của đại tá Cadoudal, chỉ huy trưởng trung
đoàn 5 Lê Dương, tôi gặp một vài sĩ quan, khuôn mặt căng thẳng, nhưng vẫn
hiện rõ ý chí quyết thắng. Tôi trình giấy bổ nhiệm tuyên úy. Tôi cảm thấy rằng
viên đại tá sung sướng vì có một tuyên úy hiện diện. Ông ta nói với tôi: cha sẽ
không thiếu việc. Sau đó ông ta mời tôi cùng ăn một bữa cơm thanh đạm. Ông
ta không giấu tôi sự lo lắng của ông ta: Quân Nhật đóng rất gần đây, chỉ cách
3 đến 4 cây số là cùng. Rất có thể họ sẽ tấn công chúng ta đêm nay. Khoảng 21
giờ lính Lê Dương đã đánh sập cầu xe lửa, cách bộ chỉ huy vài trăm mét. Người
ta rỉ tai nhau những tin đồn ác độc, đặc biệt là sự hung dữ của quân Nhật.
Chúng không tha chết cho bất cứ người Âu châu nào.

Or, ceux-ci ont l’ordre — incompréhensible et contradictoire, évidemment ! —
de contenir la pression japonaise, tout en évitant de tirer ! Le jour suivant voit Nhưng binh lính ở đây nhận được lệnh - dĩ nhiên một thứ lệnh khó hiểu và trái
défiler de nombreux rescapés de Lang-Son, Français et Annamites ; tous font un nghịch - là phải chặn đứng áp lực của lính Nhật, nhưng lại không được nổ súng!

tableau horrifiant des Japonais ; on s’attend toujours à une attaque. La région est
idéale pour la guerre de surprise et la guérilla, la tactique des Japonais consistant,
d’ailleurs, à ne jamais attaquer de front, mais à tourner les positions pour
bénéficier de l’effet de surprise ; ils utilisent admirablement le pays ; les postes
frontiers de Lang-Son ont été emportés de cette façon.

Surprise le 27 septembre: des patrouilles qui se sont portées en avant
s’aperçoivent que les Japonais décrochent : quelle nouvelle tactique ont-ils
inventée ?… Mais dans l’après-midi, une auto venue de Hanoï amène deux
plénipotentiaires annonçant que depuis la veille Tokio a donné l’ordre à ses
troupes de cesser le combat.

Hôm sau người ta thấy một đoàn người, thoát nạn từ Lạng Sơn, lũ lượt kéo về.
Pháp có, Việt có. Tất cả đều mô tả quân Nhật thật là khủng khiếp và người ta
đang đợi một cuộc tấn công. Địa thế rất lý tưởng cho một cuộc chiến bất ngờ và
đánh du kich. Thật vậy, chiến thuật của quân Nhật là không bao giờ đánh trực
diện, nhưng vòng qua những vị trí đóng quân để tạo thế bất ngờ; Họ khéo léo
dựa vào địa hình. Những đồn biên giới ở Lạng Sơn đã bị chiếm đóng theo cách
đó.
Thật ngạc nhiên, ngày 27 tháng 9 những toán tuần tiễu đi trước nhận ra rằng lính
Nhật đã rút lui: chúng bày ra chiến thuật gì mới vậy?..Nhưng đến chiều, một
chiếc xe hơi từ Hà Nội đến, chở theo 2 đại diện toàn quyền, thông báo rằng từ
hôm qua Tokyo đã ra lệnh cho binh lính ngưng chiến đấu.

Que s’est-il passé ?… On ne connaîtra officiellement la vérité que plus tard, par Chuyện gì đã xảy ra?..Mãi sau, người ta mới biết rõ sự thật, nhờ một tài liệu do
un document émanant du général Martin, commandant supérieur des troupes tướng Martin, tổng chỉ huy lực lượng Đông Dương đưa ra :
d’Indochine:
Le 30 août 1940, le gouvernement français, dans un esprit de conciliation et de
réalisme, signait avec le Japon un traité accordant à cette puissance certaines
facilités pour la poursuite de ses opérations en Chine du Sud. Le Japon
s’engageait formellement, en retour, à respecter l’intégrité de l’Union
indochinoise et la souveraineté française en Indochine.

Ngày 30 tháng 8 năm 1940 Chính phủ Pháp, trong tinh thần hòa giải và thực
tế, đã ký với Nhật một hiệp ước, thỏa thuận cho cường quốc này một ít dễ dãi
để tiếp tục hoạt động tại miền Nam Trung Quốc. Đổi lại, Nhật chính thức cam
kết tôn trọng sự toàn vẹn của liên bang Đông Dương và chủ quyền của Pháp tại
Đông Dương.

On ne se bat plus, mais toute la région frontalière du Nord est bouleversée.
La piraterie se répand partout, note le Père Seitz. À Lang-Son, occupé par les
Japonais, une révolution communiste (déjà soutenue secrètement par les
Japonais) a éclaté ; elle est heureusement limitée à cette localité.

Không đánh nhau nữa nhưng tất cả vùng biên giới phía Bắc đều xáo trộn.
Cha Seitz ghi nhận: Cướp bóc khắp nơi. Ở Lạng Sơn, nơi quân Nhật chiếm đóng,
một cuộc bạo loạn của Cộng sản (do Nhật bí mật hỗ trợ) đã bùng lên. Rất may,
cuộc bạo loạn chỉ giới hạn trong khu vực.

Pour le moment, les troupes françaises restent donc sur leurs positions. Je reste
aussi. Des troupes, des troupes innombrables franchissent la frontière et,
pacifiquement, le Japon prend pied en Indochine. Nous voyons sans cesse des
camions pleins de soldats, hier ennemis, défiler sur la route. Nul ne se fait
illusion sur la valeur du traité signé : c’est de l’entente, de la collaboration
forcée. Il y aurait un parallélisme saisissant à établir avec ce qui s’est passé en
France, mais avec cette notable et avantageuse difference pour nous que le
Japon entre en Indochine sans avoir consommé sa victoire. La propagande
française minimisera toujours l’incident de Lang- Son. On pense que l’essentiel
est de gagner du temps.

Lúc này binh lính Pháp ở yên tại chỗ. Tôi cũng vậy. Từng đoàn quân đông đúc
đã vượt biên giới và Nhật đã nhẹ nhàng đặt chân lên Đông Dương. Chúng tôi
thấy liên tục những xe nhà binh, chất đầy những người lính, hôm qua còn là kẻ
thù, hôm nay đã nối đuôi nhau, diễn hành trên phố. Chẳng ai ảo tưởng về hiệp
ước đã ký. Đó chỉ là thỏa thuận, là sự hợp tác bó buộc. Có thể vẽ nên một sự
song song với những biến cố ở bên Pháp, nhưng với chúng tôi, thì có sự khác
biệt rõ rệt và thuận lợi này, là người Nhật vào Đông Dương nhưng không đi đến
chiến thắng toàn bộ. Cơ quan tuyên truyền của Pháp coi nhẹ sự cố tại Lạng Sơn.
Vì họ nghĩ rằng điều quan trọng nhất là làm sao kéo dài thời gian .

Toutefois, nous perdons la face : notre prestige a subi une première atteinte, les Dù sao thì chúng ta cũng bị mất mặt. Uy tín của chúng ta đã bị suy giảm. Người
Annamites ne s’y trompent pas ; si les Français ont signé, c’est parce qu’ils Việt không lầm, họ cho rằng nếu người Pháp đã phải ký hiệp ước, chính là vì
n’étaient pas les plus forts.
họ không phải là những người mạnh nhất.
Les missionnaires qui ont été enrôlés dans l’armée sont maintenant libérés et
retournent dans leur brousse ; une aumônerie militaire est officiellement
constituée ; le Père Seitz pense qu’il peut maintenant retrouver sa paroisse
d’Hanoï et, le 8 octobre, s’achève ce qu’il appelle sa « deuxième campagne de
guerre ». Avec lucidité, il analyse la situation.

Các vị thừa sai trước kia đã nhập ngũ trong quân đội, giờ được trả lại tự do và
trở về nhiệm sở cũ. Một phòng tuyên úy quân đội chính thức được thành lập.
Cha Seitz nghĩ rằng bây giờ mình có thể trở về giáo xứ Hà Nội của mình và ngày
8 tháng 10, cha kết thúc thời gian mà cha gọi là “chiến dịch chiến đấu thứ hai”
của cha. Cha sáng suốt phân tích tình hình.

Les Japonais sont partout. À Hanoï, ils « noyautent » tous les quartiers. De
nombreuses maisons, et non des moindres, sont occupées par leurs troupes. À
côté de tous les organismes vitaux — eau, électricité, etc. — ils établissent des
postes. En ville, les incidents se multiplient. Des soldats français, après de trop
copieuses libations, « jouent la peau » d’un soldat japonais ; parfois, le pari
porte sur un officier. Des civils qui réalisent mal la situation se montrent
également hargneux et arrogants. Or, porter la main sur un Japonais équivaut
à une injure personnelle au Mikado : c’est un casus belli. Les réactions
japonaises sont brutales et « décisives ». Il y a des morts. Il faudra des semaines
pour que cette effervescence se calme ; des hommes de bon sens s’emploient à
maintenir la paix dans l’honneur.

Người Nhật hiện diện khắp nơi. Tại Hà Nội họ cài người vào tất cả các khu phố.
Nhiều ngôi nhà lớn bị quân Nhật chiếm đóng. Họ thiết lập nhiều đồn bót bên
cạnh những dịch vụ thiết yếu như điện, nước… Trong thành phố, những cuộc
xung đột gia tăng. Lính Pháp, sau khi nhậu xỉn, thường kiếm chuyện với lính
Nhật; đôi khi còn cả với sĩ quan. Những người dân thường, không nắm rõ tình
hình, cũng hay càu nhàu và tỏ ra xấc xược. Nhưng đánh một người Nhật đồng
nghĩa với việc xúc phạm cá nhân Thiên Hoàng, là một việc gây chiến. Phản ứng
của người Nhật thường tàn bạo và quyết đoán. Đã có những người bị thiệt mạng.
Phải mất nhiều tuần lễ tình hình sôi động này mới dịu đi. Những người biết điều
tìm mọi cách để duy trì an bình trong danh dự.

C’est l’amiral Decoux qui préside alors aux destinées de l’Indochine.
Un terrible cas de conscience s’était posé à lui dès la catastrophe de la France
: sera-t-il gaulliste ou pétainiste ? Je sais qu’il s’est posé la question.L’Amiral
est un homme de valeur. Un homme de devoir. Je l’ai approché plusieurs fois
durant ces années. Il a choisi la voie qu’il jugeait être celle du devoir et de
l’honneur : il reste fidèle au seul gouvernement qui a pour lui la légitimité, celui
de Pétain. Et puis, qui oserait raisonnablement le lui reprocher ?

Lúc đó chính đô đốc Decoux nắm trong tay vận mạng Đông Dương.
Một tình huống rất khó xử đặt ra cho đô đốc, ngay khi thảm họa xảy đến cho
nước Pháp: ông nên theo phe De Gaulle hay phe Pétain? Tôi biết ông đã tự đặt
câu hỏi cho mình. Đô đốc là một người có phẩm giá, người của bổn phận. Tôi
đã tiếp cận với ông ta nhiều lần trong những năm gần đây. Ông ta đã chọn con
đường mà ông cho là bổn phận và danh dự: Ông vẫn trung thành với chính
quyền của Pétain, chính quyền duy nhất mà ông cho là hợp pháp.

poursuit le Père Seitz. Si en juin 1940 il avait opté pour De Gaulle, c’était
immédiatement l’Indochine ennemie du Japon. Et comment aurait-il pu résister
à ce puissant voisin ? Il n’aurait fait que précipiter la colonie dans la guerre et
la défaite certaine. Après ces événements de Lang-Son où la souveraineté
française a été maintenue de justesse, il n’est plus besoin d’argumenter.

Cha Seitz nói tiếp: nhưng rồi, xét theo lý, ai dám trách cứ ông ta. Nếu tháng 6
năm 1940 ông ta theo De Gaulle, thì, tức khắc, Đông Dương đã trở thành kẻ thù
của Nhật. Và làm sao để có thể chống lại cường quốc lân bang này? Ông ta chỉ
có thể đẩy xứ thuộc địa vào chiến tranh và thất bại chắc chắn. Sau những biến
cố ở Lạng Sơn, nơi chủ quyền của Pháp chỉ được duy trì trong tấc gang, không
cần gì phải bàn cãi thêm nữa.

Toute la politique de l’Amiral consistera à maintenir la vie en Indochine, à Tất cả chính sách của đô đốc là nhằm duy trì cuộc sống ở Đông Dương và tránh
parer les coups que l’impérialisme triomphant du Japon va lui porter sans cesse, né những đòn công kích mà chủ nghĩa đế quốc đắc thắng của Nhật liên tục đưa
à revendiquer et à maintenir les droits et l’autorité de la France en ce pays. ra, đồng thời cũng để xác nhận và duy trì những quyền lợi và quyền lực của

C’est miracle qu’il y ait réussi jusqu’en 1945. Et il ne s’écroulera que lorsque Pháp tại xứ này. Thật là một phép lạ là ông đã thành công cho đến mãi năm
des Français eux-mêmes auront réussi — hélas ! — à saper son autorité. 1945 và điều này chỉ mất đi, khi chính người Pháp đã hoàn thành việc ngầm phá
hoại quyền lực của đô đốc. Thật là một điều đáng tiếc.
Les 40 000 Français d’Indochine lui doivent la vie. La France lui doit d’avoir 40.000 người Pháp ở Đông Dương còn sống là nhờ ông ta. Nước Pháp nợ ông
sauvé la colonie du désastre pendant cinq ans. Les Indochinois lui doivent ta việc đã cứu xứ thuộc địa khỏi thảm họa trong suốt 5 năm. Người dân Đông
d’avoir évité les horreurs de la guerre jusqu’au dernier moment.
Dương nợ ông ta việc đã tránh khỏi chiến tranh ghê gớm cho đến giây phút cuối
cùng.
L’amiral Decoux est de la lignée des Gallieni et des Lyautey ! Grâce à la sagesse
de notre gouvernement d’Indochine, donc, un modus vivendi s’établit, les
incidents se font plus rares, la vie économique et sociale reprend presque
normalement. L’Indochine peut vivre en économie fermée pendant un certain
temps : on ne souffre encore d’aucune privation.

Đô đốc Decoux thuộc dòng họ những người như Gallieni và Lyautey! Nhờ vào
sự khôn khéo của chính quyền Đông Dương mà một thỏa hiệp đã được dàn xếp,
những xung đột ít xảy ra, đời sống kinh tế và xã hội gần như trở lại bình thường.
Đông Dương có thể sống tự lập về kinh tế trong một thời gian: người ta chưa
thấy thiếu thốn gì.

La vie de la paroisse reprend aussi ; les écoles, les catéchismes, les réunions Sinh hoạt giáo xứ cũng trở lại bình thường: trường học, giáo lý, hội họp thanh
jécistes, les sorties et les camps scouts avec les troupes françaises et les troupes sinh công, dã ngoại và cắm trại hướng đạo với những nhóm Pháp và Việt, tuyên
annamites, l’aumônerie des prisons et tout le reste:
úy nhà tù và nhiều thứ khác.:
Thời khóa biểu của tôi kín mít, nhưng tôi đã rất quen với việc này. Tôi say mê
J’ai un emploi du temps chargé, mais j’ai déjà bien l’habitude de ce travail. Il
me passionne. Je m’y donne à fond, et il est pour moi la source d’une joie làm việc. Tôi tận lực làm việc. Với tôi, đây chính là nguồn mạch của một niềm
sensible et profonde qui ne me quitte pas. Non, je ne donne rien à Dieu : c’est vui rõ rệt và sâu đậm không bao giờ xa rời tôi. Không, tôi chẳng có gì cho Chúa:
Chính Ngài đã đổ đầy lòng tôi và tôi chỉ còn biết tạ ơn Ngài đã tuyển chọn tôi.
lui qui me comble et je ne sais que le remercier de m’avoir choisi.
J’avoue bien simplement que je ne me ménage pas, pas du tout. Je me suis libéré
une fois pour toutes du souci santé dès ma première retraite sacerdotale en
Indochine en 1938 : j’ai tout confié au Sacré-Coeur de Jésus. J’ai trop à faire
par ailleurs ; qu’il daigne s’occuper lui-même de ma santé. Et ce que Dieu garde
est bien gardé : je n’ai jamais eu un accroc sérieux de santé.

Tôi thành thật thú nhận rằng tôi làm việc không biết mệt. Tôi đã hoàn toàn thoát
khỏi mọi lo lắng về sức khỏe ngay từ lần tĩnh tâm linh mục đầu tiên ở Đông
Dương năm 1938: Tôi hoàn toàn phó thác cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đàng
khác, tôi có quá nhiều việc phải làm. Xin Ngài rủ lòng chăm sóc sức khỏe của
tôi và điều mà Thiên Chúa gìn giữ thì Ngài gìn giữ rất cẩn thận. Tôi không bao
giờ gặp trở ngại nghiêm trọng về sức khỏe.

Il lance alors, avec un dominicain, le Père Cras, et un sulpicien, monsieur
Cùng với cha Cras, dòng Đa Minh và cha Gastine, tu hội Xuân Bích, cha mở
Gastine, des cours supérieurs d’instruction religieuse ouverts à tous : étudiants,
nhiều lớp Giáo lý cao cấp dành cho mọi thành phần: sinh viên, giáo dân, gia
laïcs, foyers, fidèles de tous bords, qui désirent approfondir le dogme chrétien
đình, tín hữu từ mọi nơi, tất cả những ai muốn đào sâu giáo lý Ki tô giáo và
et qui cherchent la vérité.
muốn tìm tòi chân lý.
Grand succès ! « Le snobisme aidant », reconnaît-il, « tout ce qui se piquait Cha nhận xét: Thành công lớn! Nhờ “ thói đua đòi học làm sang: ai tự cho là
trí thức, đều tha thiết muốn theo những khóa học này “.
d’intellectualisme dans Hanoï tenait à suivre ces cours. »

Sans doute le bruit de ce succès parvint-il au loin car le voici requis pour prêcher
une retraite aux grandes élèves de l’établissement des Oiseaux tenu par les
chanoinesses de Saint-Augustin de Dalat — magnifique station d’estivage à 1
000 mètres d’altitude dans le Sud-Annam, près de Saïgon. 3 000 kilomètres
aller-retour ! Et voilà qu’une autre invitation lui parvient du délégué apostolique
pour donner un sermon de 15 minutes à la radio de Hué : 1 400 kilomètres aller
et retour encore:1 400 km pour 15 minutes de sermon, cela lui semble tout de
même un peu disproportionné !… Ses supérieurs l’engagent à accepter ; il
groupera les deux déplacements, préparant conférences et sermon durant les
deux jours et demi de voyage en train.

Chắc hẳn tiếng vang thành công này đã dội đi rất xa, vì cha được mời giảng tĩnh
tâm cho những học sinh lớn ở Couvent des Oiseaux, một cơ sở lớn do các nữ tu
dòng thánh Augustino ở Đà Lạt điều khiển. Đà Lạt là nơi nghỉ hè tuyệt vời ở độ
cao 1000 mét trong miền Nam Việt Nam, gần Sài Gòn. Vừa đi vừa về ba ngàn
cây số! Và đây, lại một lời mời khác: Khâm sứ tòa thánh mời cha nói chuyện
trên đài phát thanh Huế 15 phút: 1.400 cây số nữa, vừa đi vừa về. 1400 cây số
để nói chuyện 15 phút, có vẻ như không tương xứng... Các bề trên của cha
khuyên cha chấp thuận. Cha gộp hai chuyến đi này làm một và sẽ soạn bài giảng
tĩnh tâm và bài nói chuyện trong chuyến du hành hai ngày rưỡi trên xe lửa.

Mais les couronnes de lauriers ont parfois des épines. Le jeune Paul avait
bénéficié d’une excellente formation scoute au Havre et il savait qu’il devait
beaucoup à Baden-Powell et au Père Sevin. Arrivé à Hanoï, il est heureux d’être
tout de suite chargé de l’aumônerie scoute et il s’y donne de tout son coeur. Bien
vite cependant, il se rend compte de l’esprit trop libéral des responsables locaux
qui ont constitué une Fédération groupant indistinctement catholiques, païens,
Français et Annamites. Impossible, dans ces conditions, de faire du bon travail
sur le plan catholique. Il y a trop d’influences « neutres », « laïques »,
«païennes». On a voulu faire une « alliance » — et c’est bien — mais on a abouti
à un « alliage », et c’est désastreux. On est très loin de la belle et féconde formule
de « l’Association des Scouts de France », qui a fait ses preuves.

Nhưng đôi khi triều thiên nguyệt quế cũng có gai. Chàng trai Paul Seitz đã thừa
hưởng việc huấn luyện hướng đạo tuyệt vời ở Havre. Cậu biết cậu mắc nợ Baden
Powell và cha Sevin rất nhiều. Khi đến Hà Nội, cha Seitz rất sung sướng được
giao ngay trách nhiệm tuyên úy hướng đạo và cha đã hết sức nhiệt tâm, nhưng
cha sớm nhận ra tinh thần quá tự do của những vị hữu trách địa phương
trong một Liên Đoàn qui tụ cả người Công giáo lẫn người ngoại giáo, người
Pháp hay người Việt. Trong những điều kiện đó, không thể hoạt động tốt theo
tinh thần công giáo. Có quá nhiều ảnh hường trung lập, thế tục và ngoại giáo.
Người ta muốn thành lập một liên minh - điều này rất tốt - nhưng người ta đã
tạo nên một pha trộn tạp nham, và điều này thật tai hại. Rất khác xa với danh
xưng đẹp đẽ và phong phú của “Hiệp Hội Hướng đạo Pháp”, một tổ chức đã
hoạt động rất thành công.

Le fondateur de cette fédération indochinoise a obtenu l’agrément des évêques Người thành lập Liên Minh Đông Dương này đã nhận được sự đồng thuận của
et du délégué apostolique lui-même ; l’aumônier général, résidant à Hué, est le các giám mục và của chính Đức Khâm sứ tòa thánh. Cha tổng tuyên úy lúc đó
là cha Lefas, cư ngụ tại Huế và là bạn cũ của cha Seitz thời còn ở Paris.
Père Lefas, un vieil ami du Père Seitz du temps où il était à Paris.
Le Père Seitz fait part aux uns et autres de ses réflexions : c’est un tollé général
! Du nord au sud de l’Indochine, le jeune missionnaire acquiert la réputation
d’un révolutionnaire, d’un séparatiste. C’est le début de controverses, de
discussions, de lettres, de rapports à n’en plus finir, de voyages même à Hué
pour exposer ses vues au Père Lefas et au délégué apostolique. En vain.
Finalement on lui signifie aimablement qu’il n’a qu’à se taire et à obéir — ce
qu’il fait sans sourciller, car il s’est battu non pour avoir raison, mais parce qu’il
a la conviction très ferme que la méthode imposée est une erreur.

Cha Seitz chia sẻ với người này người kia về những suy nghĩ của cha, và làm
dấy lên một cuộc phản đối toàn diện. Từ Bắc chí Nam Đông Dương vị thừa sai
được mang tiếng là một nhà cách mạng, một người ly khai. Từ đó bắt đầu những
tranh cãi, những bàn luận, những thư từ, những báo cáo không ngớt, những
chuyến đi, đến tận Huế, để trình bày quan điểm của cha với cha Lefas và với
khâm sứ tòa thánh. Vô ích, cuối cùng người ta dịu dàng báo cho cha là phải im
lặng và vâng lời. Điều mà cha vâng phục không kỳ hà, vì cha tranh cãi không
để tìm phần có lý, nhưng chỉ bởi vì cha xác tín rằng phương pháp được đưa ra
là một sai lầm.

L’avenir, hélas ! lui donnera raison. En peu de temps, le scoutisme a sombré Than ôi! Tương lai đã chứng minh cha có lý. Chỉ một thời gian ngắn sau đó,
phong trào hướng đạo đã sụp đổ vì đã không được nắm giữ chắc chắn trong hàng

pour n’avoir pas été assez fermement entre les mains de la hiérarchie catholique ngũ lãnh đạo công giáo và cũng bởi người ta không biết đào tạo các trưởng thực
et pour n’avoir pas su former des cadres vraiment ancrés dans la foi.
sự neo chặt vào đức tin.
En 1941 cependant, Mgr Chaize lui fait confiance et le nomme aumônier
diocésain des scouts — ce qu’il accepte avec reconnaissance ; il pourra ainsi
exercer son influence sur l’ensemble des troupes régionales. Plus tard même il
sera nommé adjoint de l’aumônier général pour tout le Tonkin. Il écrira alors
chaque mois un article dans Montjoie, la revue des scouts, puis créera un Bulletin
de liaison des chefs et aumôniers.

Tuy nhiên, năm 1941 Đức cha Chaize đã tin tưởng đặt cha làm tuyên úy hướng
đạo giáo phận. Cha cám ơn Đức Cha và chấp nhận công việc. Như vậy cha có
thể gây ảnh hưởng trên toàn bộ các nhóm tại địa phương. Về sau, cha còn được
bổ nhiệm làm phó tổng Tuyên uý cho toàn bộ Bắc Kỳ. Mỗi tháng cha viết một
bài báo trong tờ Montjoie, nguyệt san của hướng đạo. Cha còn thành lập một
Tập san liên kết các trưởng và các tuyên úy.

Ses charges s’alourdissent, mais rien ne le rebute ni ne ralentit son élan ; il va
même, sous l’impulsion venue du gouvernement de la métropole, organiser une
éclatante manifestation nationale pour la fête de sainte Jeanne d’Arc, avec messe
solennelle, défilé des mouvements de jeunesse et représentation théâtrale du
Mystère de Jeanne sur le vaste stade de Hanoï : six cents acteurs, une grande
ferveur, un immense succès !

Bồn phận chất nặng đôi vai, nhưng cha không hề nản chí. Không gì làm chậm
bước tiến của cha. Thậm chí, dưới sự thôi thúc của chính quyền Pháp, cha còn
tổ chức một buổi trình diễn toàn quốc thật xuất sắc trong dịp lễ thánh Jeanne
d’Arc. Có thánh lễ long trọng, có các phong trào trẻ diễu hành, có trình diễn văn
nghệ Màu nhiệm Jeanne trên sân vận động lớn Hà Nội, có 600 diễn viên; rất sốt
sắng. Đó là một thành công to lớn!

Le fameux camp du Ba-Vi n’est pas oublié pour autant; s’il a été mis en sommeil
durant les mois critiques de l’invasion japonaise, le calme revenue permet de
reprendre les travaux afin de pouvoir y amener une centaine de jeunes aux
prochaines vacances. Le défrichement continue, il faut maintenant prévoir des
constructions en dur. Avec pas un sou pour commencer, évidemment !
Démarches auprès de Monseigneur ; contacts avec un entrepreneur ami ;
découverte d’une usine d’aviation dont la construction a été abandonnée à cause
de la guerre, et qui regorge de matériaux inutilisés : fers à béton, ciment, bois de
charpente et de coffrage, quincaillerie, sable : il y en a pour 60 000 F — une
somme énorme pour le Père ! Il n’a que son sourire pour convaincre. On veut
bien lui céder le tout pour … 10 F ! La même somme que pour le terrain !

Khu cắm trại nổi tiếng Ba Vì không vì thế mà bị lãng quên. Nếu nó đã tạm ngủ
yên trong những tháng khó khăn, lúc quân Nhật xâm chiếm, thì nay an bình trở
lại cho phép tiếp tục tiến hành công việc để có thể tiếp đón hàng trăm bạn trẻ
vào những kỳ nghỉ tới. Việc khai phá tiếp tục và bây giờ phải nghĩ đến việc xây
dựng kiên cố. Dĩ nhiên cha không có một xu dính túi để bắt đầu! Vận động với
giám mục. Liên lạc với một người bạn chủ thầu. Cha khám phá ra một xưởng
máy bay mà việc xây dựng đã bỏ bê vì lý do chiến tranh - và xưởng máy tràn
ngập những vật liệu chưa được sử dụng: sắt bê tông, xi măng, gỗ làm mộc và
ván cốp pha, sắt vụn, cát...: tất cả trị giá khoảng 60.000 quan - một số tiền khổng
lồ đối với cha! Cha chỉ có nụ cười để thuyết phục. Người ta muốn nhượng cho
cha tất cả với giá... 10 quan. Ngang bằng giá tiền khu đất!

Mais le transport, maintenant, de ces centaines de tonnes de matériaux ? Qu’à
cela ne tienne : le général Cazin, commandant la division du Tonkin accepte de
lui prêter un superbe camion Ford de l’armée, très puissant, avec chauffeur et
aide-chauffeur. Il faudra seulement que le carburant soit payé par le Père : c’est
la moindre des choses, pense celui-ci. D’accord !

Nhưng bây giờ làm sao vận chuyển hàng trăm tấn vật liệu này? Không sao sốt!
Tướng Cazin, chỉ huy sư đoàn Bắc Kỳ, chấp nhận cho cha mượn một xe Ford
nhà binh tuyệt đẹp và rất mạnh, có thêm tài xế và phụ xế. Cha chỉ cần chi tiền
xăng: Cha nghĩ đó là chuyện nhỏ. Đồng ý!

Voilà donc les matériaux nécessaires aux constructions qui vont être acheminés
au pied de la montagne, cote 400 ; mais comment leur faire gravir les quatre
kilomètres de mauvaise piste avec 400 mètres de déni vellation ?… Le Père paie
d’audace : il demande au général un détachement de mulets pour le transport
jusqu’à la cote 800.

Như vậy, vật liệu xây dựng cần thiết sẽ được vận chuyển đến chân núi ở cao độ
400. Nhưng làm sao đưa lên cao được 400 m nữa, qua bốn cây số đường mòn
khó khăn tồi tệ...Cha liều hỏi mượn ông tướng một đội la để vận chuyển tất cả
lên độ cao 800.

« Combien vous en faut-il ? » — « Cinquante, mon général. » — « Eh bien, c’est “Cha cần bao nhiêu?” - 50 con, thưa thiếu tướng”. -“ Được, đồng ý, tôi cho
entendu, je vous les prête. »
cha mượn”.
On s’apercevra cependant, un an et demi après, que le comptable de l’armée a
«oublié » de faire suivre les factures pour l’essence: il y en a pour 13 000 F !…
Cela fait un beau tapage dans les bureaux ! Du comptable, l’affaire remonte
toute la hiérarchie militaire : qui est responsible ? Qui est coupable d’une telle
négligence ?…. Le général Cazin est reparti en France — son successeur juge
bon de classer l’affaire. Sans suite ! Le Père n’en revient pas de la façon
magistrale et pleine d’humour dont la Providence l’aide.

Nhưng một năm rưỡi sau đó, người ta nhận ra rằng bộ phận kế toán trong quân
đội đã quên gửi hóa đơn tiền xăng: số tiền lên tới 13000 quan. Đây là một chuyện
gây nhiều xôn xao trong công sở! Từ bộ phận kế toán, sự việc đã được trình lên
tất cả hệ thống quân giai. Ai chịu trách nhiệm? Ai là thủ phạm một việc cẩu thả
đến vậy? Tướng Cazin đã trở về Pháp. Người kế nhiệm cho rằng tốt hơn nên
xếp hồ sơ đó lại! Cha hết sức ngạc nhiên về cách thức đặc biệt và hết sức hài
hước mà Chúa Quan Phòng đã giúp đỡ cha.

Le chantier du Ba-Vi bat son plein de nouveau : il faut, pour accueillir le camp
de juillet 1941, construire un chalet de vingt-cinq mètres sur six, pour cinquante
campeurs ; une maison de gardien ; un four à pain ; et bien sûr une chapelle,
dont la capacité est prévue pour cent cinquante personnes. Le tout doit être édifié
en dur, mais il y aura aussi cinq huttes en rondins. Manifestement Notre-Dame
tient à son domaine car, moyennant de la part du Père une dépense d’énergie qui
dépasse ce qu’on peut imaginer, puisqu’il doit être à la fois chef de chantier,
recruteur et formateur des jeunes et de leur encadrement, intendant de la
nourriture et des transports, directeur et organisateur des activités, père spirituel,
prédicateur, confesseur, etc., tout est prêt à temps.

Công trường Ba Vì lại sôi động trở lại: để mở trại vào tháng bẩy 1941 thì phải
xây dựng một nhà gỗ dài 25 m rộng 6 m, dành cho 50 trại sinh, một nhà bảo vệ,
một lò bánh mì và dĩ nhiên một nhà nguyện, dự kiến có thể chứa được 150
người. Tất cả phải được xây dựng kiên cố, nhưng cũng cần phải có 5 căn chòi
bằng gỗ tròn nữa. Rõ ràng Đức Mẹ rất tha thiết với lãnh địa của mẹ; Vì Mẹ dùng
năng lực của cha, một thứ năng lực vượt xa mọi thứ ta có thể tưởng tượng được.
Vì, cùng một lúc, cha có thể là trưởng công trình, là người tuyển mộ, là người
huấn luyện thợ trẻ và sắp xếp các tổ trưởng. Cha còn quản lý thực phẩm và các
phương tiện vận chuyển, là giám đốc và tổ chức các hoạt động. Là cha linh
hướng, giảng dạy và giải tội... mọi thứ đều sẵn sàng đúng lúc.

C’est à ce moment qu’arrive une aide inattendue et inappréciable : Caroline.
Mais laissons le Père nous la présenter. C’est avec émotion que j’écris ce nom…
« Caroline ». Ma chère Caroline ! Quelle vaillante et fidèle compagne… pas très
jolie, il est vrai, mais si dévouée, si empressée à faire mes quatre volontés. Oui,
Caroline tient une place dans ma vie, et tous ceux qui me connaissent à Hanoï
savent que nous sommes deux inséparables. Elle sans moi, moi sans elle, non,
ce ne serait plus le Père Seitz ! Dieu seul sait quelle part elle a dans tous mes
labeurs ! Ces effusions, peut-être, vous scandalisent ? Écoutez plutôt, et vous
verrez qu’il n’y a pas lieu.

Chính lúc này một sự trợ giúp bất ngờ và vô giá được gửi đến: Caroline. Nhưng
hãy để cha giới thiệu về Caroline.
Tôi rất xúc động khi viết tên “Caroline”. Caroline thân thương của tôi! Một
người bạn can trường và trung thành!... Không đẹp lắm, nhưng, rất tận tụy, rất
ân cần làm theo ý tôi. Phải, Caroline đã có một chỗ đứng trong đời tôi, và tất
cả những ai quen tôi ở Hà Nội đều biết rằng hai chúng tôi không hề xa rời nhau.
Caroline không có tôi, tôi không có Caroline, không, tôi sẽ không phải là cha
Seitz nữa! Chỉ một mình Chúa biết Caroline chia sẻ những phần nào trong công
việc của tôi! Chắc hẳn những tình cảm dạt dào này có thể gây gương mù gương
xấu cho các bạn? Hãy nghe đi và các bạn sẽ thấy rằng không có gì đáng lo.

L’avant-veille du départ pour le camp de Ba-Vi, j’étais donc chez moi, à la
mission, noyé dans un monceau de sacs, de caisses, de paniers destines à être
transportés au camp. On vient m’avertir qu’une dame et un monsieur me
demandaient. Je ronchonnais un peu contre ces visiteurs importuns et, tout en
épongeant la sueur qui ruisselait de mon visage, je retrouvais un sourire
presque aimable pour les inviter à entrer.

Hai ngày trước khi lên Trại Ba Vì, tôi đang ở nhà, tại giáo xứ, đang ngập
lặn giữa đống bao bị, thùng két, thúng mủng, chuẩn bị chuyên chở lên trại.
Người ta báo cho tôi là có một phụ nữ và một người đàn ông muốn gặp tôi. Tôi
hơi càu nhàu với những người khách không- mời- mà-đến này, và trong lúc thấm
mồ hôi lã chã trên khuôn mặt, tôi tìm lại được một nụ cười khá dễ thương để
mời họ vào.

« Mon Père, me dit la dame, nous venons vous faire une offre qui, sans doute, Người phụ nữ nói:”Thưa cha, chúng tôi đến để tặng cha một món quà, chắc
vous fera plaisir… » — « Qu’est-ce qui pourrait bien me faire plaisir, pensai- hẳn sẽ làm cha hài lòng….”Tôi tự nghĩ cái gì có thể làm tôi vui lòng? Họ giúp
je: un coup de main pour boucler mes valises ? Ah ! oui, je veux bien ! » Je tôi một tay để xếp xong hành lý chăng? A, phải rồi, được vậy thì quá tốt! Tôi
gardai pour moi ces réflexions impertinentes et restai muet. Bien m’en prit !
giữ lại trong đầu những suy nghĩ vu vơ này và đứng lặng câm. Thật may cho
tôi!
— « Nous venons vous faire cadeau d’une voiture automobile, mon Père, si ça
vous va ? » — « Hein ? Quoi ? Une… une auto ? » Je regarde bien la dame.
Non, elle a évidemment un sourire amusé, mais elle n’a pas l’air de se payer ma
tête. Cette personne, d’ailleurs, je la connais bien, c’est la veuve d’un garagiste;
elle continue à diriger l’affaire ; le monsieur qui l’accompagne est son chef de
chantier. Alors, je réalise ce coup providential, — « Madame, c’est Dieu qui
vous envoie. J’avais en effet besoin d’une voiture 1, et il vous a inspiré cette
bonne et généreuse pensée. J’accepte évidemment et je vous remercie. » J’étais
un peu ému.

“Thưa cha, chúng tôi đến để tặng cha một món quà, một chiếc xe hơi.(1) nếu
cha muốn?” -”Sao? Cái gì? Một... một chiếc xe hơi?”. Tôi nhìn thật kỹ người
phụ nữ. Không, hẳn nhiên là bà ta có một nụ cười ranh mãnh, nhưng không có
vẻ gì là chế giễu tôi. Đàng khác, người phụ nữ này, tôi rất quen. Đó là vợ góa
của một ông chủ gara. Bà ta tiếp tục điều khiển công việc đó. Người đàn ông đi
theo bà ta là trưởng xưởng của bà. Lúc đó tôi nhận ra ngay bàn tay quan phòng
của Chúa. - “Thưa bà, chính Chúa đã gởi bà đến. Thực sự tôi đang rất cần một
chiếc xe hơi. Và Thiên Chúa đã gợi lên trong bà ý tưởng tốt lành và hào hiệp
kia. Dĩ nhiên tôi đón nhận và tôi cảm ơn bà”. Tôi khá xúc động.

Le lendemain, je prenais livraison du véhicule. Sans perdre une minute, car le
temps pressait, je fis les démarches nécessaires pour obtenir les papiers de
circulation, et le matin du 1er juillet, les campeurs poussèrent des « hurrahs ! »
quand ils me virent au volant d’une voiture. « Elle est moche ! » — « C’est une
pétoire ! » — « C’est un clou ! » À qui mieux mieux, les gosses irrespectueux
donnaient libre cours à leurs impressions. « C’est une bagnole, c’est une
“Caroline” ! » lança un loustic. Du coup, ma voiture était baptisée. Le nom lui
resta et depuis lors tout Hanoï sait de qui l’on parle quand on parle de «
Caroline» !

Hôm sau, người ta giao xe cho tôi. Không lãng phí một phút, vì thời gian cấp
bách, tôi tiến hành ngay các thủ tục để có giấy phép lưu hành và sáng ngày 1
tháng 7 các trại viên la lên “hu ra” khi thấy tôi đang cầm vô lăng xe. “Xí quá!
-”Xe tồi!”- “Xe cùi!” Mạnh ai nấy góp ý, các cậu bé vô lễ này tự tiện đưa ra
nhận xét. Một anh diễu: “Đó là một chiếc xe cổ lỗ sĩ, một chiếc”Caroline”! Vậy
là chiếc xe của tôi được đặt tên, và giữ mãi tên ấy. Kể từ lúc đó cả Hà Nội đều
biết người ta nói về ai, khi người ta nhắc đến đến “Caroline”!

De fait, mes campeurs avaient raison : à côté des V. 8 de leur papa, Caroline
faisait figure d’ancêtre, d’animal préhistorique. C’est une Citroën, ancien, très
ancien modèle, dont la fabrication date de 1924 : il y a donc plus de vingt ans
que cette voiture roule ; elle est démodée, mais c’est une extraordinaire voiture:
après 300 000 kilomètres sur toutes les routes de Chine et d’Indochine, elle tient
encore sur ses roues. Vraiment, Citroën est un grand homme ! Je ne pense pas
qu’une seule autre marque au monde — excepté Ford — ait produit pareille
réussite.

Thực ra, các trại viên cũng có lý, vì bên cạnh những chiếc xe V.8 của cha họ,
Caroline mang dáng dấp của một cụ tổ, một động vật tiền sử. Đó là một chiếc
Citroen cũ, mẫu mã rất xưa, được chế tạo từ năm 1924: Như vậy nó đã lăn bánh
hơn 20 năm; nó đã lỗi thời. Nhưng đó là một chiếc xe phi thường: sau 300 000
cây số trên các nẻo đường Trung Quốc và Đông Dương, nó vẫn chạy tốt. Thực
sự Citroen là một đại nhân! Tôi không nghĩ rằng có một nhãn hiệu nào trên thế
giới - trừ Ford- đã chế được một chiếc xe bền bỉ như vậy.

Elle ne dépasse pas les 60 km à l’heure au grand maximum ; c’est tout à fait Tốc độ tối đa của nó cũng không quá 60 cây số 1 giờ. Đây đích thực là xe của
une voiture pour un prêtre : un instrument de travail, sans prétention, et non un ông cha: một dụng cụ làm việc giản dị, không phải là thứ xa xỉ hay để ăn chơi.
instrument de luxe ou de plaisir. C’est une Torpédo trois places, mais il est Đó là một chiếc Torpedo 3 chỗ, nhưng thường chúng tôi chở 8 người. Và thậm
courant que nous soyons huit dans la voiture, et nous 1. On se rappelle que sa chí đến 15 người, chưa kể một đống hành lý! Tôi không nói ngoa chút nào!
Simca avait été vendue 15 000 F pour payer ses dettes antérieures.sommes allés

parfois jusqu’à quinze voyageurs, sans compter un monceau de bagages! Je
n’exagère rien.
Caroline a eu un certain nombre de pannes retentissantes, me laissant des
journées ou des nuits entières sur la route. Je ne lui en ai jamais voulu…
comme elle ne m’en a jamais voulu de lui avoir fait exécuter certains tours de
force au-dessus de sa condition et de son âge. D’un mot, c’est une voiture
légendaire qui a été de toutes mes expéditions depuis quatre ans (1). J’ai décrété
que jamais je ne m’en séparerai. Je pense même que s’il y a un paradis pour les
voitures, nous y serons ensemble.

Caroline cũng có một số lần trục trặc nổi tiếng; Nhiều lần bắt tôi cả ngày cả
đêm nằm lại trên đường. Tôi không hề giận nó, cũng như nó không bao giờ oán
tôi đã bắt nó làm những việc nặng nhọc, vượt quá điều kiện và tuổi tác của nó.
Nói tóm lại, đó là một chiếc xe huyền thoại, đã đồng hành với tất cả những cuộc
thám hiểm của tôi từ bốn năm qua.[Thư được viết năm 1945] Tôi nhất quyết
rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa nó. Thậm chí, tôi nghĩ rằng nếu có một thiên
đàng cho xe cộ, thì chúng tôi cũng sẽ ở chung trên đó.

Le camp est un succès dont on parlera longtemps. Deux mois de vie intense, Cuộc trại thành công và được người ta bàn tán dài dài. Hai tháng sống mãnh liệt,
deux mois d’aventure, avec des responsabilités écrasantes. Le Père Seitz ne hai tháng mạo hiểm, cùng những trách nhiệm nặng nề. Cha Seitz chẳng sợ gì
redoute rien ni personne.
cũng chẳng ngại ai.
Il rentre à Hanoï au début de septembre, rendant grâces à Dieu et à Notre-Dame, Đầu tháng 9 cha trở về Hà Nội, tạ ơnThiên Chúa và Đức Mẹ, với lòng tin sâu
avec le sentiment profond d’avoir fait oeuvre utile. Il a semé, Dieu daignera sắc là mình đã hoàn thành một việc làm hữu ích. Cha đã gieo và Thiên Chúa sẽ
féconder son labeur et rendre les âmes de ses jeunes plus belles et plus pures.
thương cho đơm hoa kết trái, biến tâm hồn những người trẻ nên xinh đẹp và
trong trắng hơn.
==
==
Note:
1.On se rappelle que sa Simca avait été vendue 15 000 F pour payer ses dettes NB(1) Chúng ta nhớ lại Cha đã bán xe Simca của cha 15.000F đế thanh toán nợ
nần.
antérieures.
==
===
Tuyên úy trường Trung học.Giám đốc các tổ chức xã hội
Aumônier de lycée ; directeur des oeuvres
(tháng chín 1941)
(septembre 1941)
Lors de la rentrée scolaire de 1941, la direction de l’Instruction publique,
suivant les ordres reçus du gouvernement du Maréchal, écrit à l’évêque d’Hanoï
pour lui demander de nommer un aumônier au lycée de la ville. Ce lycée Albert
Sarraut — du nom d’un ancien ministre des Colonies et gouverneur de
l’Indochine — compte alors un millier d’élèves français et cinq cents annamites.
L’instruction religieuse y sera désormais donnée officiellement aux élèves qui
en feront la demande. L’aumônier fera partie du corps enseignant, au même titre
que les autres professeurs, avec le grade et la solde de professeur licencié de
première classe, chargé de seize heures de cours par semaine.

Dịp tựu trường năm 1941, Nha học chính, theo lệnh của chính quyền của thống
chế Pétain, đã viết thư cho Giám Mục Hà Nội để xin một cha tuyên úy cho
trường trung học của thành phố. Trường Albert Sarraut này mang tên một cựu
bộ trưởng xứ thuộc địa, đồng thời cũng là toàn quyền Đông Dương. Trường lúc
đó có 1000 học sinh Pháp và 500 học sinh Việt. Từ nay, giáo lý sẽ chính thức
được dạy cho những học sinh nào muốn học. Vị tuyên úy sẽ thuộc Ban giảng
huấn, ngang hàng với các giáo sư khác, theo cấp bậc và mức lương của một giáo
sư cử nhân bậc nhất; cha phụ trách 16 giờ lớp / 1tuần.

Monseigneur fait part au Père Seitz de son intention de le nommer. — Pas Đức cha đã chia sẻ với cha Seitz về ý định ngài muốn bổ nhiệm cha. - Không
question ! Il n’a déjà pas le temps de remplir tous ses devoirs de vicaire de la được! Cha đã không có thì giờ chu toàn bổn phận cha phó nhà thờ chính tòa,
cathédrale, d’aumônier des prisons, d’aumônier scout et de bien d’autres làm tuyên úy nhà tù, tuyên úy hướng đạo và còn nhiều công tác khác nữa. Hơn

obligations. Et puis, il ne se sent aucun goût ni aucune vocation de professeur ; nữa, cha không đam mê cũng không có thiên hướng về nghề giáo. Vậy làm sao
comment, d’ailleurs, pourrait-il préparer seize heures de cours par semaine ?… có thể chuẩn bị 16 bài mỗi tuần?
Son curé l’invite cordialement à accepter, moyennant un allègement de ses
charges, et il se rend devant ce qu’il voit être la volonté de Dieu. Il ne le
regrettera pas, car il s’aperçoit qu’il connaît déjà la moitié de ses élèves, et que
ses nouvelles fonctions ont l’immense avantage de pouvoir exercer une
influence plus profonde et plus suivie sur les jeunes coloniaux.

Hélas ! soupire-t-il : que de sujets de tristesse à ce propos ! Il découvre un trop
grand nombre de jeunes gens bien doués, à l’âme naturellement droite et pure,
mais trop tôt gâtés, pervertis par l’influence de la société coloniale. Il
expérimente la parabole du semeur d’ivraie dans le champ du Seigneur : le luxe,
l’orgueil, le flirt, tous les vices de cette société pourrie détruisent, étouffent tout
élan généreux et durable. Il ne se décourage pourtant jamais et se répète : « Il
n’est pas necessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.
» C’est le Seigneur qui récoltera la moisson.
Il dispose d’un bureau au lycée, où il reçoit les élèves pour des entretiens et des
confessions. Il a un salaire de 4 500 F par mois, qui sera porté à 9 000 F en 1944
et 1945. Et il sourit en rapportant ces chiffres, songeant à ses débuts dans la vie
comme stagiaire agricole à la ferme Paillette, près du Havre, où il gagnait
royalement 100 F par mois ! Il se remémore aussi la parole du Maître : « Celui
qui quittera son père, sa mère, sa maison… recevra le centuple, et la vie
éternelle. » Mais pauvre il est arrivé au Tonkin, pauvre il compte bien y mourir.
Quelques jours après avoir touché son mois, il ne lui reste plus un sou en poche:
tout est passé au service des pauvres et des oeuvres.

1942-1945:
Les Années De « Guerre Larvée »
Paul Seitz a maintenant atteint ce qu’on pourrait appeler sa « maturité
professionnelle ». Il est dans la force de l’âge, il se sent parfaitement dans sa
peau, il déploie ses activités tous azimuts et domine souverainement les
situations les plus scabreuses, la Providence lui sourit manifestement dans toutes
ses entreprises. Pas question de s’endormir sur un confortable lit de plumes,
évidemment, bien au contraire ! Ni non plus de se laisser griser par les couronnes

Cha sở thân tình mời cha chấp nhận, bằng cách giảm nhẹ công việc giáo xứ cho
cha. Cha vâng thuận theo điều mà cha thấy là ý Chúa. Và cha sẽ không hối tiếc,
vì cha nhận ra là cha đã quen biết hơn nửa số học trò và công việc mới của cha
có lợi thế to lớn giúp cha gây được rất nhiều ảnh hưởng sâu xa và liên tục hơn
trên giới trẻ xứ thuộc địa.
Cha thở dài: Than ôi! Có biết bao chuyện đáng buồn trong vấn đề này. Cha nhận
ra một số lớn các học sinh trẻ có năng khiếu, bản chất tâm hồn ngay thẳng và
trong sạch, nhưng đã quá sớm bị hủ hóa, suy đồi do ảnh hưởng của xã hội thuộc
địa. Cha cảm nghiệm được dụ ngôn người gieo cỏ lùng trong ruộng của Thiên
Chúa: Xa hoa, kiêu căng, bồ bịch, tất cả những thói hư tật xấu của một xã hội
băng hoại, đã hủy diệt, bóp nghẹt tất cả đà vươn lên hào hiệp và lâu dài. Tuy
nhiên cha không bao giờ thất vọng, cha luôn lập lại: “Không nhất thiết phải có
hy vọng mới bắt tay vào việc, phải có thành công mới kiên trì”. Chính Chúa sẽ
đến để gặt.
Cha có một văn phòng trong trường, nơi cha tiếp đón học sinh để trao đổi và để
giải tội. Lương tháng của cha là 4.500 quan, đến năm 1944 và 1945 tăng lên
thành 9000 quan. Cha mỉm cười khi đề cập đến những con số này. Cha nhớ lại
những ngày đầu tiên thực tập nông nghiệp trong nông trại Paillette, gần Havre,
chỉ kiếm được vỏn vẹn 100 quan mỗi tháng! Cha cũng nhớ lại lời thầy chí thánh:
“Ai bỏ cha mẹ, nhà cửa ...sẽ nhận lại gấp trăm và được sự sống đời đời”. Nhưng
đến Bắc Kỳ nghèo khó, cha cũng muốn chết ở đây khó nghèo. Vài ngày sau khi
lãnh lương, cha chẳng còn một đồng xu dính túi: tất cả đã để giúp người nghèo
và chi vào công việc bác ái từ thiện.
1942-1945
Những năm tháng “chiến tranh ngầm”
Lúc này cha Paul Seitz đã đạt tới đỉnh có thể gọi là “chín chắn chuyên nghiệp”.
Cha đang ở vào tuổi sung sức. Cha cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Cha bung hoạt
động ra mọi hướng và làm chủ những tình huống khó khăn nhất. Rõ ràng Chúa
Quan Phòng mỉm cười với cha trong mọi công việc. Dĩ nhiên, không có vấn đề
ngủ quên trên giường nệm êm ấm, mà ngược lại. Cũng không được say men
chiến thắng bằng những vòng nguyệt quế nặng trĩu trên đầu. Khéo léo, khôi hài,
cha coi nhẹ tất cả những thứ đó và dâng tất cả cho Chúa và Đức Mẹ.

de lauriers qui écraseraient sa tête ! De celles-ci, il se rit avec son humour
ravageur, et reporte tout à Dieu et à Marie.
Le camp Notre-Dame du Ba-Vi fait parler de lui, au point qu’il reçoit la visite
officielle du gouverneur général et du résident supérieur — deux plus hautes
personnalités d’Indochine — qui se montrent l’un et l’autre très satisfaits de ce
qu’ils découvrent. Le Père leur explique ses projets d’expansion, portant la
capacité d’accueil de 150 à 400 campeurs, alors qu’il n’a pas un sou et n’a même
pas pu achever sa chapelle. Les autorités mettent alors leur point d’honneur à
aider une telle entreprise et promettent : l’un une somme de 300 000 F pour
agrandir les bâtiments, l’autre la construction d’une vraie route carrossable
longue de trois kilomètres et l’arrivée d’une ligne électrique à haute tension.
C’est inespéré ! Il n’y a plus qu’à foncer… Comme d’habitude, le Père Seitz sait
frapper aux bonnes portes et décupler ses talents de diplomate. En plus du
camion qui est laissé en permanence à sa disposition, il obtient de l’armée que
les exercices d’école de conduite des jeunes recrues de la Compagnie motorisée
s’accomplissent désormais sur le trajet qui conduit au Ba-Vi. De la sorte, sans
bourse délier, vingt camions militaires peuvent, chaque semaine, transporter
jusqu’à soixante tonnes de matériaux. L’escadron de cinquante mulets obtenu
précédemment est doublé, puis triplé. On imagine cette procession de cent
cinquante mulets, accompagnés de quatre cents coolies gravissant et
redescendant la montagne abrupte dans la boue du sentier précédemment tracé,
tandis que six cents autres coolies, travailleurs annamites prisonniers,
commencent la construction de la route. L’exécution de l’établissement de la
ligne à haute tension, elle, sur un parcours de dix kilomètres, se hérisse de mille
difficultés en raison de la conformation du terrain et de la forêt inextricable.

Trại Đức Mẹ Ba Vì khiến người ta nói nhiều về cha, đến độ mà vị toàn quyền
và vị thống sứ đã chính thức đến thăm cha. Cả hai quan chức cao cấp nhất Đông
Dương này đã tỏ ra rất hài lòng với những gì hai ông phát hiện. Cha giải thích
cho các ông về chương trình mở rộng có khả năng đón tiếp từ 150 đến 400 trại
sinh, trong khi cha không có một đồng xu và thậm chí cũng còn chưa xây xong
nhà nguyện đang dở dang. Các quan chức lấy danh dự hứa giúp đỡ công trình
này: một vị giúp 300000 quan để nới rộng các tòa nhà, một vị hứa xây dựng một
con đường xe ô tô dài 3 cây số và dẫn một đường dây điện cao thế lên.
Vượt quá mọi mơ ước! Chỉ cần bắt tay vào việc ngay...Như thói quen, cha Seitz
luôn biết đi gõ những cửa cần gõ và gia tăng gấp bội khả năng ngoại giao của
mình. Ngoài chiếc xe nhà binh đang được trưng dụng lâu dài ra, cha còn nhờ
quân đội cho các tân binh trong công ty cơ giới, từ nay, được thực tập lái xe trên
đoạn đường lên núi Ba Vì. Như thế, không tốn một xu, 20 xe nhà binh có thể,
mỗi tuần, vận chuyển được 60 tấn vật liệu lên đó. Đội 50 con la, cha có trước
kia, được tăng lên gấp đôi, rồi gấp ba. Thử tưởng tượng một đoàn 150 con la
cùng với 400 công nhân leo lên leo xuống triền núi dốc thẳng, trên những con
đường sình lầy đã được khai mở trước đây. Trong khi đó 600 công nhân khác,
là những tù nhân Việt Nam, bắt đầu xây dựng con đường. Việc xây dựng đường
dây điện cao thế 10 cây số gặp nhiều khó khăn do địa thế hiểm trở và rừng rậm
chằng chịt.

Sur le plateau, il y a jusqu’à dix chantiers simultanés : bûcherons, menuisiers,
charpentiers, maçons, couvreurs, porteurs… C’est une fourmilière qui s’affaire,
sous la direction du missionnaire qui, grâce à Caroline, est présent chaque
semaine, donnant ses directives, rectifiant les malfaçons, encourageant les
faibles et soignant les blessés. C’est une course contre la montre pour que les
installations soient terminées pour le 1er juillet 1942, afin d’accueillir les quatre
cents jeunes prévus.

Trên cao nguyên, có đến 10 công trường cùng một lúc: nhóm thợ rừng, nhóm
thợ mộc, nhóm thợ làm khung nhà, nhóm thợ xây, nhóm thợ lợp, nhóm khuân
vác... Như một tổ kiến lúc nhúc hối hả, dưới sự điều hành của vị thừa sai. Nhờ
vào Caroline, cha luôn hiện diện hằng tuần, ra chỉ thị, sửa những sai sót, khuyến
khích những người yếu, chăm sóc những người bị thương. Tất cả đang chạy đua
với thời gian để hoàn tất vào ngày 1 tháng 7 năm 1942, dự kiến đón tiếp 400 bạn
trẻ.

Ils seront là, dans un campement encore sommaire qui se perfectionnera au cours
des premières semaines grâce à l’allant de tous et aux encouragements des
cadres, qui savent mettre la main à l’ouvrage. Le Père Seitz a obtenu la présence
de cinq officiers, dont deux capitaines, qui constituent l’état-major. Cinq

Và các bạn trẻ sẽ có mặt, tuy ở trong một khu cắm trại còn thô sơ, nhưng sẽ hoàn
thiện trong những tuần lễ đầu tiên, nhờ vào sự năng nổ của mọi người, và vào
sự khuyến khích của các trưởng, những người biết tra tay vào công việc. Cha
Seitz cũng mời được năm sĩ quan, trong đó có 2 đại úy, vào trong ban trại trưởng.

aumôniers l’assistent pour la direction spirituelle et morale. Ils constituent une Năm cha Tuyên úy sẽ giúp việc linh hướng và đạo đức. Tất cả làm thành một ê
équipe vraiment unie et forte, vivant là-haut des semaines inoubliables.
kíp thực sự hợp nhất và vững mạnh, sống ở trên đó những tuần lễ khó quên.
Un camp, c’est une épreuve, proclame-t-il ; c’est quelque chose de dur, qui doit Cha nói: Đi trại là một thử thách, một điều gì đó rất vất vả, nhưng nó phát triển
développer l’endurance et le caractère : mes gars étaient servis ; ils furent khả năng chịu đựng và nhân cách. Các chàng trai của tôi đã trải nghiệm điều
magnifiques !
đó. Họ thật tuyệt vời!
Des incidents, il y en eut, bien sûr ! Mais le chef avait le don de rétablir les
situations de façons inattendues et imprévues et de profiter de toute occasion
pour élever les coeurs. Ainsi, un jour où tout le monde est parti en exploration,
neuf aînés restent au camp, planqués…. À midi, le Père Seitz, le visage fermé,
aborde les récalcitrants. « Pierre, pourquoi n’es-tu pas allé en explo ? » — « Je
n’ai plus de chaussures et je ne tenais pas à y aller pieds nus !… » — « Et toi,
Jean ? » — « J’ai mal aux pieds… » — « Et toi, Jacques ? » — « Je suis fatigué!
» —« Et toi, Charles ? » — « Ça ne me disait rien ! » etc. — « Merci. Toutes
vos excuses sont bonnes. Mais là, franchement, dites- moi : si vous l’aviez
voulu, étiez-vous en état de marcher quand même ?… » — « Oui, Père ! « — «
C’est bien. Alors, voilà : ce soir, à 9 h, nous partons tous et nous ferons une
explo de nuit, une explo dure, longue, dangereuse ; nous aurons sûrement à
souffrir. Je ne vous en dis pas plus long. Peu vous importe où nous allons, n’estce pas ? Vous êtes prêts à marcher ? » — « Oui, Père. »

Dĩ nhiên cũng đã có những chuyện bất trắc xảy ra! Nhưng người đứng đầu đã
được phú ban cho khả năng biết giải quyết tình huống cách bất ngờ và đột xuất,
biết lợi dụng mọi thời cơ để thăng tiến các tâm hồn. Chẳng hạn, một ngày nọ,
mọi người đều đi thám hiểm, trong khi chín bạn lớn tuổi lại ở nhà và trốn trong
lều... Đến trưa, cha Seitz, khuôn mặt nghiêm khắc, nói với những chàng trai lì
lợm này: “ Pierre, sao con không đi thám hiểm?” - Con không có gìầy và con
không muốn đi chân không!...- Còn con, Jean? - Con đau chân…- Còn con,
Jacques?- Con mệt! Còn con, Charles? - Con không thích! ... ---- Cảm ơn. Tất
cả những lý do của chúng con đều hay. Nhưng nói thẳng cho cha đi, nếu chúng
con muốn, thì dù sao đi nữa, chúng con cũng sẵn sàng đi chứ? - Thưa cha,
vâng! - Được, vậy thì tối nay lúc 9 tất cả chúng ta sẽ đi thám hiểm đêm, một
cuộc thám hiểm vất vả, kéo dài, và nguy hiểm. Chắc chắn chúng ta sẽ phải chịu
đựng. Cha không muốn nói dài hơn nữa. Đi đâu, không quan trọng chứ? Chúng
con sẵn sàng để khởi hành chứ? - Thưa cha, vâng”

Ce dialogue se passait sous la tente, tandis qu’une pluie diluvienne battait la Những lời trao đổi đó diễn ra dưới lều trại, trong khi mưa như thác đang đổ
toile et que le tonnerre roulait à grands fracas au-dessus des têtes. Partir dans la xuống trên lều bạt và sấm sét ầm ầm trên đầu. Đi trong đêm sao?... Đi trong thời
nuit ?… Et s’il fait ce temps-là ?…La question n’est même pas posée : il est trop tiết này à?…. Câu hỏi thậm chí đã không được đặt ra. Quá rõ ràng: đã quyết định
évident que la décision prise sera exécutée, même s’il devait pleuvoir des là thi hành, dẫu trời mưa như trút nước.
hallebardes.
Une bonne corde de quarante mètres est préparée : il faut marcher en cordée, Một sợi dây thừng 40 mét, bền chắc được chuẩn bị để mọi người đều bắt buộc
c’est absolument nécessaire, le Père en tête, évidemment. À 9 h, sac au dos, en phải bám vào dây để đi theo nhau. Tuyệt đối cần thiết, và dĩ nhiên cha đi đầu.
avant ! direction la chapelle. Toute la cordée se recueille un moment devant le Lúc 9 giờ, ba lô trên lưng, mọi người tiến bước! về hướng nhà nguyện. Tất cả
Saint Sacrement et demande l’aide de Notre-Dame:
đoàn dây dừng lại một lúc, trước Thánh Thể và nguyện xin Đức Mẹ phù giúp:
Mon Dieu, dit le Père, nous sommes un peu fous de partir ainsi dans la nuit ;
mais nous avons une idée : expier. Nous vous offrons d’avance fatigues et
souffrances. Aidez-nous seulement à tenir jusqu’au bout. Tant qu’on n’a pas
tout donné, on n’a rien donné.

Cha cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con khá điên dại, khi ra đi như thế này
trong đêm. Nhưng chúng con có một ý định, đó là đền tội. Chúng con dâng trước
cho Chúa những vất vả, những cơ cực của chúng con. Chỉ cần xin Chúa giúp
chúng con kiên trung đến cùng. Bao lâu chưa cho hết là chưa cho gì hết.

Un genou en terre, les campeurs reçoivent la bénédiction du prêtre.Ils partent,
avec deux lampes électriques, suivent une piste qui monte raide, puis gravissent
une muraille presque verticale, dans un fouillis inextricable de lianes, de plantes
aux piquants acérés, d’herbes coupantes ; puis c’est un fourré impénétrable ou
il faut ramper pendant près de trois heures. Les sangsues en profitent pour
attaquer les jambes nues.

Các trại sinh quỳ một chân, lãnh phép lành của cha. Họ xuất hành với hai đèn
pin, đi theo một đường mòn dốc đứng, rồi leo qua một bức tường gần như thẳng
đứng, giữa một mớ hỗn độn những dây leo chằng chịt, những cây nhọn, những
cỏ sắc. Sau đó đến một lùm cây rậm rạp không thể vào được mà phải bò trong
gần 3 giờ. Những con vắt lợi dụng để tấn công những bắp chân trần.

Pas de jurons, avait dit le Père. Si vous tombez, si vous souffrez, serrez les dents,
Cha nói: đừng chửi thề. Nếu chúng con té ngã, nếu chúng con đau đớn, hãy
mais pas un mot ; pas de disputes, bien sûr, en cordée où il faut penser à celui
qui est devant, à celui qui est derrière, jamais à soi. Il y eut seulement, une fois, nghiến răng lại, đừng nói gì. Dĩ nhiên, không được cãi vã. Đi trong đoàn dây,
un mot de Cambronne parti trop vite, et non sans motif… À minuit moins quatre: phải nghĩ đến người đi trước, đến người đi sau, đừng bao giờ nghĩ tới mình.
Chỉ có một lần, một câu chưởi thề vang lên chớp nhoáng và không phải không
« Halte ! »
có lý do ...Vào lúc 12 giờ đêm kém 4 phút, một tiếng hô vang: “Dừng lại!”.
Mes enfants, je porte dans mon sac tout le nécessaire pour dire la messe, quand
nous serons arrivés 1. Je pense que plusieurs d’entre vous auront à coeur de
couronner cette explo par une communion. Je tiens à vous avertir que nous ne
disposons plus que de quatre minutes si nous voulons nous réconforter. Ensuite,
il faudra souffrir de la faim et de la soif. À bon entendeur, salut 2 !

Này các con, cha đang mang trong balô của cha những thứ cần thiết để dâng
lễ, khi chúng ta đến nơi.(1) Cha nghĩ rằng nhiều người trong chúng con ao ước
tuyên dương cuộc thám hiểm này khi chúng ta đạt đích, bằng việc rước lễ. Cha
muốn báo với chúng con rằng chúng ta chỉ còn 4 phút, nếu chúng ta muốn ăn
uống gì. Sau đó chúng ta “phải nhịn ăn nhịn uống” để giữ chay rước lễ. Ai hiểu
được thì hiểu! (2)

Le bidon de café passe de main en main. Minuit : en marche ! Le ramping Bi đông cà phê được chuyền tay nhau. 12 giờ đêm: lên đường! Cuộc leo núi tiếp
tục, vừa chán, vừa mệt mỏi hết cỡ!
continue, fastidieux, pénible au dernier degré !
2 h 30 : victoire ! joie ! exultation! Le sommet de la montagne est atteint — un 2:30: Chiến thắng, vui mừng, phấn khởi. Đỉnh núi - 10m đường kính - đã được
sommet de dix mètres de diamètre, — après cinq longues heures de crapahutage. chinh phục - sau năm giờ nhầy nhụa. Mọi người đều mệt lử, nhưng tinh thần thì
Tout le monde est fourbu, mais le moral est splendide. Peut-être pourrait-on sảng khoái. Có thể nằm dài và ngủ ở đây chăng? Không được,
s’étendre ici et dormir ? Pas question!
bây giờ còn phải đi xuống nữa. Không đơn giản chút nào. Xuống lối nào đây?
Il s’agit de redescendre maintenant, et ce n’est pas le plus simple. De quel côté Không nhìn thấy gì! Không nhận ra gì hết! Mò mẫm, may rủi, nhưng rồi họ đã
? On ne voit rien ! On ne connaît rien ! À tâtons, on s’engage au hasard, mais đi sai lối. Phải trở lại, phải lên lại. Họ tìm phía khác. Sự kiên trì đã được thưởng
on s’est trompé ; il faut revenir, remonter. On cherche d’un autre côté : la công. Họ lướt đến một đường mòn và ngay sau đó họ tìm ra khu đất quen thuộc.
ténacité est récompensée, on glisse sur une vague piste, et bientôt on se retrouve
Tạ ơn Chúa!
en terrain connu. Ouf !
Il est 4 h 30. Il y a 7 h 30 qu’ils marchent, rampent, escaladent et retombent.
Mais dans la joie de l’aurore qui pointe, ils ne ressentent même plus la fatigue.
L’autel pour la messe est dressé. Mes enfants, je pense que vous avez compris
le sens de ce que nous venons de faire. Cet effort, cette performance physique,
c’est l’image d’un autre effort, moral et spirituel celui-là, que vous devez faire.
C’est la preuve aussi que vous êtes capables de l’accomplir. Cette montagne que

Đã 4:30 sáng. Đoàn đã đi, đã bò, đã trượt, đã té 7 tiếng rưỡi. Nhưng khi bình
minh ló rạng, họ không còn cảm thấy mệt nữa. Bàn thờ dâng lễ được dựng lên.
Chúng con thân mến, cha nghĩ rằng chúng con đã hiểu được ý nghĩa của việc
chúng ta vừa làm. Sự cố gắng đó, việc tập luyện thân thể đó, chính là hình ảnh
của một cố gắng đạo đức và thiêng liêng khác mà chúng con phải làm. Đó là
bằng chứng rằng chúng con có thể hoàn thành được. Ngọn núi mà chúng con

vous avez su gravir, c’est le symbole d’une autre montagne, celle de Dieu et đã tìm cách leo lên đó chính là hình ảnh của một ngọn núi khác, ngọn núi của
qu’il vous faut gravir aussi : la sainteté.
Thiên Chúa và chúng con cũng phải leo lên: đó chính là sự thánh thiện.
Il faut à notre siècle des saints et des héros : vous venez de vous donner à vous- Thế kỷ chúng ta cần các thánh nhân và các anh hùng: chúng con vừa chứng
mêmes le preuve que vous êtes capables de le devenir — si vous le voulez.
minh cho chính chúng con rằng chúng con có khả năng để nên thánh và anh
hung - nếu chúng con muốn.
Ite, missa est. Thánh lễ đã kết thúc. Họ mở ba lô thực phẩm ra. Và ăn ngấu
Ite, missa est. La messe terminée, on ouvre le sac aux provisions. On dévore.
nghiến.
Le jour est venu. On se regarde. Les visages sont tirés, mais dans les yeux brille
une flamme. Chacun examine ses glorieuses blessures ; on compte quinze
sangsues dans l’une d’elles. Les vêtements sont déchirés, sanglants, souillés de
terre et d’humus.

Trời sáng. Họ nhìn nhau. những khuôn mặt phờ phạc, nhưng trong đôi mắt, một
ánh lửa bừng sáng. Mỗi người kiểm tra những vết thương vẻ vang của mình.
Trên một trong những vết thương đó, người ta đếm được 15 con vắt. Áo quần
rách bươm, dính máu, vương đầy bùn đất.

Dernière étape ; la cordée se renoue, c’est maintenant la descente rapide, presque Giai đoạn chót; đoàn người leo núi lấy lại dây cột, bây giờ họ đi xuống trại rất
aisée, vers le camp. Ils n’oublieront pas ! Pour la vie ils sauront ce que c’est que: mau, gần như dễ dàng. Họ sẽ không bao giờ quên! Suốt cuộc đời, họ sẽ hiểu thế
— la discipline, — le travail en équipe, — le dépassement de soi-même.
nào là ý nghĩa của kỷ luật, của việc làm theo nhóm và của sự vượt qua chính
mình.
Riêng Cha cũng hết sức sung sướng. Công thức của trại giới trẻ Ba Vì nay đã
Le Père aussi est profondément heureux. La formule du camp de jeunesse du
Ba-Vi est maintenant au point, indiscutée ; elle a l’estime et la confiance de tous: hoàn chỉnh, không ai còn bàn cãi. Mọi thành phần: phụ huynh và giới trẻ, thầy
cô và các bề trên đều ưa thích và tin tưởng.
parents et jeunes, maîtres et supérieurs.
==
Notes:
1. On imagine le poids que cela devait représenter ! Il ne pouvait célébrer la
messe qu’avec une pierre d’autel, les nappes d’autel, tous les ornements
nécessaires, les vases sacrés, le missel, les cierges, etc.

==
NB:
1.Thử tưởng tượng sức nặng của những thứ này! Để dâng lễ, cha cần có đá
thánh, khăn bàn thờ, và tất cả những những vật dụng cần thiết như chén thánh,
sách lễ, nến ….

2. Les règles canoniques du jeûne eucharistique étaient à l’époque qu’on ne
devait absorber ni nourriture ni boisson à partir de minuit, si l’on voulait
communier le matin
==
« Un retour en chrétienté »

2.Giáo Luật về việc giữ chay Thánh Thể thời đó:“ không được ăn uống thứ gì
hết từ nửa đêm, nếu muốn rước lễ vào buổi sáng”.
==
“Trở lại cộng đoàn Kitô giáo”

Trong Ngôi sao Ba Vì (L’Étoile du Ba Vì), cơ quan ngôn luận của trại sinh hội
Dans L’Étoile du Ba-Vi, organe des campeurs du camp Notre-Dame, il résume trại Đức Bà, cha đã tóm tắt lý do tồn tại của những hội trại này: Đó là mục đích
la raison d’être de ces camps : C’est notre premier but, toute notre ambition. đầu tiên, là tham vọng của chúng ta. Là mục tiêu tối thượng của chúng ta vì nó
C’est notre objectif suprême, qui contient, informe et achève tous les autres.
chứa đựng, chi phối và hoàn tất tất cả những mục tiêu khác.

C’est la caractéristique propre de notre camp : recréer, redécouvrir l’atmosphère
de la communauté chrétienne primitive. Si cette experience ne devait pas être
réalisée, j’estimerais pour rien un succès extérieur possible. Notre camp est
comme un temple immense, temple aux fortes colonnes que chaque jour,
ensemble, nous édifions.
La première de ces colonnes, c’est la joie.
Oui, d’abord la joie, parce que le chrétien n’est ni sombre ni triste. La joie qui
dilate les coeurs, éclaire les visages, rend la vie douce et légères les contrariétés.
Joie qui vient de l’âme et non de la sensibilité satisfaite, joie qui n’a rien de
commun avec le plaisir. Joie de celui qui sait bien que ce qu’il fait est grand, est
beau, est dur… et pas du tout commun. Joie de l’homme enfin, qui se dépasse,
s’élève et se sent plus pur, plus près de son Dieu, dans sa grâce et son amitié.

Đây là đặc điểm của riêng hội trại chúng ta: tái tạo, tái khám phá ra bầu khí
của cộng đoàn tín hữu đầu tiên. Nếu cảm nghiệm này không được thực hiện, cha
nghĩ rằng mọi thành công bên ngoài đều là bất khả thi. Hội trại của chúng ta
giống như một ngôi đền rộng lớn, có nhiều cột trụ vững chắc mà mỗi ngày,
chúng ta đều phải cùng nhau xây dựng.
Cột trụ thứ nhất, đó là Niềm vui.
Đúng thế, trước tiên là niềm vui, vì Kitô hữu không phải là người u sầu, buồn
bã. Niềm vui làm giãn nở con tim, làm rực rỡ khuôn mặt, làm cuộc sống trở nên
êm dịu và biến những nghịch cảnh nên nhẹ nhàng. Niềm vui đến từ tâm hồn
không phải là một cảm xúc được thỏa mãn. Niềm vui hoàn toàn khác với thú
vui. Niềm vui của kẻ biết rằng điều mình làm là lớn lao, là xinh đẹp, là chắc
chắn... và không có gì so sánh được. Cuối cùng niềm vui của con người tự vượt
qua chính mình, tự vươn cao, và cảm thấy trong sáng hơn, gần gủi Thiên chúa
hơn, trong ân sủng và trong tình thân với Ngài.

La seconde colonne de notre temple est La Charité.
« oyez comme ils s’aiment ! » disait-on des premiers chrétiens. Le vrai campeur,
c’est celui qui s’oublie, pour servir, qui pense aux autres. C’est celui qui
pardonne aisément et sans réticence le mal qu’on aurait pu lui faire. C’est celui
qui est doux et patient envers les autres, mais dur pour lui-même. C’est celui
enfin qui puise cette charité pour ses frères dans sa « Un retour en chrétienté »
charité pour son Dieu, parce que le premier et le second commandements ne font
qu’un. Il aime et sert son Dieu, il accomplit les gestes du chrétien, simplement,
virilement, sans ostentation comme sans respect humain, parce que c’est ainsi
que cela doit être.

Côt trụ thứ hai của đền thờ chúng ta, đó là Yêu thương.
“Xem kìa, họ yêu thương nhau dường nào!” Người ta đã nói về những Kitô
hữu đầu tiên như vậy. Trại sinh đích thực chính là người biết quên mình để phục
vụ, biết nghĩ đến người khác. Đó là người biết tha thứ dễ dàng và không ngần
ngại điều xấu mà người khác có thể làm cho mình. Đó là người dịu dàng và kiên
nhẫn với những người khác, nhưng lại cứng rắn với chính mình. Sau cùng, đó
là người lấy nguồn tình yêu cho anh em mình từ tình yêu đối với Thiên Chúa. Vì
điều răn thứ nhất và thứ hai chỉ là một. Người ấy yêu mến và phục vụ Thiên
Chúa, chu toàn bổn phận Kitô hữu cách đơn giản, mạnh mẽ và không phô
trương, cũng như không e sợ dư luận; vì điều đó cần phải như vậy.

Et la troisième colonne, c’est l’obéissance.

Cột trụ thứ ba, đó là vâng lời.

Le Fils de Dieu a obéi à un homme, à une femme. Le Fils de Dieu, chaque matin,
obéit à la voix du prêtre, à son appel. Il se rend sur l’autel. C’est pourquoi
l’obéissance, la discipline, qui élèvent et ennoblissent, loin d’avilir, qui fortifient
et affermissent, loin d’affaiblir, sont voulues et recherchées, aimées dans notre
camp. Obéissance à une règle. Obéissance à une hiérarchie, soumission au chef,
à qui l’on donne les marques du respect qui lui est dû.

Con Thiên Chúa đã vâng lời một người đàn ông và một người phụ nữ. Mỗi sáng,
Con Thiên Chúa vâng nghe lời mời gọi của linh mục. Người ngự xuống trên bàn
thờ. Chính vì thế cả vâng lời lẩn kỷ luật giúp vươn lên, giúp nâng cao phẩm giá
thay vì giảm giá trị, củng cố và tăng sức hơn là làm suy yếu. Trong hội trại của
chúng ta, chúng ta đòi hỏi, tìm kiếm, và quý chuộng hai đức tính này. Tuân theo
một nội quy. Tuân theo một trật tự cấp bậc, phục tùng người chỉ huy, biểu lộ sự
kính trọng, như người ấy đáng được kính trọng.

L’orphelinatSainte-Thérèse

Cô nhi viện Thánh Têrêsa

Chaque oeuvre, chaque succès n’est, pour le Père Seitz, qu’un tremplin pour
rebondir plus loin, plus haut, plus fort. C’est vers les plus pauvres, les plus
délaissés, que va maintenant s’orienter l’apostolat du missionnaire. Qui pénètre
dans les banlieues de la capitale du Tonkin découvre une population vivant dans
la détresse la plus sordide : des huttes de bois et de paille au bord de chemins
boueux dans lesquels traînent des buffles, des porcs, de rares volailles étiques ;
des vieillards assis sur un tronc d’arbre, entourés d’enfants malingres, couchés
à même le sol, dont une maigre proportion atteindra l’âge de cinq ans, faute
d’hygiène, d’eau potable, de soins élémentaires. Une enquête de l’époque
conclut que « les neuf dixièmes de la population du delta du Tonkin vivent aux
confins de la misère et de la famine ».

Mỗi công việc, mỗi thành công đối với cha Seitz chỉ là cầu nhún để nhảy xa hơn,
cao hơn và mạnh hơn. Lúc này việc tông đồ của vị thừa sai hướng về những
người nghèo khó nhất, những người bị bỏ rơi nhất. Cha đi vào những khu vực
ngoại ô của thủ đô Bắc Kỳ. Cha phát hiện một số dân sống trong cảnh bần cùng
và bẩn thỉu nhất: họ sống trong những chòi gỗ, mái rạ, cạnh những con đường
bùn đất lầy lội, nơi người ta hiển thị tất cả nào trâu nào heo và cả những chú gà
hiếm hoi mà lại ốm nhách ốm nheo; những cụ già ngồi trên những khúc gỗ, lũ
trẻ ốm yếu vây quanh, nằm ngay trên nền đất, trong số đó rất ít đứa sẽ sống đến
5 tuổi, do thiếu vệ sinh, thiếu nước sạch và thiếu sự chăm sóc y tế sơ đẳng. Một
cuộc điều tra lúc đó kết luận rằng 9/10 dân chúng ở châu thổ Bắc Kỳ sống trong
hoàn cảnh nghèo khó và thiếu ăn.

Certes, les nombreuses communautés de religieux et de religieuses ont apporté
peu à peu, depuis un siècle, et selon leurs moyens, une importante amélioration
à la situation, en construisant des maisons d’accueil pour les enfants, les
malades, les vieillards, en nourrissant et soignant tous ceux qui venaient frapper
à leurs portes, en éduquant dans leurs écoles et collèges. Les autorités civiles se
sont efforcées, elles aussi, de venir en aide aux indigènes qu’elles employaient
et à leur famille, mais de façon toujours insuffisante par rapport aux immenses
nécessités d’une population à la merci des intempéries, des typhons, des
tremblements de terre, des épidémies ravageuses, de toutes sources de famines
dont les enfants sont les premières victimes. D’où la prolifération de la
mendicité, de la délinquance juvénile, de l’immoralité galopante.

Dĩ nhiên, nhiều cộng đoàn dòng tu, từ một thế kỷ qua, tùy theo phương tiện của
họ, đã dần dần cải thiện khá tốt tình hình; xây dựng nhà đón tiếp trẻ em, bệnh
nhân, người già; nuôi nấng và chăm sóc tất cả những ai đến gõ cửa; giáo dục các
thiếu nhi trong các trường tiểu học và trung học. Giới chức dân sự cũng cố gắng
hết sức để giúp đỡ các nhân viên bản xứ và gia đình của họ; nhưng vẫn luôn
không thấm vào đâu so với nhu cầu rộng lớn của đám dân chúng luôn luôn sống
dưới sự đe doạ của thời tiết khắc nghiệt, của cuồng phong, động đất, các dịch
bệnh chết chóc và tất cả những nạn đói, mà trẻ em là những những nạn nhân đầu
tiên. Từ đó số hành khất gia tăng cũng như số tội phạm thiếu niên, và sự mất
đạo đức cũng gia tăng gấp bội.

Le Père Seitz décide de s’attaquer maintenant à ce problème. Pour lui, fermer
les yeux est inacceptable : c’est une démission du coeur et de l’intelligence. Tout
problème doit avoir une solution. Dès 1943, il conçoit un projet de « Maison
d’accueil » pour l’enfance malheureuse, abandonnée, orpheline, pauvre ou
délinquante, mais aussi estropiée ou dégénérée. Où cela ? Mais au Ba-Vi, pour
commencer, puisque ce paradis, créé par lui à partir de rien, n’est occupé que
durant les vacances.

Cha Seitz quyết định giải quyết vấn đề này ngay. Đối với cha, không thể chấp
nhận nhắm mắt lại: đó là sự thoái thác trách nhiệm của con tim và của trí thông
minh. Mọi vấn đề đều phải có một giải pháp. Ngay từ năm 1943, cha đã dự kiến
một dự án “nhà tiếp đón” trẻ em bất hạnh, bị bỏ rơi, mồ côi, nghèo đói hoặc hư
đốn; nhưng cũng dành cho những em tàn tật hay thiểu năng. Ở đâu bây giờ? Để
khởi đầu, có thể ở Ba Vì, vì khu vườn địa đàng này - được cha tạo nên từ số 0 chỉ được sử dụng vào mùa hè thôi.

Aussitôt le principe accepté, il y dirige une centaine d’enfants et bien vite il
s’aperçoit de leur évolution : tous, comme de jeunes plans étiolés, transplantés
à temps dans une terre et un climat plus sains, s’épanouissent rapidement et
perdent, en général très vite, les stigmates de la misère et du vice. Tous
témoignent bientôt de ces signes d’affectivité et d’émotivité qui sont les tests
irréfutables d’une bonne santé physique et morale. Formés à la méthode scoute
que le Père pratique depuis toujours, ils travaillent, en classe ou à l’atelier,
s’exercent à la gymnastique, jouent, chantent et rient aux feux de camps.

Ngay sau khi dự án được chấp thuận trên nguyên tắc, cha liền dẫn khoảng 100
em lên. Cha nhận ra ngay sự tiến triển của các em: tất cả các em, như những cây
non úa vàng, được bứng đi trồng đúng lúc trong một thửa đất và một khí hậu
lành mạnh hơn, đã triển nở mau chóng và, trong một thời gian rất mau, đã xóa
đi những dấu vết nghèo đói và tệ đoan. Tất cả các em mau chóng biểu lộ những
dấu chỉ tình cảm và xúc động: đó là những bằng chứng không thể chối cải của
một thể xác và một tinh thần lành mạnh. Được đào tạo theo phương pháp hướng

đạo mà cha đã thực hành từ lâu, các em làm việc trong lớp hay trong xưởng thợ,
tập thể dục, chơi thể thao, ca hát và cười giỡn trong những buổi lửa trại.
Mais l’expérience montre vite aussi l’instabilité chronique de ces enfants qui,
habitués à courir les rues, n’ont aucune référence ni familiale, ni morale, ni
professionnelle, sans perspective d’avenir devant eux. Il faut donc leur donner
ce dont ils ont toujours manqué : — l’affection d’un foyer, — de quoi manger à
leur faim, — une éducation ferme, — une orientation dans la vie.

Nhưng kinh nghiệm cho thấy ngay tính thất thường mãn tính của các em, chỉ
quen chạy rông ngoài đường phố, không có điểm tựa gia đình, đạo đức hay nghề
nghiệp gì, cũng như không có một triển vọng tương lai trước mắt. Vậy, điều cần
phải mang lại cho chúng chính là cái chúng đã luôn thiếu hụt: tình cảm của một
mái ấm gia đình - cái ăn lúc đói - một nền giáo dục vững chắc - một định hướng
cho cuộc đời.

Le but du centre d’accueil, qui se révéla vite trop petit, est de reconstituer la vie
normale d’une petite cité, avec tout d’abord le cadre naturel de la famille : c’est
elle qui crée une atmosphère d’affection, de joie don’t l’enfant a besoin pour
s’épanouir normalement, avec des soins attentifs et dévoués dont un enfant ne
saurait être privé sans préjudice grave. Il y a donc dans ce centre d’accueil des
« familles » constituées d’un aîné, « chef de famille », d’une vingtaine ou d’une
trentaine d’enfants répartis en équipes où les plus grands et les plus habiles se
dévouent comme de grands frères auprès des plus faibles et des plus petits.

Mục đích của trung tâm “tiếp đón”, chẳng mấy chốc trở nên chật hẹp, là tái tạo
cuộc sống bình thường của một thị trấn nhỏ, trước tiên bằng khung cảnh tự nhiên
của một gia đình; chính gia đình tạo nên bầu khí yêu thương, vui vẻ mà đứa nhỏ
cần có để phát triển bình thường, bằng những chăm sóc ân cần và tận tụy, mà
nếu thiếu đi thì đứa trẻ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Thế nên trong trung tâm tiếp
đón này có những “gia đình” gồm một anh cả là “trưởng gia đình” và khoảng
20 hoặc 30 em được phân bố thành từng nhóm, trong đó những anh lớn nhất và
những anh khéo léo nhất sẽ tự nguyện làm anh lớn, bên cạnh những em yếu đuối
và nhỏ bé hơn.

À côté de la famille et la complétant, il y a l’école où les enfants apprennent
obligatoirement à lire, à écrire, à compter, et reçoivent quelques éléments
d’hygiène, de morale, d’histoire ; certains sont peu motivés, préférant courir la
forêt, mais d’autres s’intéressent vivement et pourront plus tard pousser loin
leurs études.

Bên cạnh gia đình và để hỗ trợ gia đình là trường học, nơi các em bắt buộc phải
học đọc, học viết, học đếm và học những khái niệm căn bản về vệ sinh, về đạo
đức và về lịch sử. Một số em không thích học, chỉ thích đi chơi rừng; nhưng một
số khác rất chăm chỉ và về sau có thể học lên cao hơn .

Il y a encore les ateliers où chaque enfant découvre les divers corps de métiers Cũng có những nhà xưởng, nơi mỗi em có thể khám phá ra những ngành nghề
utiles à la vie de la cité, et où il apprend à se servir de ses dons manuels : khác nhau, có ích cho cuộc sống ở thị trấn, và nơi đó các em học cách sử dụng
menuiserie, fabrique de brosses, reliure, tissage, vannerie.
những năng khiếu thủ công, như nghề mộc, chế tạo bàn chải, đóng sách, nghề
dệt và đan lát.
Cuối cùng, có những công việc lợi ích chung như: nấu ăn, lau dọn, giặt ủi và
Enfin, il y a les services d’intérêt général : cuisine, nettoyages, buanderie, soins
những công việc khác mà các em được mời gọi thay phiên nhau tham gia. Những
divers auxquels les enfants sont appelés à participer à tour de rôle et qui leur
công tác này được chỉ cho các em thấy như là những bổn phận của mọi thành
sont montrés comme des devoirs de tout citoyen d’une cité.
viên trong thị xá.
Cette formule est beaucoup plus large et souple qu’un orphelinat, un collège ou
une communauté. Il n’y a ni gardien, ni mur de clôture. Si certains s’enfuient, la
plupart demandent bientôt à revenir, après de nouvelles expériences
malheureuses en ville…

Đường lối giáo dục này bao quát và uyển chuyển hơn một cô nhi viện, một
trường trung học, hay một cộng đoàn. Không có bảo vệ, không có tường rào.
Nếu có những em bỏ trốn, thì đa số sẽ xin trở lại ngay, sau những trải nghiệm
thương đau mới ở ngoài phố .

Le Père Seitz voit loin devant lui et envisage de suivre ses enfants après leur
première formation au Ba-Vi : apprentissage, vie professionnelle, création d’une
petite entreprise ; mais surtout soutien spirituel : la vie de famille continuera et
les âmes s’élèveront.
Pour le moment, il doit faire face, comme d’habitude, à des perspectives de
dépenses qui accableraient tout autre que lui. Il a bien quelques allocations de
l’État ; l’armée lui fournit de la main-d’oeuvre et du matériel ; il a aussi quelques
revenus grâce à la vente des produits fabriqués par les jeunes ; mais il doit
surtout recourir à la charité publique, que son don de sympathie rend fort
généreuse : partout il reçoit un accueil bienveillant, et des bienfaiteurs réguliers
adoptent un certain nombre d’enfants, versant chaque mois une part du prix de
leur pension. Il fait prier régulièrement ceux-ci pour leurs bienfaiteurs.

Cha Seitz nhìn xa. Cha dự kiến đồng hành với các em sau việc đào tạo ban đầu
ở Ba Vì: bằng việc học nghề, nghề chuyên môn và việc thành lập một xí nghiệp
nhỏ. Nhưng nhất là để nâng đỡ tinh thần các em: tiếp tục cuộc sống gia đình và
giúp tâm hồn các em vươn lên mãi.
Lúc này, như thông lệ, cha phải đối mặt với những chi phí sắp tới; những chi
phí chắc hẵn sẽ làm bất cứ ai mất ăn mất ngủ, nhưng cha Seitz thì không. Cha
cũng có được ít nhiều trợ cấp của nhà nước; quân đội cung cấp cho cha nhân
công và vật tư. Cha cũng có một ít lợi nhuận do việc bán những sản phẩm các
em làm ra. Nhưng nhất là cha phải nhờ vào lòng hảo tâm của nhiều người, sẵn
sàng mở rộng hầu bao, nhờ tài gây thiện cảm của cha. Nơi nào cha cũng được
tiếp đón nồng hậu, và những ân nhân lâu dài đã nhận nuôi một số em, mỗi tháng
trả một phần chi phí ăn ở của các em. Cha nhắc nhở các em cầu nguyện liên lỉ
cho các ân nhân.

Mais pour l’avenir ?… Déjà trois cents nouveaux enfants sont prévus pour
l’année scolaire 1944-1945. Où et comment les loger ? Le Ba- Vi n’est plus
extensible : il faut trouver autre chose, d’urgence. Cette pensée fait son
tourment, à l’heure où la guerre froide atteint un nouveau pic, et où les occupants
japonais se font de plus en plus agressifs. Il n’admet pas que des milliards soient
engloutis dans la guerre, que des fortunes prodigieuses soient accumulées par
certains à la faveur des événements troubles de l’heure, alors qu’il suffirait de
quelques millions de piastres pour sauver des milliers de vies d’enfants.

Nhưng nhìn về tương lai thì sao?... Cha đã dự kiến 300 học sinh mới cho năm
học 1944 -1945. Cho các em ở đâu và làm cách nào bây giờ? Ba Vì không thể
mở rộng được nữa. Phải cấp tốc tìm một nơi khác. Ý tưởng này đã luôn giày vò
cha vào thời điểm mà chiến tranh lạnh lên cao độ, lúc mà quân chiếm đóng Nhật
càng lúc càng tỏ ra hung hãn. Cha không chấp nhận hàng tỷ đồng đổ vào chiến
tranh, cũng như không chấp nhận một số người làm giàu quá mức, dựa vào
những biến cố hỗn độn của thời cuộc. Trong khi chỉ cần một vài triệu đồng để
cứu giúp hàng ngàn cuộc sống trẻ em.

Des plans s’échafaudent dans son esprit jamais en repos. Ayant étudiéles
problèmes dans leur ensemble, et avec l’expérience qu’il a eue de cette première
année, il envisage de faire en grand ce qu’il a réalisé en petit — si l’on peut dire
!… — au Ba-Vi : un « Refuge », d’abord, pour les enfants mendiants et les
orphelins, avec les premiers soins, leur première éducation, une première
formation de plusieurs mois.

Bao kế hoạch được triển khai trong tâm trí không bao giờ biết ngưng nghỉ của
cha. Sau khi xem xét toàn bộ vấn đề, và với kinh nghiệm năm đầu tiên, cha dự
kiến làm lớn hơn nữa cái mà cha đã làm nhỏ ở Ba-Vì- nếu có thể nói như thế:
trước tiên là thành lập một nơi “trú ẩn” cho những đứa trẻ ăn xin và mồ côi, với
những chăm sóc, dạy dỗ và huấn luyện đầu tiên trong vòng nhiều tháng.

Ensuite, ils passeront dans une « cité » où, sous le patronage de sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus, seront construites en dur des « maisons de familles », avec
l’église au centre, l’école et des ateliers artisanaux à proximité, un dispensaire,
un stade et des terrains de jeux. Tout cela suffisamment loin d’Hanoï, pour que
les enfants n’aient pas la tentation d’y courir pour reprendre leur vie de
mendicité et de larcins.

Sau đó chúng sẽ được đưa sang một “thị xá”, đặt dưới sự bảo trợ của thánh
Têrêsa Hài đồng Giêsu, những “mái ấm gia đình” sẽ được xây dựng kiên cố, có
nhà thờ ở ngay trung tâm, trường học và xưởng thủ công ở bên cạnh, một trạm
xá, một sân vận động và những sân chơi. Tất cả những thứ đó cần ở khá xa Hà
Nội để các em không bị cám dỗ trở lại phố thị rồi tiếp tục cuộc sống ăn xin và
ăn cắp vặt.

Enfin il faudra, dans les années suivantes, un centre professionnel pour ceux qui Cuối cùng, những năm sau đó, cần có một trung tâm dạy nghề để các em học
seront en apprentissage et auront des emplois. Quelles sont les disponibilités nghề và có việc làm. Nhưng cha có sẵn phương tiện tài chính đề bắt đầu công
financières de l’oeuvre pour entreprendre tous ces travaux ? — Aucune !
việc này không?- Hoàn toàn không!
Nous n’avons pour toute richesse que l’espoir, avoue le Père Seitz, le 1er
décembre 1944. Disons mieux : l’intime conviction que la Providence saura
susciter assez d’hommes de coeur pour permettre à une oeuvre d’amour et de
salut d’être demain une réalité plus agissante encore. La question du salut d’une
foule d’enfants, naguère considérés comme des déchets irrémédiablement
perdus, nous presse et nous tourmente sans cesse. Si aucune voix ne s’élève pour
plaider leur cause, si nous ne tendons pas la main pour eux, le scandale de cette
immense détresse continuera à peser sur notre société comme une réprobation.
Pitié pour les milliers d’enfants qui attendent de nous le salut !

Ngày 1 tháng 12 năm 1944 cha Seitz thú nhận rằng tất cả sự giàu sang mà chúng
tôi có, chỉ là niềm hy vọng. Nói đúng hơn: đó là niềm xác tín sâu xa rằng Chúa
Quan Phòng sẽ thúc giục đủ các nhà hảo tâm giúp đỡ công trình yêu thương và
cứu thoát này, để nay mai nó trở thành một thực thể còn năng động hơn nữa.
Vấn đề cứu giúp đám trẻ con - đã từng bị coi như là đồ phế thải, hư đốn vô
phương cứu chữa - luôn thúc bách và giày vò chúng tôi không ngừng. Nếu không
ai lên tiếng biện hộ cho chúng, nếu chúng ta không giang tay cứu vớt, thì cảnh
khốn quẫn tai tiếng, to lớn này sẽ tiếp tục đè nặng trên xã hội chúng ta như một
lời khiển trách. Hãy yêu thương hằng ngàn đứa trẻ đang chờ chúng ta cứu giúp!

La Providence doit penser que le moment n’est pas venu de réaliser parfaitement
cette grande oeuvre, car l’Indochine traverse alors des mois terribles et
destructeurs sous l’étreinte cruciale d’une triple crise : économique, politique et
religieuse.
— Crise économique, car la guerre qui se poursuit en Europe a maintenant des
répercutions ravageuses dans les colonies : la misère croît en raison d’une
élévation brutale du coût de la vie. Une série de cataclysmes naturels vient
encore aggraver la situation : deux typhons, un long et rigoureux hiver comme
on n’en vit jamais de mémoire d’homme au Tonkin. Février voit le début d’une
épouvantable famine qui, durant cinq mois, désole le Tonkin. Le typhus et la
dysenterie viennent encore ajouter leurs ravages à ceux de la famine. Les
missionnaires paient un lourd tribut à la mort, qui fauche en quelques jours le
Père Villebonnet, curé de la cathédrale de Hanoï auprès de qui le Père Seitz est
vicaire. Il a contracté le typhus au chevet des malades. Le Père Seitz décuple ses
efforts pour sauver ses enfants qu’il ne veut pas voir 1 dépérir, ainsi que leurs
familles, qu’elles soient chrétiennes ou païennes. Des soupes populaires servent
jusqu’à cinq mille miséreux durant des semaines, mais ce sont des millions de
personnes qu’il faudrait nourrir.

Chắc hẳn Chúa Quan Phòng nghĩ rằng chưa đến lúc công trình vĩ đại này được
thực hiện cách hoàn hảo vì Đông Dương đang trải qua những tháng ngày khủng
khiếp; bị tàn phá và đè bẹp nặng nề do ba cuộc khủng hoảng cùng lúc: khủng
hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị và khủng hoảng tôn giáo.
--Khủng hoảng kinh tế: Lúc này, chiến tranh tiếp diễn bên Âu châu, đưa đến
những hậu quả tai hại trong các xứ thuộc địa. Sự nghèo khổ gia tăng, do giá sinh
hoạt vọt lên bất ngờ. Một loạt những thiên tai ập đến, làm cho tình huống càng
thêm trầm trọng: Hai cơn cuồng phong, một mùa đông dài khắc nghiệt, mà người
dân Bắc Kỳ chưa từng thấy. Tháng Hai là khởi đầu của một nạn đói khủng khiếp,
kéo dài 5 tháng, tàn phá xứ Bắc Kỳ. Cùng với nạn đói, bệnh sốt ban và kiết lị
tăng thêm sức tàn phá. Các vị thừa sai đã phải trả một giá rất đắt cho thần chết;
chỉ trong vài ngày chiếc hái tử thần đã cướp đi sinh mạng cha Villebonnet, cha
sở nhà thờ chính tòa Hà Nội, mà cha Seitz là cha phó. Ngài đã mắc bệnh sốt ban
khi đi thăm các bệnh nhân. Cha Seitz phải cố gắng gấp 10 để cứu giúp những
đứa trẻ mà ngài không muốn thấy chúng, cũng như gia đình chúng, phải chết bất kể họ là công giáo hay dân ngoại -Những nồi cháo bình dân nuôi đến 5.000
người khốn khổ trong nhiều tuần lễ; nhưng số người cần phải nuôi ăn lên đến
hằng triệu.

En juin, on compte un million de victimes, soit environ un neuvième de la
population du Tonkin, et combien d’autres succomberont encore. Certaines Đến tháng 6 người ta tính được một triệu nạn nhân - khoảng 1/9 dân số Bắc Kỳ
- và còn biết bao nhiêu người khác nữa sẽ còn ngã xuống. Một số giáo xứ miền
chrétientés de la campagne sont réduites de moitié. —
quê chỉ còn lại một nửa.
La crise politique est peut-être plus grave encore que la crise économique, car Khủng hoảng chính trị có lẽ còn nghiêm trọng hơn khủng hoảng kinh tế. Vì nó
plus durable, plus sournoise, plus perverse. L’occupation militaire de lâu dài hơn, thâm hiểm hơn và tai ác hơn. Việc quân Nhật cưỡng chiếm Đông

l’Indochine par le Japon, au mépris des traités signés, est la première cause de Dương, bất kể những hiệp ước đã ký, là nguyên do đầu tiên làm cho xứ sở này
l’appauvrissement du pays. Les conflits ne cessent de se multiplier.
nghèo đi. Xung đột lại không ngừng gia tăng.
Brutalement, sans préavis, suivant un plan habilement combiné et
sournoisement dissimulé, dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, les troupes de
l’armée japonaise attaquent simultanément, à l’improviste, les principales
citadelles et garnisons françaises de l’Indochine. Surprises dans leur sommeil,
presque toutes les troupes françaises doivent se render après quelques heures de
combats qui font des morts.
Pillages, terreur, razzias : profitant de la panique et de la désorganisation des
services, des bandes de voleurs et de pirates se ruent à l’assaut des exploitati ons
agricoles et des villages isolés et sans défense, dévastent les magasins et les
dépôts de vivres qui subsistent encore, ne reculant ni devant l’incendie ni devant
le meurtre.

Tàn bạo, bất ngờ, theo một kế hoạch phối hợp khéo léo và che giấu kỹ lưỡng,
trong đêm mùng 9 rạng mùng 10 tháng 3 năm 1945, nhiều đạo quân Nhật đã
thình lình tấn công cùng một lúc những pháo đài lớn nơi đồn trú của quân đội
Pháp tại Đông Dương. Bị bất ngờ khi đang ngủ, hầu như tất cả các đội quân
Pháp đều phải đầu hàng sau vài giờ chiến đấu, với một số quân bị tử vong.
Cướp bóc, khủng bố, đột kích: lợi dụng sự hoảng loạn và sự vô tổ chức của các
phòng ban, nhiều băng trộm cướp đổ xô vào các trang trại và các làng hẻo lánh,
không người bảo vệ; Chúng phá hủy các cửa hàng, các đại lý lương thực còn sót
lại, không ngần ngại đốt phá hoặc chém giết.

Maître de l’Indochine, le Japon lui promet l’indépendance à l’égard de l’Europe,
dans le cadre de « la plus grande Asie » ; des gouvernements locaux sont
installés sous le contrôle des autorités japonaises. Le ministère des
missionnaires s’en trouve entravé, leur autorité est discutée et battue en brèche.

Lúc này Nhật đã làm chủ Đông Dương và hứa cho Đông Dương độc lập đối với
Châu Âu, trong khuôn khổ “Đại Châu Á”. Các chính quyền địa phương được
thành lập dưới sự kiểm soát của quan chức Nhật. Công việc truyền giáo của các
cha thừa sai gặp nhiều trở ngại, quyền hạn bị tranh cãi và bị đã kích kịch liệt.

Crise économique et crise politique entraînent une crise religieuse. De
xénophobe, le mouvement nationaliste ne tarde pas à devenir antireligieux.
L’opinion publique se trouve retournée par les campagnes de presse qui s’en
prennent au catholicisme, taxé de religion étrangère et antinationale, accusé
d’avoir favorisé l’asservissement du pays à la domination française, de semer la
division parmi les esprits et de se montrer réfractaire à l’idée d’indépendance.
Des calomnies nombreuses et persistantes sont lancées non seulement contre les
missionnaires, mais aussi contre les prêtres et les catholiques annamites.

Khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng chính trị kéo theo khủng hoảng tôn giáo.
Từ bài ngoại, phong trào quốc gia chẳng mấy chốc trở thành chống tôn giáo.
Các chiến dịch báo chí đã định hướng dư luận, bằng cách đả phá công giáo, cho
là đạo ngoại bang, phản dân tộc, góp phần làm đất nước lệ thuộc vào sự đô hộ
của Pháp, gây chia rẽ trong đầu óc người dân và tỏ ra chống đối ý tưởng độc lập.
Nhiều vu khống khác nhau và dai dẳng được tung ra chống lại không những các
vị thừa sai, mà cả các linh mục và giáo dân Việt Nam.

Par lettre datée du 10 août 1945, le directeur de l’Instruction publique japonais
fait savoir au P. Seitz qu’il est « considéré comme ayant cessé ses fonctions
d’aumônier du lycée», fonction qu’il a exercée depuis le 15 novembre 1941.
Cela entraîne sa démission d’aumônier diocésain des scouts qu’il exerçait depuis
quatre ans et quatre mois, ainsi que celle de directeur diocésain des OEuvres
d’action catholique, après trois ans et huit mois d’activité.

Qua lá thư đề ngày 10 tháng 8 năm 1945, giám đốc nha học chánh Nhật đã cho
cha Seitz biết là cha “được coi như đã ngưng nhiệm vụ tuyên uý ở trường trung
học”, nhiệm vụ mà cha đã thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 1941. Điều này kéo
theo việc cha cũng phải ngưng chức tuyên uý hướng đạo giáo phận, chức vụ cha
đã đảm nhiệm được 4 năm 4 tháng. Cũng vậy, cha cũng phải từ nhiệm chức
giám đốc công giáo tiến hành giáo phận sau 3 năm 8 tháng hoạt động.

Mais une charge bien plus lourde lui est assignée alors : il est nommé curé de la Nhưng một trách vụ nặng nề hơn nhiều được trao cho cha lúc đó. Cha được bổ
cathédrale de Hanoï, en remplacement du Père Villebonnet, mort en service nhiệm làm cha sở nhà thờ chính tòa Hà Nội, thay thế cha Villebonnet, qua đời
trong khi thi hành nhiệm vụ.
commandé.

CHAPITRE V
CURÉ DE LA CATHÉDRALE DE HANOÏ
(1945-1951)

CHƯƠNG 5
CHA SỞ NHÀ THỜ CHÍNH TÒA HÀ NỘI
(1945-1951)

En pleine bourrasque économique, politique, religieuse, en pleine persécution,
être nommé à un poste aussi central et provoquant que celui de curé de la
cathédrale de Hanoï, c’est tout ce qu’il faut pour faire bondir de joie le coeur de
« Paul l’Intrépide » !

Giữa cơn bão kinh tế, chính trị, tôn giáo dồn dập, lại còn bị đàn áp khốc liệt,
việc được bổ nhiệm vào một vị trí quan trọng và đầy thách đố như chức vụ chánh
xứ nhà thờ chính tòa Hà Nội, chắc hẳn làm cho con tim của “Cha Paul can
trường” hân hoan vui mừng!

— Parce que c’est une promotion ? Il n’a guère le temps de s’en soucier ! — Il
aura davantage de travail ? Il ne le refuse pas ! — Un apostolat plus étendu ? Il
en faut à son tempérament de flamme. — Des contacts avec les jeunes ? Ils n’en
seront qu’élargis. — Des difficultés ? Il n’en manquera pas, surtout qu’il les
recherche presque, pour mieux les résoudre. — Un curé de cathédrale a besoin
d’entregent, car il reçoit des personnalités. Il a eu l’occasion d’en faire preuve
auprès de généraux ou de gouverneurs. — Quant à la part de contemplation de
sa vie, elle ne s’en trouvera qu’approfondie, car c’est dans la prière et dans la
célébration de la sainte messe qu’il puise les grâces sans lesquelles son labeur
serait stérile. — Reste le problème de Caroline… C’est un fil à la patte, auquel
il a promis de rester fidèle ; mais est-ce bien convenable de garder cette vieille
guimbarde devenue légendaire, dans un poste aussi prestigieux que celui de curé
de cathédrale ?… On verra !

Đó có phải là một sự thăng chức không? Ngài không có thời gian để quan tâm!
- Ngài sẽ có nhiều việc hơn? Ngài không từ chối! - Một sứ vụ tông đồ rộng lớn
hơn? Điều này cần thiết cho bầu nhiệt huyết cháy bỏng của Ngài. – Gặp gỡ giới
trẻ? Vâng, sẽ ngày càng mở rộng. - Nhiều khó khăn hơn? Chắc chắn sẽ không
thiếu, nhất là khi có thể nói Ngài hầu như tìm kiếm khó khăn để dễ dàng khắc
phục hơn. - Một cha sở nhà thờ chính tòa cần phải có tài ngoại giao vì Ngài tiếp
xúc với nhiều giới chức. Ngài đã có dịp chứng tỏ điều này với các tướng lãnh
hay các nhà lãnh đạo. Về phần đời sống chiêm niệm của Ngài, nó chỉ càng sâu
xa hơn, bởi vì chính nhờ cầu nguyện và cử hành thánh lễ mà Ngài có thể lấy
được nguồn ân sủng để làm cho công việc của mình sinh hoa kết trái. – Còn lại
là vấn đề Caroline …Đúng là một sợi dây cột chân, mà Ngài đã hứa trung thành;
tuy nhiên có cần phải giữ lại chiếc xe cà tàng huyền thoại này không, trong
cương vị cao trọng của một cha sở nhà thờ chính tòa? … Để tính sau!

La situation politique va évoluer avec la capitulation de l’Allemagne et la
signature de la paix en Europe, le 8 mai 1945. Cependant, la guerre continue
dans le Pacifique. Le Japon se trouve isolé, mais poursuit sa lutte sournoise et
sa volonté d’expansion. Il faudra les bombes atomiques d’Hiroshima et de
Nagasaki, les 6 et 9 août 1945, qui firent près de cent cinquante mille morts et
bien davantage encore de grands blessés, pour le mettre à genoux devant les
États-Unis et l’obliger à capituler. Mais cent mille Japonais tiennent encore
l’Indochine. Le gouvernement français semble comprendre l’enjeu que
représente l’Indochine à cette heure où, après cinq années d’abandon, cette
colonie qui a été florissante grâce à la France risque de tomber entre des mains
étrangères qui la convoitent : la Chine, au nord ; certaines nations occidentales
qui envient ses richesses ; et surtout un important groupe indépendantiste, le
Viêt-minh, qui, depuis des années, suit un entraînement communiste souterrain
et intensif dans la perspective d’un renversement de régime ; il forme déjà,
d’ailleurs, avec Hô-Chi-Minh comme président, un gouvernement parallèle qui
repousse de plus en plus les Français. Chinois et Viêt-minhs guettent le départ
des Japonais et vont s’entendre pour l’obtenir — à leur avantage.

Tình hình chính trị biến chuyển với sự đầu hàng của Đức và ký kết hòa bình ở
Âu châu, ngày 8/5/1945. Tuy nhiên chiến tranh vẫn tiếp diễn ở Thái Bình
Dương. Nước Nhật tuy đơn độc, nhưng vẫn duy trì cuộc chiến tranh xảo trá và
dã tâm bành trướng. Phải đợi đến hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và
Nagasaki, ngày 6 và 9/8/1945, với gần 150 ngàn người chết, và một số lượng
người bị thương còn nhiều hơn thế, mới làm cho Nhật Bản quỳ gối trước Hoa
Kỳ và bắt buộc phải đầu hàng. Nhưng 100 ngàn lính Nhật vẫn còn chiếm giữ
Đông Dương. Chính phủ Pháp hình như hiểu được hiểm hoạ mà Đông Dương
phải đối diện trong lúc này, sau 5 năm vắng bóng, một thuộc địa phồn vinh mà
nước Pháp đã gầy dựng, nay có nguy cơ rơi vào tay các thế lực nước ngoài:
Trung Quốc ở phía bắc; một số nước Châu Âu đang thèm muốn tài nguyên của
vùng đất này; nhưng nguy hiểm nhất là Việt minh, một nhóm đấu tranh quan
trọng đòi giành độc lập bằng mọi giá, đã từ nhiều năm nay lén lút tập luyện ráo
riết theo đường lối cộng sản, với mục tiêu lật đổ chính quyền; họ còn thành lập
một chính phủ song song, với Hồ Chí Minh là chủ tịch, ngày càng gia tăng đánh

đuổi người Pháp. Trung Quốc cùng Việt Minh đang chờ ngày quân Nhật ra đi,
và sẽ thông đồng với nhau để đạt được mục đích đó -- có lợi cho họ.
Ils vont obtenir aussi — et ce sera une grave erreur du néfaste et lâche esprit Họ cũng đạt được– và đây sẽ là một sai lầm nghiêm trọng, do sự hèn nhát nguy
démocratique occidental — la démission de Sa Majesté l’empereur Bao Daï, hại của tinh thần dân chủ tây phương – sự thoái vị của hoàng đế Bảo Đại, người
được dân chúng thần phục và là người đảm bảo sự thống nhất của nước Việt
vénéré à l’image d’un dieu par ses peuples, et garant de l’unité de l’Annam
Nam.
Intervention militaire de la France

Can thiệp quân sự của Pháp.

Để hành động nhanh chóng và cứu vớt quyền lợi, cũng như sinh mạng người
Pour intervenir rapidement et tenter de sauver nos intérêts, comme aussi les vies
Pháp, đô đốc Thiery d’Argenlieu được chỉ định làm toàn quyền và chỉ huy tối
des Français, l’amiral Thierry d’Argenlieu est désigné comme hautcommissaire
de France et commandant en chef, et le général Leclerc comme commandant cao, với tướng Leclerc làm tổng chỉ huy lực lượng quân sự Pháp ở Viễn Đông.
supérieur des troupes françaises en Extrême-Orient.
Nommé le 14 août 1945, Leclerc s’envole dès le 18 et, déployant son énergie
proverbiale et son don de contact, il amorce une collaboration amicale avec
l’amiral Lord Mountbatten, commandant suprême des forces alliées dans le SudEst asiatique, et avec le général américain MacArthur, afin qu’ils reconnaissent
les droits de la France sur le Vietnam, d’une part, et d’autre part qu’ils
fournissent navires de guerre, navires de transports de troupes, armement et
intendance nécessaires à une campagne. Dès le 29 août 1945, premier acte
important : il signe, au nom de la France, l’acte de capitulation japonaise. Sur
son avion le Tailly (1), il vole de ville en ville, noue des contacts, étudie le
contexte politique, humain, militaire. Les troupes de la 2e D.B., qui se sont
illustrées déjà en Afrique, en France, en Allemagne, débarquent avec leurs
blindés et leurs canons et délivrent des éléments viêt-minhs révoltés les
principales villes de Cochinchine, Leclerc se trouvant toujours en tête des
combats. De novembre 1945 à mars 1946, les opérations se succèdent sans arrêt.
La Cochinchine libérée, les troupes remontent vers l’Annam, coupent les
communications avec Hanoï d’où les Chinois approvisionnent le Viêt-minh.
De Hanoï, où Japonais, Chinois et Viêt-minhs tiennent pratiquement en otages
les Européens, à commencer par les autorités civiles, militaires et religieuses,
chacun suit la progression des troupes françai es avec le plus vif intérêt et la plus
grande anxiété. Le général veut maintenant libérer le Tonkin, mais y arrivera-til, avec tant d’ennemis conjugués contre lui ? Sa farouche détermination, son
calme et son sens de la diplomatie, sa fermeté surtout et la légende qui
l’accompagne mettront Chinois et Vietnamiens au pied du mur.

Il faudra attendre le 15 mars 1946 pour que la division Leclerc entre dans la ville

Được bổ nhiệm ngày 14/8/1945, tướng Leclerc bay liền vào ngày 18 và phát huy
ngay nhiệt huyết cùng tài ngoại giao của mình, ông đã tạo lập được một sự hợp
tác thân hữu với đô đốc Mountbatten, chỉ huy tối cao các lực lượng đồng minh
ở vùng Đông Nam Á, và với đại tướng người Mỹ Mac Arthur, thuyết phục hai
vị này vừa công nhận quyền của nước Pháp trên đất nước Việt Nam, vừa cung
cấp các tàu chiến, tàu chuyên chở, vũ khí và quân dụng cần thiết cho chiến dịch.
Ngày 29 tháng 8 năm 1945, hành động quan trọng đầu tiên: ông ký kết nhân
danh nước Pháp, văn kiện đầu hàng của Nhật Bản. Với chiếc máy bay riêng
Tailly của mình, ông bay từ thành phố này đến thành phố khác, kết nối liên lạc,
nghiên cứu tình hình chính trị, nhân sự và quân sự. Các cánh quân của sư đoàn
2 Thiết Giáp, vốn đã nổi danh ở chiến trường Phi Châu, Pháp và Đức, đã đổ bộ
với xe thiết giáp và đại pháo, giải phóng các tỉnh thành quan trọng của Nam Kỳ
khỏi tay các phần tử Việt Minh nổi dậy, và Leclerc luôn là người đi đầu. Từ
tháng 11 năm 1945 đến tháng 3 năm 1946, các chiến dịch tiếp diễn liên tục.
Miền Lục Tỉnh được giải phóng, các cánh quân tiến về phía Miền Trung, cắt
đường liên lạc với Hà Nội, nơi Trung Cộng tiếp tế cho Việt Minh.
Tại Hà Nội, nơi hết quân Nhật, rồi quân Tàu và Việt Minh đang thực tế bắt người
Châu Âu làm con tin, bắt đầu từ các quan chức dân sự, quân sự và tôn giáo, mọi
người hồi hộp theo dõi từng bước đường tiến quân của quân Pháp. Tướng
Leclerc muốn giải phóng Miền Bắc, nhưng liệu có thành công được không với
bao kẻ thù ở phía trước? Quyết tâm mạnh mẽ, sự bình tĩnh và tài ngoại giao của
ông, nhất là sự kiên định và danh tiếng huyền thoại luôn đi cùng ông sẽ đưa Tàu
và Việt Minh vào bước đường cùng.
Phải đợi đến ngày 15 tháng 8 năm 1946 thì quân đội của Leclerc mới tiến vào
Hà Nội, hoàn toàn được giải phóng. Họ được hân hoan đón chào bởi 15,000

de Hanoï, enfin libérée, où elle reçoit un accueil délirant de la part des quinze
mille Français qui sont dans la rue et acclament follement le libérateur qui les
délivre ainsi d’un véritable cauchemar prolongé toute une longue année.
Souriant, conduisant lui-même sa jeep, le général répond de la main. À plusieurs
reprises, il doit stopper, tant la foule le presse. Les rires se mêlent aux pleurs, le
moment est poignant.

người Pháp. Đám đông tràn ra đường reo hò tung hô vị tướng giải phóng họ khỏi
cơn ác mộng suốt một năm dài. Tươi cười, tự mình lái xe jeep, ông vẫy tay chào.
Nhiều lúc, ông phải dừng lại vì đám đông xen lấn quanh ông. Nụ cười xen lẫn
nước mắt, giây phút thật cảm động.

Les gars de la 2e D.B. n’avaient pas connu semblable accueil depuis Paris en
1944, écrit le Père Seitz. Cette délivrance se faisait sans un coup de fusil, puisque
des accords entre les gouvernements chinois et français, d’une part, viêt-minh
et français d’autre part, étaient intervenus.

“Binh lính của sư đoàn 2 Thiết Giáp chưa bao giờ thấy một sự chào đón nồng
nhiệt như thế kể từ năm 1944 ở Paris. Sự giải phóng này được thực hiện không
một tiếng súng, nhờ có các ký kết giữa các chính phủ Trung Hoa và Pháp, và
giữa Việt Minh và Pháp.”

Cha Seitz đã viết như sau:

De fait, Leclerc a réussi à faire signer, le 13 mars, une convention avec la Chine Thực ra tướng Leclerc đã ký kết thành công, vào ngày 13 tháng 3, một thỏa ước
du généralissime Tchang Kaï-Chek, ainsi qu’avec le gouvernement vietnamien với nước Tàu của thống chế Tưởng Giới Thạch, cũng như với phái bộ của chính
phủ Hồ Chí Minh trên chiếc tàu chiến của ông.
de Hô-Chi-Minh dont il a reçu les émissaires à bord de son navire.
Cha Seitz viết tiếp:
“Vai
trò chánh xứ chính tòa đã cho tôi cơ hội gặp gỡ với mọi người. Cùng với
Mon poste de curé de la cathédrale me met en relation avec tout le monde, écrit
le P. Seitz. J’ai été reçu, avec Mgr Chaize et deux autres évêques réfugiés à Đức Cha Chaize và 2 giám mục khác đang tản cư tại Hà Nội, tôi đã được tiếp
Hanoï, par le général Leclerc quatre jours après son entrée à Hanoï. Contact kiến tướng Leclerc 4 ngày sau khi ông vào Hà Nội. Một cuộc gặp gỡ đầy khích
lệ và thân tình.”
réconfortant et très sympathique.
Dès qu’une cérémonie officielle religieuse a lieu, c’est évidemment à la
cathédrale. J’ai retrouvé avec une joie profonde nombre de mes anciens
condisciples du séminaire de la rue du Bac, parmi les jeunes aumôniers
militaires accompagnant les troupes. Par eux, j’ai eu enfin un aperçu de
«l’histoire de France », depuis 1940. Quatre d’entre eux resteront pour notre
mission de Hanoï. Nous avions bien besoin de ce renfort car la mort et l’âge ont
éprouvé ce vicariat.
L’arrivée des troupes françaises va bien améliorer le ravitaillement, mais le prix
des denrées et objets de toute nature est encore à un niveau inabordable pour le
peuple et pour les pauvres que sont les missionnaires. Le P. Seitz, qui assure à
ses parents qu’il est toujours en parfait santé et que son moral est excellent,
reconnaît tout de même qu’il ne pèse plus que soixante-quatre kilos, soit vingt
de moins que lorsqu’il était au repos dans les Alpes ; mais il est de ces
tempéraments qui résistent le mieux au climat d’Indochine.

Mỗi thánh lễ trọng thể đều được cử hành tại nhà thờ chính tòa. Với một niềm
vui sâu đậm, tôi đã gặp lại các huynh đệ của tôi từ thời còn ở chủng viện đường
Du Bac trong nhóm các cha tuyên úy đi theo đoàn quân. Nhờ họ tôi mới có một
cái nhìn về” lịch sử nước Pháp” từ năm 1940. Bốn người trong số các cha tuyên
úy ấy sẽ ở lại phục vụ trong giáo phận Hà Nội. Chúng tôi đang cần sự trợ giúp
này vì giáo phận đã chịu nhiều mất mát do tuổi tác và chết chóc.”
Sự hiện diện của quân đội Pháp đã cải thiện được tình hình tiếp tế, nhưng giá cả
của thực phẩm và các đồ dùng đủ loại còn ở một mức giá vượt khỏi tầm tay của
dân chúng và của các người nghèo như các linh mục thừa sai. Cha Seitz, dù vẫn
trấn an cha mẹ là còn mạnh khỏe và tinh thần vững mạnh, cũng phải thừa nhận
mình chỉ còn 64 kg, tức là mất 20 kg so với lúc nghỉ dưỡng trên núi Alpes;
nhưng Ngài là một trong những người có thể chất chịu đựng tốt nhất khí hậu
Đông Dương.

Il apprend, par contre, et bien tardivement, que sa famille a cruellement souffert Ngược lại, Ngài biết tin, rất trễ về sau, gia đình mình đã chịu đựng rất nhiều
des restrictions durant la guerre en France, et continue à en souffrir longtemps thiếu thốn trong cuộc chiến, và vẫn còn chịu đựng lâu sau Ngày Giải Phóng.
encore après la Libération. Le résultat de cette épreuve de la faim et du froid est Hậu quả của đói kém và lạnh lẽo đã làm cho Suzanne, vợ của Pierre, bị sưng
que Suzanne, la femme de Pierre, a eu une pleurésie, suivie d’une petite lésion phổi, và sau đó có một vết nám ở phổi. Còn Jean, con trai của Suzanne, thì bị

au poumon, et leur fils Jean une péricardite — maladie qui est au coeur ce que
la pleurésie est au poumon. L’un et l’autre ont dû être évacués vers Pau, pour y
suivre un traitement adéquat, comme Paul l’avait été en son temps vers les
Alpes. Et combien d’autres, en ce temps de guerre en France, ont été éprouvés
ainsi, et en sont morts, car les antibiotiques n’existaient pas alors.

viêm màng tim. Cả hai phải được chuyển đi Pau để được điều trị đúng mức,
giống như Ngài lúc trước phải đi dưỡng bệnh trên núi Alpes. Và còn biết bao
nhiêu người khác, cũng bị như thế trong thời buổi chiến tranh ở Pháp, và họ đã
chết, vì lúc đó chưa có thuốc kháng sinh.
Pierre nhấn mạnh:

Mais les Français sont insouciants, souligne encore Pierre. Nous semblons trop
ignorer le « aide-toi, le Ciel t’aidera ». Le maréchal Pétain, aujourd’hui
condamné à la détention perpétuelle, a dit : « On s’est servi plus qu’on n’a
servi : voilà l’une des causes de notre malheur. » Je pense que la République
est le règne de l’incompétence et du mensonge, et je ne suis pas prêt de changer
d’avis.

“Tuy nhiên dân Pháp vẫn thản nhiên. Hình như chúng ta không màng đến câu
“hãy tự giúp mình, rồi Chúa sẽ giúp”. Thống chế Petain, hôm nay đã bị kết án
chung thân, đã nói: “Người ta tự phục vụ mình nhiều hơn là phục vụ người
khác: đó là một trong những nguyên nhân nỗi bất hạnh của chúng ta.” Tôi nghĩ
rằng Chế Độ Cộng Hòa là một chế độ bất tài và lừa dối, và tôi chưa sẵn sàng
thay đổi ý kiến.”

Le Père Paul a souffert en découvrant ce qu’enduraie nt les Français de France,
et sa famille en particulier. Il a souffert encore en recevant des photos de sa chère
ville du Havre et des destructions qu’elle a subies, en particulier de sa maison
natale, face à la gare.

Cha Paul Seitz đã rất đau khổ khi biết những gì dân Pháp tại bản quốc đã phải
trải qua, đặc biệt gia đình mình. Ngài còn đau khổ hơn khi nhận được những
tấm hình của thành phố Le Havre thân yêu, các đổ nát nó đã gánh chịu, nhất là
ngôi nhà nơi Ngài sinh trưởng, đối diện nhà ga.
Ngài viết:

Avec émotion, écrit-il, j’ai regardé toutes ces vues qui me sont familières; j’ai
reconnu tous ces lieux où s’est écoulée mon enfance : que de ruines accumulées
! Il faut vraiment que l’homme soit profondément blesse par le péché originel,
il faut vraiment croire qu’il est quelque peu en état de démence, pour ainsi
appliquer farouchement son intelligence, ses énergies, ses richesses au mal, à
la destruction ! Que de milliards engloutis en vain ! Que de vies gâchées,
Seigneur ! Et quand je vois tout le bien, tout le travail d’amour qu’il serait
possible, nécessaire, urgent d’accomplir, je reste stupéfait. Ou plutôt, non: je
vois, je palpe la réalité effrayante des conséquences du péché dans le monde ;
des péchés des hommes. Le désordre moral est la seule, l’unique cause qui
explique un tel désordre physique. Que je suis heureux d’être prêtre pour
n’avoir d’autre but, d’autre ambition que de redonner un peu d’amour à cette
humanité qui se meurt
de vices et de haine !

“Lòng đầy cảm xúc, con nhìn những cảnh vật quen thuộc; con nhận ra các nơi
chốn của thời thơ ấu: biết bao nhiêu là đổ nát chồng chất! Quả thật nhân loại
đã bị hằn sâu bởi vết thương của tội nguyên tổ, quả thật phải tin rằng nhân loại
đang ở trong trạng thái điên khùng mới có thể vận dụng hết trí thông minh, nghị
lực, tài sản của mình vào sự dữ, sự phá hoại! Biết bao tiền bạc của cải đổ sạch
một cách vô ích! Bao nhiêu cuộc đời bỏ phí, lạy Chúa! Trong khi con thấy bao
nhiêu điều tốt lành, bao nhiêu hoạt động vì tình thương có thể được thực hiện,
những việc cần thiết, gấp rút phải làm, con cảm thấy choáng váng. Hay đúng
hơn: con thấy, con chạm đến thực tế khủng khiếp do hậu quả của tội lỗi trên thế
giới, tội lỗi của con người. Chỉ có thể nói rằng sự rối loạn đạo lý là nguyên nhân
duy nhất dẫn đến một rối loạn về vật chất như thế. Quả thật con hạnh phúc được
làm linh mục để không có một mục đích, một tham vọng nào khác ngoài đem lại
chút tình yêu thương cho nhân loại này, đang chết dần chết mòn vì thói xấu và
hận thù!”

Au début de l’été 1946, Mgr Chaize estime que quelques semaines de détente
en France feraient du bien au curé de sa cathédrale et qu’il pourrait échapper à
la pénible mousson, si fatigante, pour jouir de l’été normand ; il en profiterait
pour revoir sa famille, évidemment, mais aussi et surtout pour faire de nombreux
achats de matériel introuvable au Tonkin pour l’imprimerie, ainsi que des livres
pour faire tourner la librairie. Puisque c’est l’obéissance qui le lui commande,

Đầu mùa hè 1946, Đức Cha Chaize nghĩ rằng vài tuần lễ nghỉ ngơi bên Pháp sẽ
đem lại sức khỏe cho cha sở nhà thờ chính tòa và Ngài có thể thoát khỏi sự khó
chịu của gió mùa để hưởng mùa hè vùng Normandie; Ngài cũng có thể nhân dịp
này gặp lại gia đình, tất nhiên, và nhất là mua sắm nhiều thứ vật dụng tối cần
cho nhà máy in không thể tìm thấy ở Bắc Bộ, cũng như sách vở cho hoạt động
của nhà sách. Do đức vâng lời, Ngài đã mau mắn chấp nhận lời đề nghị của Đức

le Père accepte avec entrain et, grâce aux facilités de transports de l’armée, fait
un voyage rapide. Sept ans d’absence : les retrouvailles avec ses parents, avec
Pierre et Annette, sont émouvantes ; mais la nouvelle separation plus dure
encore que la précédente : n’est-ce pas la dernière fois qu’il revoit sa mère, dont
la santé est bien délicate, et qui a été très éprouvée elle-même par les restrictions
de la guerre ?…
Il retrouve néanmoins avec bonheur, en novembre, son ministère à Hanoï, où il
se sent chez lui, bien que la situation y soit encore fort précaire.

Cha, và nhờ các phương tiện vận chuyển của quân đội, Ngài đã thực hiện một
chuyến đi nhanh chóng. Sau 7 năm xa cách: các cuộc gặp gỡ với cha mẹ, với
Pierre và Annette thật là cảm động; nhưng sự chia ly sắp tới còn đau hơn lần
trước: có phải đây là lần cuối Ngài gặp mẹ, mẹ đã yếu đi nhiều vì những năm
tháng thiếu thốn trong chiến tranh?

Si nous assistons à la ruine d’une époque qui est révolue, du moins nous gardons
le ferme espoir que l’oeuvre de Dieu s’accomplit quand même dans le secret des
âmes, par l’effet de ces épreuves et de cette souffrance rédemptrice. C’est la
tempête, mais la tempête grise le vrai marin ; au fond de l’âme demeurent la
joie et l’espérance.

Nếu chúng ta chứng kiến sự điêu tàn của một thời kỳ đã qua, ít nhất chúng ta
cũng đặt niềm hy vọng vững chắc rằng công việc của Chúa vẫn được thực hiện
cách thầm kín trong các tâm hồn, nhờ hiệu quả của các thử thách và của khổ
đau cứu chuộc. Đây là cơn bão, nhưng chính cơn bão lại làm ngây ngất người
thuỷ thủ thực thụ; nơi sâu thẳm tâm hồn, niềm vui và hy vọng vẫn còn đó.

« La ruine d’une époque », dit-il. C’est bien de cela qu’il s’agit. De longues
tractations politiques, au cours de l’année 1946, vont aboutir à un modus vivendi
signé à Fontainebleau : la France, mise devant le fait accompli des soulèvement
sporadiques des Annamites soudoyés par la Chine communiste, accorde
l’autonomie au royaume du Cambodge, à celui du Laos, et au Vietnam — ce
dernier composé de l’Annam, du Tonkin et de la Cochinchine, — qui deviennent
des États associés au sein de l’Union française. Marché de dupes… Le
mouvement nationaliste viêt-minh, avec Hô-Chi-Minh à sa tête, aidé par la
Chine populaire, réclame bien vite une indépendance totale et entre en lutte
ouverte contre la France. Les hostilités explosent et la guerre d’Indochine ne se
terminera qu’après la défaite humiliante de Dien Bien Phu, le 7 mai 1954, suivie
de celle des États-Unis. Elle aura fauché l’élite de l’armée française — dont le
fils aîné du général Leclerc et le fils unique du général de Lattre de Tassigny,
lui-même nommé haut-commissaire en Indochine — et consommé la ruine du
pays passé entièrement sous régime communiste pour plus d’un demi-siècle.

Ngài nói đến «sự điêu tàn của một thời kỳ». Đó chính là điều đang xảy ra. Nhiều
cuộc mặc cả chính trị trong năm 1946 đã dẫn đến thỏa ước ký kết tại
Fontainebleau: nước Pháp, bị đặt trước việc đã rồi vì những cuộc nổi dậy lẻ tẻ
của người Việt được Trung Cộng chiêu mộ, đã chấp thuận sự tự trị của vương
quốc Cam Bốt, Lào và Việt Nam – Việt Nam bao gồm Trung Phần, Bắc Phần
và Nam Phần – từ nay trở thành các quốc gia liên minh trong Liên Hiệp Pháp.
Một phiên chợ lừa .... Phong trào Việt Minh, với Hồ Chí Minh đứng đầu, được
Trung Cộng hỗ trợ, đã nhanh chóng đòi quyền độc lập hoàn toàn và tiến hành
chiến tranh công khai với Pháp. Các hành động thù địch nổ ra nhanh chóng và
cuộc chiến Đông Dương chỉ kết thúc sau thảm bại nhục nhã tại Điện Biên Phủ
vào ngày 7/5/1954, sau đó đến lượt Hoa Kỳ. Cuộc chiến ấy đã lấy đi tinh hoa
của quân đội Pháp – trong đó có trưởng nam của tướng Leclerc và con trai duy
nhất của tướng De Lattre de Tassigny, người được bổ nhiệm làm Cao Ủy Đông
Dương – kéo theo sự điêu tàn của đất nước này khi hoàn toàn rơi vào tay của
chế độ cộng sản trong vòng hơn nửa thế kỷ.

Dù sao, vào tháng 11, Ngài cũng hạnh phúc quay về sứ vụ của mình ở Hà Nội,
nơi đây Ngài cảm thấy là nhà mình, dẫu rằng tình hình vẫn còn rất mong manh.

Faut-il préciser dès maintenant que les missionnaires catholiques et leurs fidèles Phải nói rõ rằng từ đây các vị thừa sai Công giáo và các tín hữu sẽ là những nạn
seront parmi les victimes les plus visées du régime qui s’installe ouvertement en nhân bị bách hại nhiều nhất của chế độ đã được thiết lập công khai từ cuối năm
1946...
cette fin d’année 1946…
Déjà, le Père Seitz constate que, malgré la présence des soldats français qui
assurent la sécurité de leurs compatriotes, 80 % de ses fidèles ont fui la capitale
du Tonkin, soit pour gagner le Sud, soit pour rentrer en métropole, abandonnant
dans les pires conditions leurs biens qui sont pillés. Des militaires viennent à la
messe et le Père stimule leurs convictions ; il reprend ses aumôneries auprès des
établissements de religieuses qui ont été bien malmenées durant ces derniers

Từ đầu, Cha Seitz đã nhận định rằng, mặc dù quân Pháp vẫn còn hiện diện để
bảo đảm an ninh cho đồng hương của mình, 80% tín hữu của Ngài phải chạy
khỏi thủ đô Bắc Bộ, hoặc vào Nam sinh sống, hoặc trở về mẫu quốc, bỏ lại đàng
sau sản nghiệp của mình trong những điều kiện tồi tệ nhất, mặc cho người ta
cướp phá. Cha ủy lạo các quân nhân đến tham dự thánh lễ và Ngài tái kích hoạt
sứ vụ tuyên úy với các dòng nữ, đã bị đối xử tàn tệ trong các tháng qua; Ngài tổ

mois ; il réorganise librairie, imprimerie, orphelinat, se heurtant à des difficultés
insurmontables, car seule la ville de Hanoï est libérée, les environs étant toujours
la proie des terroristes, indépendantistes et communistes qui n’hésitent pas à
assassiner et dépouiller les Blancs qui s’aventurent. Il ne peut donc sortir et
rejoindre ses oeuvres extérieures. Il constate que le peuple annamite ne s’est
rallié au Viêt-minh que par la terreur et qu’il réalise déjà dans quelle souricière
il s’est engagé. Paul écrit à ses parents le 1er décembre:

chức lại nhà sách, nhà in, viện mồ côi, đương đầu với muôn vàn khó khăn tưởng
như không thể vượt qua, bởi vì lúc ấy chỉ có thành phố Hà Nội là được giải
phóng, còn các vùng lân cận luôn làm mồi cho bọn khủng bố, các thành phần
cực đoan đòi độc lập, và đám cộng sản, những kẻ không gớm tay ám sát và lột
sạch người Da Trắng nào dám mạo hiểm đến các vùng đó. Như thế, Ngài không
thể đi ra và thực hiện các sứ vụ bên ngoài. Ngài nhận thấy rằng dân Việt chỉ theo
Việt Minh do sợ hãi và họ cũng biết mình đang rơi vào một cái bẫy. Ngài đã viết
cho cha mẹ vào ngày 1 tháng 12 như sau:

Ce que je prévoyais se réalise point par point : une entente avec le Viêtminh, “Những gì con đoán trước đang xảy ra y chang: một sự thỏa hiệp với Việt Minh,
qui n’est autre que le parti communiste déguisé, violemment antifrançais, một đảng cộng sản trá hình, chống Pháp quyết liệt, là một việc bất khả thi. Dưới
s’avère impossible. À la lumière des « incidents » qui se multiplient depuis plus ánh sáng của các “đụng độ” càng ngày càng gia tăng từ hơn một năm nay, sự
d’un an, l’évidence se fait.
thật đã được phô bày hiển nhiên.
Actuellement, Haïphong et Lang-Son sont complètement repris par l’autorité
française. Hanoï est une ville quasiment en état de siège — ou du moins d’alerte.
Les services administratifs ont pris toute disposition pour un repli éventuel dans
la brousse. L’armée viêt-minh prépare la défense. La population évacue. Hanoï
a un aspect sinistre. Tout le monde sait que bientôt ce sera le carnage. Mais le
corps expéditionnaire monte la garde : nuit et jour, les rues sont sillonnées par
les patrouilles et les blindés. D’une minute à l’autre, de jour ou de nuit, nous
attendons l’incident, l’étincelle qui mettra le feu aux poudres. Nous revivons
donc les heures tragiques de mars 1945 et août-septembre 1945. C’est la vie
dangereuse dans toute sa splendeur — ou plutôt sa laideur !

Évidemment, les hommes de main, les « exécuteurs » du Parti ont des vues sur
la Mission catholique. On nous dit qu’ils tenteront un coup à l’heure H. Nous
ne doutons pas de leurs intentions : l’Église est l’ennemi n° 1. Ils ont cependant
moins de chances de réussir que l’an dernier, où tout nous était hostile. Cette
année, une bonne partie de la population annamite est pour nous, la force
française tient la ville, et enfin nous avons pris nos précautions.
Le tableau que le Père décrit dans cette lettre ne fait que s’assombrir dans les
jours et les semaines suivantes, le divorce entre la France et le Viêt-minh est
consommé : ce dernier procède à l’évacuation forcée de la population civile
annamite ; il édifie des barricades dans les rues, rendant la circulation très
difficile ; des chaussées sont minées. Les troupes françaises évitent toute
provocation, mais sont sur le pied de guerre. Les missionnaires eux-mêmes ont
reçu la consigne de se munir, très ouvertement, d’un armement, montrant qu’ils
useraient de leur droit de légitime défense en cas d’attaque personnelle chez eux.
Cette determination rassure les gens des alentours, qui viennent nombreux

Hiện tại, Hải Phòng và Lạng Sơn đã hoàn toàn được Pháp chiếm lại. Hà Nội
coi như là một thành phố bị bao vây – hoặc ít nhất trong tình trạng báo động.
Các cơ quan hành chánh đã sẵn sàng dời vô bưng. Bộ đội Việt Minh chuẩn bị
phòng thủ. Dân chúng tản cư. Hà Nội mang một bộ mặt ảm đạm. Mọi người đều
biết rằng sắp có chém giết. Tuy nhiên quân đội viễn chinh luôn canh gác: suốt
ngày đêm, các toán lính và thiết giáp tuần tiểu liên tục trên các đường phố. Từng
giờ từng phút, bất kể ngày hay đêm, chúng con chờ đợi sự cố, một tia lửa sẽ
châm thùng thuốc nổ. Chúng con đang sống lại những giờ phút bi thảm của
tháng 3 năm 1945 và tháng 8, tháng 9 năm 1945. Một cuộc sống nguy hiểm
trong tất cả sự huy hoàng của nó – hay đúng hơn là sự xấu xa của nó.
Tất nhiên, bọn đầu trộm đuôi cướp, bọn “sát thủ” của Đảng đã nhăm nhe cơ sở
Nhà Chung. Người ta báo rằng chúng sẽ hành động vào giờ “H”. Chúng con
không nghi ngờ gì về ý định của chúng: Giáo Hội là kẻ thù số 1. Tuy nhiên chúng
sẽ có ít cơ hội hơn năm trước, lúc mà tất cả đều thù nghịch với chúng con. Năm
nay, một phần đông dân Việt đứng về phía chúng con, và lực lượng Pháp đang
nắm giữ thành phố, ngoài ra chúng con cũng đã chuẩn bị cẩn thận.”
Bức tranh mà Cha đã mô tả trong bức thư này chỉ càng ngày càng đen tối hơn
qua các ngày và tuần lễ kế tiếp, sự chia rẽ giữa Pháp và Việt Minh đã lên đến
đỉnh điểm: Việt Minh ép buộc tất cả dân bản xứ tản cư; chúng dựng các chướng
ngại vật trên đường phố, gây cản trở lưu thông; nhiều đường phố bị gài mìn. Các
lực lượng Pháp tránh tất cả mọi hành động gây hấn, nhưng luôn sẵn sàng ứng
chiến. Các cha thừa sai cũng nhận được lời cảnh báo phải thủ sẵn vũ khí, điều
này cho thấy rằng các Ngài cũng sẵn sàng tự vệ chính đáng nếu bị tấn công tại
nhà. Biện pháp quyết liệt này khiến cho dân cư các vùng lân cận an tâm, và

chercher asile à la mission, où sont logés, par ailleurs, soixante-dix jeunes nhiều người đã tìm đến lánh nạn trong Nhà Chung, nơi đã có sẵn 70 trẻ mồ côi
orphelins.
tá túc.
Au soir du 19 décembre 1946 explose l’insurrection viêt-minh, sourdement,
sournoisement et minutieusement préparée dans ses moindres détails.
L’électricité est coupée sur toute la ville, la fusillade, brusquement, crépite dans
toutes les rues. Cinq minutes se sont écoulées que, déjà dans toute la ville, les
blindés français entrent en action et ripostent. Au canon, à la mitrailleuse lourde,
ils éventrent et abattent les maisons suspectes, culbutent et écrasent les
barricades, attaquant les quartiers de la ville que les Viêts ont transformés en
fortins. C’est un vacarme étourdissant.

Vào chiều tối ngày 19 tháng 12 năm 1946 nổ ra cuộc khởi nghĩa Việt Minh, lặng
lẽ, xảo trá và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ. Điện bị cúp trong
toàn thành phố, tiếng súng bỗng nổ rền trên tất cảc các phố phường. Chỉ 5 phút
sau, trong toàn thành phố, các xe thiết giáp Pháp đã xuất hiện và phản công. Với
súng đại bác, súng đại liên, họ đã bắn bay và triệt hạ những ngôi nhà tình nghi,
đánh sập các rào chắn, tấn công các khu phố mà Việt Minh đã biến thành chiến
lũy. Cả một sự náo động kinh hồn.

Toute la nuit, les missionnaires veillent et prient, l’arme à la main, prêts à
défendre les enfants et les familles qu’ils ont pris sous leur protection. Cellesci, en retour, leur révèlent qu’un groupe de cinquante « volontaires de la mort »
fanatisés est caché dans une maison voisine, tout spécialement chargé du
massacre des Pères de la mission ; il n’attend qu’une accalmie pour lancer
l’assaut.
Sinistre veillée, au son des blindés qui foncent dans les rues, des armes qui
crachent le feu, des maisons qui s’écroulent ou s’enflamment, provoquant les
cris de terreur des habitants. La bataille fait rage toute la journée du lendemain
et la nuit suivante. Au matin du 21, on aperçoit deux « volontaires de la mort »
qui viennent d’escalader le mur de la mission et sont dans le jardin, armés de
grenades. Ils ont été aperçus par un poste militaire français qui assure la garde
d’un garage voisin et qui intervient aussitôt : l’un des assaillants est abattu,
l’autre prend la fuite — ce qui refroidit leurs complices.

Cả đêm các cha thừa sai canh thức và cầu nguyện, khí giới cầm tay, sẵn sàng
bảo vệ các trẻ em và các gia đình mà các Ngài đã nhận che chở. Các gia đình
này cũng đã báo cho các Ngài biết là có một nhóm 50 “cảm tử quân” quá khích
đang trốn trong một ngôi nhà bên cạnh, nhận nhiệm vụ đặc biệt để tàn sát các
cha trong khu Nhà Chung; chúng chỉ đợi một đợt yên ắng để mở cuộc tấn công.

Le 23 seulement, la barricade de la place de la Cathédrale est dégagée, la mission
sécurisée. Le Père curé s’aventure dans les rues, pour y découvrir un spectacle
de désolation : maisons écroulées, mobilier et linge dispersés, arbres abattus,
égouts éventrés car les Viêts s’y infiltraient : on ne reconnaît plus la si agréable
capitale d’il y a peu de temps encore. Plus terrible : le Père découvre que des
familles entières, soit françaises, soit métisses, soit annamites francophiles ont
été atrocement massacrées : hommes, femmes, enfants, vieillards, nul n’a trouvé
grâce devant la rage xénophobe des Viêts. D’autres ont disparu, emmenées
comme otages, on ne sait où.

Đến ngày 23, mới dỡ bỏ các rào chắn gần nhà thờ Chánh Tòa, khu Nhà Chung
được bảo vệ an toàn. Cha sở mạo hiểm đi ra ngoài phố, để khám phá một cảnh
tượng tiêu điều: nhà cửa đổ sụp, đồ đạc áo quần vương vãi tứ tung, cây cối bị
đốn ngã, cống rãnh phơi bày gan ruột vì Việt Minh chui trốn trong đó: người ta
không còn nhận ra thủ đô mới ngày nào đây còn rất thân thiện nữa. Khủng khiếp
hơn: cha đã nhìn thấy nhiều gia đình, Pháp có, lai có, Việt theo tây có, đã bị tàn
sát dã man, không phân biệt đàn ông, đàn bà, hay người già, trẻ con, chẳng một
ai được nương tay trong cơn giận dữ điên cuồng của bọn Việt minh bài ngoại.
Nhiều người khác đã mất tích, có thể bị bắt làm con tin, không biết bị đưa đi
đâu.

Một đêm canh thức buồn thảm, trong tiếng xe thiết giáp đang gầm vang trên
phố, các vũ khí đang khạc đạn, các ngôi nhà đang đổ sập hay bốc cháy, tiếp theo
là tiếng la hét kinh hoàng của dân cư. Cuộc chiến diễn tiến cả ngày hôm sau và
đêm sau nữa. Sáng ngày 21, người ta nhìn thấy 2 tên “cảm tử quân” vừa leo lên
tường khu Nhà Chung và lọt vào vườn, lưng mang lựu đạn. Chúng đã bị một
chốt quân đội Pháp đang giữ an ninh cho một gara bên cạnh phát hiện, lập tức
can thiệp: một tên bị bắn hạ, tên còn lại chạy thoát – và làm cho toán còn lại
khiếp vía.

La ville, même libérée, est loin d’offrir toute sécurité. Le système de guérilla, Thành phố, dù đã được giải phóng, còn lâu mới an toàn. Hệ thống chiến tranh
parfaitement mis au point par le Viêt-minh durant les mois où ils « amusaient » du kích, được Việt Minh khởi phát tài tình trong những tháng ngày mà chúng
la galerie par leurs discussions, leurs dérobades, leurs sourires sournois, est une “diễn tuồng” bằng các buổi tranh luận đánh lạc hướng, những nụ cười gian xảo,

arme terrible. L’ennemi est caché partout où on ne l’attend pas, il connaît les
dédales des ruelles, les défilés par lesquels il peut s’échapper après avoir fait son
mauvais coup, sans craindre d’être repéré. Il est insaisissable. Le travail des
soldats chargés du nettoyage est à recommencer chaque jour dans une guerre de
labyrinths où l’embuscade est partout.

đã trở thành một vũ khí khủng khiếp. Kẻ thù ẩn núp khắp nơi trong những chỗ
không ai ngờ tới, chúng thuộc lòng tất cả các ngõ ngách, qua đó chúng có thể
xuất thủ bất ngờ, không sợ bị phát hiện. Chúng không thể bị bắt. Công việc của
binh lính với nhiệm vụ tảo thanh đường phố phải luôn bắt đầu lại hàng ngày
trong một trận chiến đầy mê cung mà các điểm phục kích thì có thể xuất hiện
bất cứ đâu.

La première visite du Père est pour l’hôpital. Il trouve à la morgue les corps de Cuộc viếng thăm đầu tiên của Cha Seitz là bệnh viện. Ngài tìm thấy nơi nhà
quinze Français, affreusement mutilés, qui ont été massacres dans leurs maisons. quàn thi thể của 15 người Pháp, bị xà xẻo một cách dã man, họ đã bị tàn sát ngay
trong nhà họ.
Je ne savais pas, écrit-il, que la sauvagerie, la bestialité humaine pouvait aller si
Ngài viết:
loin, si bas surtout ! Il ne serait pas décent de donner plus de détails…
Tandis qu’il visite les salles des malades, l’alerte sonne : l’hôpital est attaqué de “Tôi không thể hiểu được tại sao sự tàn bạo, thú tính con người có thể đi xa đến
thế, thấp hèn đến thế! Thật là thiếu khiếm nhã nếu phải tả thêm chi tiết...”
trois côtés.
Trong lúc Ngài đang thăm các phòng bệnh, thì có tiếng chuông báo động: bệnh
viện đang bị tấn công từ 3 phía.
Ngài kể tiếp:
Ce fut un beau cirque ! raconte-t-il. Des convalescents en pyjama ; des semivalides armés d’un fusil, abrités derrière une colonne, font le coup de feu ; dans
le jardin les blindés, venus de suite à la rescousse, tirent bandes sur bandes.
Mais où est l’ennemi ? Là, regardez dans cet arbre… là-haut dans le château
d’eau… sur cette toiture… ; on le voit, on croit le voir partout, mais en fait on
ne sait où il se tient. Ce qui est certain, c’est que les balles vous sifflent aux
oreilles.

“Thật là một buổi diễn xiếc đẹp đẽ! Bệnh nhân hồi sức còn mặc đồ ngủ; những
người bệnh nhẹ thì tay cầm súng, núp sau cột, nã đạn; trong vườn các xe thiết
giáp, vừa chạy tới giải cứu, xả súng liên hồi. Nhưng kẻ thù ở đâu? Kia kìa, trên
cành cây ... trên tháp nước ... trên mái nhà…; người ta nhìn thấy chúng, tưởng
là nhìn thấy chúng khắp nơi, nhưng thật ra chẳng biết chúng ở đâu cả. Chỉ có
một điều chắc chắn là đạn đang réo ngang tai.”

C’est Noël ! Un poste radio émetteur a été installé d’urgence à la mission Giáng Sinh đến rồi! Một đài phát thanh đã được lắp đặt tạm thời tại Nhà Chung,
transformée en bunker et on demande au curé de la cathédrale de donner un lúc này đã trở thành một hầm trú ẩn và người ta yêu cầu cha sở nhà thờ chính
message :
tòa cho một thông điệp:
Noël, fête de douceur et de pureté ! Noël, fête de tendresse et de paix! Noël où
l’intimité se fait plus douce au foyer devant la joie des petits enfants ! Noël enfin
et surtout, où le Ciel, par la voix du divin Enfant, rappelle au monde son
pressant message d’amour, de réconciliation et de paix!

“Giáng Sinh, ngày lễ của sự dịu dàng và thanh khiết! Giáng Sinh, ngày lễ của
yêu thương và hòa bình! Giáng Sinh, ngày lễ mà tình thân càng ngọt ngào thêm
trong mái ấm trước cảnh sum vầy con cái! Cuối cùng, và trên hết, Giáng Sinh
là lúc mà Trời, qua tiếng của Hài Nhi Giêsu, nhắc lại cho thế giới sứ điệp khẩn
thiết của tình yêu, hòa giải và hòa bình!

Comment évoquer de si purs et si nobles sentiments, alors que de sinistres lueurs Làm sao có thể nói lên những tâm tình cao đẹp và thanh khiết đến ngần ấy, giữa
d’incendie font rougeoyer notre ciel, qu’au lieu des chants très doux, le bruit de lúc các đám cháy thê lương đang đỏ rực cả bầu trời, và thay cho tiếng hát thánh
la mitraille couvre nos voix et qu’en nos coeurs pèse l’angoisse de l’horrible thót, là tiếng súng liên thanh đang át đi tiếng nói của chúng ta và con tim chúng
nécessité de la lutte fratricide ! Quelle dérision !

ta đang trĩu nặng nỗi lo về một cuộc chiến huynh đệ tương tàn đã trở thành hiện
thực cần thiết ! Oái oăm thay!
C’est vrai… J’ai tout d’abord pensé ne pas pouvoir vous parler. Mais bien vite
je me suis repris, car ma mission est d’être l’écho de Celui dont la voix a retenti
pour la première fois dans le monde, il y a deux mille ans, écho qui doit dominer
toutes les turpitudes humaines et, malgré tout, se faire entendre en tout lieu et
en tout temps.

Thật vậy ... lúc đầu tôi cho rằng mình không thể nói chuyện với anh chị em được.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã nghĩ lại, vì sứ mệnh của tôi là phải trở nên tiếng
vọng của Đấng mà hai ngàn năm trước đã hô vang lần đầu tiên trên thế giới,
tiếng vọng ấy phải trấn áp tất cả mọi sự khốn nạn nhơ bẩn của con người, và
bất chấp tất cả, tiếng vọng ấy phải được lắng nghe mọi nơi, mọi lúc.

Oui, je dois, et je veux vous redire que Noël, c’est le jour qui commémore la
plus incroyable révolution que le monde ait jamais connue : la Révolution par
l’amour. Et cette Révolution, n’en doutez pas, commencée au berceau de
Bethléem, n’a jamais cessé et ne cessera jamais de se propager dans le monde.
Sans doute, il est des étapes dans l’histoire humaine où une autre révolution, la
révolution par la haine, semble tout submerger, tout compromettre. Mais elle
ne saurait vaincre finalement, car rien de durable ne se bâtit sur la haine ; elle
n’engendre que sang, larmes et ruines !

Đúng thế, tôi phải và tôi muốn lập lại rằng Giáng Sinh là ngày tưởng niệm cuộc
cách mạng không tưởng nhất mà thế giới chưa bao giờ biết đến: cuộc cách mạng
của tình yêu. Và cuộc cách mạng này, không nghi ngờ gì nữa, đã bắt đầu từ
máng cỏ Bê Lem, chưa bao giờ ngừng và sẽ không bao giờ ngừng lan tỏa trên
khắp thế giới. Tất nhiên, có những giai đoạn trong lịch sử nhân loại, một cuộc
cách mạng khác, cuộc cách mạng của hận thù, dường như chôn vùi tất cả, phá
hủy tất cả. Nhưng cuối cùng nó sẽ không thể chiến thắng, vì không có cái gì
được xây dựng trên hận thù lại có thể tồn tại lâu dài; nó sẽ chỉ gây ra đổ máu,
nước mắt và sự hủy diệt!

La seule Révolution constructive, c’est celle inaugurée, il y a vingt siècles, par
le Christ. (…) Il faut que nous soyons, nous aussi, des révolutionnaires ardents
et convaincus : les révolutionnaires par l’Amour, les révolutionnaires du Christ.
(…)

Cuộc cách mạng duy nhất có tính cách xây dựng, đó chính là cuộc cách mạng
đã khởi nguyên cách đây 20 thế kỷ, bởi Đức Ki-tô. (...) Vì vậy, ước gì cả chúng
ta nữa, chúng ta cũng trở nên những nhà cách mạng nhiệt thành và kiên vững:
những nhà cách mạng bằng tình yêu, những nhà cách mạng của Đức Ki-tô (...)”

Durant de longues semaines encore, la guérilla continue, le nettoyage de Hanoï
se poursuit, maison par maison, rue par rue, quartier après quartier ; l’armée
française, dont la supériorité est incontestable, compte tout de même trois cents
morts, et il y a aussi des civils tués. Du côté viêtminh, les morts sont plus
nombreux encore ; mais c’est une fourmilière dont les troupes sont inépuisables,
alimentées toujours par la Chine toute proche. Il faudrait des troupes beaucoup
plus nombreuses — que la France ne peut fournir — pour venir à bout de cette
révolte.

Trong nhiều tuần lễ dài sau đó, cuộc chiến du kích vẫn tiếp tục, việc tảo thanh ở
Hà Nội vẫn tiếp tục, từng căn nhà, từng con đường, từng khu phố; quân đội
Pháp, dù sức mạnh vượt trội, cũng mất 300 binh lính, và có cả nhiều thường dân
bị giết. Về phía Việt Minh, số người chết còn nhiều hơn nữa; nhưng nó giống
như một ổ kiến mà nguồn binh lực không bao giờ cạn, và luôn được bọn Trung
Cộng ngay sát bên tiếp tế. Cần phải có nhiều lực lượng hơn – mà nước Pháp
không thể cung cấp – mới có thể dẹp được cuộc nổi loạn này.

Les destructions matérielles sont incalculables ; pas une maison des Européens
n’a été épargnée : sinon détruite, au moins constellée de blessures ; quant aux
maisons annamites, elles sont anéanties à quatre vingts pour cent. La capitale du
Tonkin est une cité en ruine. Sur cent cinquante mille habitants que comptait la
ville, il ne reste qu’une quinzaine de milliers d’Annamites. Ceux qui n’avaient
pas fui avant la guerre se sont échappés au dernier moment — ou sont morts.
Quant aux villages des alentours, les Viêts y ont pratiqué la tactique de la terre
brûlée: il n’y a plus âme qui vive, les maisons ont été rasées ou brûlées, les routes
coupées de tranchées.

Thiệt hại vật chất thì vô kể; không một ngôi nhà nào của người Pháp được bỏ
qua: nếu không sụp đổ thì cũng đầy thương tích; còn nhà của dân bản xứ, cũng
bị phá hủy đến 80%. Thủ đô của Bắc Bộ điêu tàn. Dân số trên 150 ngàn trước
đây, giờ chỉ còn khoảng 15 ngàn người Việt. Những người đã không bỏ chạy
trước cuộc chiến, rồi cũng phải trốn đi vào phút cuối – hay đã chết. Còn các làng
mạc chung quanh, Việt Minh đã thực hiện chính sách tiêu thổ kháng chiến:
không còn bóng dáng sự sống, nhà cửa bị cào bằng hoặc thiêu rụi, đường sá bị
cắt khúc bởi giao thông hào.

Que pensent-ils, ces Annamites dont le Père Seitz commence à bien connaître
le tempérament et les souhaits ? Une élite a bien compris qu’elle devait
collaborer avec la France et que l’ennemi de leur patrie, c’était le Viêt-minh, qui
cherche à régner par la terreur. Mais la masse semble s’éloigner, car elle se laisse
entraîner par une propagande antifrançaise effrénée, que les concessions
accordées par la France n’ont fait qu’accréditer, car elles sont considérées
comme une prevue d’impuissance. Le missionnaire, avec sa jeune expérience,
préconise d’appliquer ce qu’il appelle

Họ đang nghĩ gì, những người bản xứ mà cha Seitz bắt đầu biết rõ tính tình
và ước vọng? Một thành phần ưu tú đã hiểu rằng họ phải cộng tác với Pháp và
kẻ thù của quê hương, chính là Việt Minh, những kẻ muốn thống trị bằng sự sợ
hãi. Nhưng khối bình dân hình như xa dần, vì họ đã bị lôi cuốn theo tuyên truyền
chống Pháp cực đoan, và các nhượng bộ mà chính phủ Pháp đưa ra chỉ làm tăng
thêm uy tín cho Việt Minh, bởi chúng cho thấy Pháp thật sự đang bất lực. Vị
thừa sai, với kinh nghiệm non trẻ của mình, khuyến khích áp dụng điều mà Ngài
gọi là

la judicieuse consigne donnée par nos vieux et splendides « colonisateurs » (le
mot ne doit pas nous faire peur !), les Gallieni, les Lyautey : « Frapper fort à la
tête, et rassurer les masses. » Or, ici, aujourd’hui, c’est la masse innocente qui
est écrasée, et la tête demeure. Il faut d’urgence changer de méthode et
poursuivre jusqu’au bout la lutte contre les responsables viêtminhs. Les
Annamites attendent cela.

‘Cẩm nang của các bô lão và các “nhà thực dân” vĩ đại (từ này không nên làm
cho chúng ta sợ hãi!), các nhân vật tiếng tăm như Gallieni, Lyautey: “Hãy đập
dập cái đầu và trấn an quần chúng.” Trong khi đó, ở đây, hôm nay, đám đông
vô tội đang bị nghiền nát, còn cái đầu vẫn tồn tại. Phải cấp tốc thay đổi chiến
thuật và theo đuổi đến cùng cuộc chiến chống những nhà lãnh đạo Việt Minh.
Người dân Việt trông chờ điều đó.’

La tête, ne l’oublions pas, c’est essentiellement Hô-Chi-Minh. Ils attendent
visiblement autre chose, assure le Père : la restauration monarchique de Sa
Majesté Bao Daï. Le nom de l’empereur, démissionné par force, ou au moins
par contrainte, en août 1945, est dans tous les esprits. L’Annamite est
traditionaliste ; le Viêt-minh a bousculé la tradition ; sous prétexte de patriotisme
et d’indépendance, il a secoué toutes les classes sociales et il en restera un appel
à une formule nouvelle; mais le peuple ne veut pas d’une rupture totale et brutale
avec le passé, comme le Viêt-minh le tente. Une monarchie constitutionnelle
sagement dosée serait bien accueillie et opportune.

Cái đầu, xin đừng quên, chính là Hồ Chi Minh. Cha Seitz khẳng định: rõ ràng,
họ còn trông chờ một việc khác nữa: hoàng đế Bảo Đại tái lập nền quân chủ.
Đại danh của hoàng đế, bị ép thoái vị bằng vũ lực, hay ít nhất vì miễn cưỡng
vào tháng 8/1945, đang còn trong tâm trí mọi người. Dân Việt là một dân bảo
thủ; Việt Minh đã đảo lộn truyền thống cha ông; viện cớ của lòng yêu nước và
độc lập, họ đã làm lung lay tất cả các tầng lớp xã hội và kêu gọi lập ra một
phương thức mới; nhưng dân chúng không hề mong muốn một sự đoạn tuyệt
hoàn toàn với quá khứ, như là Việt Minh chủ trương. Một nền quân chủ lập hiến
được định hình cách khôn ngoan sẽ được đón nhận và rất phù hợp.

Quelle est la situation des missions à l’heure actuelle ? Six prêtres français du
séminaire Saint-Sulpice de Hanoï, une religieuse française et quatre religieuses
annamites, qui demeuraient dans la banlieue et n’ont pu être libérés à temps, ont
été emmenés comme otages par les Viêts. Tous les prêtres, religieux et
religieuses de Nam-Dinh, une mission voisine, ont disparu ; plusieurs églises
ont été incendiées. Des missions plus lointaines, on est sans nouvelle.

Còn tình hình các giáo khu thì ra sao? 6 linh mục người Pháp của chủng viện
Xuân Bích Hà Nội, 1 nữ tu người Pháp và 4 nữ tu người Việt, đang ở vùng ngoại
ô và không được giải thoát kịp thời, đã bị Việt Minh bắt đi làm con tin. Tất cả
các linh mục, nam nữ tu sĩ ở Nam Định, một giáo khu bên cạnh, đã mất tích;
nhiều nhà thờ bị đốt cháy. Còn các giáo khu xa hơn, chẳng có tin tức gì.

À Hanoï, ce sont maintenant deux mille réfugiés qui sont secourus par la
mission, qu’il faut loger, nourrir, vêtir, dont il faut assurer l’hygiène, surveiller
la discipline. Le Père Seitz est sur tous les fronts, jeté dans une immense mêlée
— pacifique cette fois, — responsable de l’ensemble des secours : c’est là qu’il
se sent à son affaire ! C’est le genre de situation qui convient à son tempérament.

Bây giờ ở Hà Nội có 2 ngàn dân tản cư đang được Nhà Chung cứu giúp, phải lo
chỗ ở, cái ăn cái mặc, giữ gìn vệ sinh và duy trì kỷ luật. Cha Seitz có mặt ở khắp
nơi, lao mình vào giữa đám đông hỗn tạp, tuy ôn hoà, và đảm nhận toàn bộ hoạt
động cứu trợ: đúng là công việc mà Ngài ưa thích vì rất phù hợp với cá tính của
Ngài.

L’orphelinat Sainte-Thérèse, qu’il a fondé il y a trois ans, a rebondi de façon Nỗi lo lắng về cô nhi viện thánh Têrêxa, mà Ngài lập ra cách đây 3 năm, đã xuất
inattendue. Sur les trois cents enfants qu’il avait, deux cent soixante-dix se hiện trở lại một cách bất ngờ. Trong số 300 trẻ mồ côi mà Ngài phụ trách, có

trouvaient à Son Tay, à quarante kilomètres de Hanoï : il en est sans nouvelles
et cela l’angoisse. Que sont-ils devenus ? Ils sont sans argent, sans riz ; peut-être
ont-ils été emmenés par les Viêts dans la brousse pour une « rééducation » à leur
manière. Le Père prie sainte Thérèse de les protéger et de les ramener un jour
sains et saufs.

270 em đang bị kẹt tại Sơn Tây, cách Hà Nội 40 km: Ngài không có tin tức gì
về các em cả, và điều đó làm Ngài lo lắng. Tình hình các em bây giờ ra sao? Các
em không có tiền, cũng chẳng có gạo ăn; cũng có thể chúng đã bị Việt Minh dẫn
vô bưng và đang “được cải tạo” theo cách của họ. Ngài cầu xin thánh Têrêxa
bảo vệ các em và đưa các em trở về nguyên vẹn.

À Hanoï, ceux qu’il avait auprès de lui se sont multipliés par le fait de la guerre
atroce, qui a tué tant de parents — et même d’enfants. Il regroupe les survivants
dans le collège Puginier que les Frères des Écoles chrétiennes ont dû abandonner
: ils seront bientôt cinq cents. Il doit réorganiser écoles, ateliers, infirmerie,
jardin d’enfants, lingerie, placement des apprentis, etc. Mais comment nourrir
tout ce monde ?… La viande est à 2 500 F le kilo, les légumes sont inexistants,
le riz se raréfie… Alors, il mendie. Il mendie pour que cinq cents enfants ne le
fassent pas à sa place, dans des conditions périlleuses : c’est le grand argument
qu’il oppose à ceux qui s’étonnent de le voir contrarier la « sélection naturelle »
et la « lutte pour la vie ». Évidemment, pour un esprit non chrétien, l’activité de
« Cha Kim », le « Père d’Or » — comme l’appellent toujours les enfants —
paraît incompréhensible. Aux pires moments, il a encore toutes les audaces et
ne connaît jamais le découragement.

Ở Hà Nội, đám trẻ mà Ngài chăm sóc đã tăng lên cấp số do cuộc chiến thảm
khốc đã lấy đi mạng sống của biết bao cha mẹ - và kể cả em bé. Ngài tụ tập
những đứa còn sống sót trong trường Puginier mà các sư huynh dòng La San đã
phải rời bỏ: gần đến 500 em. Ngài phải tổ chức lại trường học, xưởng thợ, bệnh
xá, vườn trẻ, nhà giặt, nơi chốn học nghề, v.v. Nhưng làm sao nuôi ăn tất cả mọi
người đây? ... Thịt giá 2,500 quan một ký, rau cỏ không có, gạo thì hiếm ... Phải
đi ăn xin thôi. Ngài đi ăn xin để 500 đứa trẻ của Ngài khỏi phải đi ăn xin, trong
những hoàn cảnh đầy hiểm nguy: đó là một lý luận mạnh mẽ của Ngài đối với
những ai ngạc nhiên thấy Ngài đi ngược lại nguyên tắc “sàng lọc tự nhiên” hay
“chiến đấu mà sống”. Tất nhiên, đối với một người ngoại giáo, hoạt động của
“Cha Kim”, hay “Cha Vàng”, như các em vẫn gọi, là không thể nào hiểu được.
Vào những giờ phút bi thảm nhất, Ngài vẫn luôn táo bạo và không bao giờ nản
chí.

Ceci ne suffisant pas à ses activités, il réorganise la librairie catholique, et prend
la direction d’une imprimerie contiguë. L’ensemble prend le nom de « Centre
d’accueil de l’enfance annamite abandonnée ». Encore un point noir : le
recrutement du personnel, de la direction, des maîtres. Il peut bien lancer la
machine, mais il lui est indispensable d’être secondé et parfaitement compris
quant à l’esprit qu’il inculque à tout ce qu’il entreprend.

Các hoạt động này đối với Ngài vẫn chưa đủ, Ngài còn tổ chức lại nhà sách công
giáo, và điều hành một nhà in ở sát bên. Cả khu này được đặt tên là “Trung tâm
tiếp nhận trẻ em Việt bị bỏ rơi”. Vẫn còn một vấn đề khó khăn: tuyển dụng nhân
sự, ban quản trị, tìm thầy giáo. Ngài có thể khởi đầu công việc, nhưng Ngài cần
phải có người giúp Ngài và nhất là hiểu được thấu đáo tinh thần mà Ngài muốn
áp dụng trong tất cả các công trình Ngài thực hiện.
Ngài nói:

Ce qui m’intéresse par dessus tout, dit-il, c’est l’éducation proprement dite des
“Điều tôi quan tâm nhất, đó là sự giáo dục đúng nghĩa của các em để khơi dậy
gosses, leur éveil humain, moral, spirituel. Le reste, tout le reste est nécessaire,
sans doute, car il faut vivre et ce sont des milliers d’enfants que j’aurai un jour nơi các em tính nhân bản, lòng đạo đức và cuộc sống thiêng liêng. Thứ còn lại,
sur les bras. Mais j’entends bien rester à ma place: « prêtre, père des âmes ». tất cả các thứ còn lại tất nhiên cũng cần thiết, bởi vì cần phải sống, và sẽ đến
ngày có hàng ngàn trẻ tôi phải lo. Nhưng tôi vẫn muốn ở trên cương vị của tôi:
“linh mục, cha các linh hồn”.
Và Ngài tiếp:
Je suis de nouveau lancé à fond, conclut-il, en ce mois de février 1947. Mais la “Tôi lại dấn bước đến cùng vào tháng 2/1947 này. Nhưng cuộc chiến đấu còn
bataille a quelque chose de plus âpre qu’autrefois. J’ai parfois l’impression de cam go hơn trước. Có lúc tôi cảm thấy mình như một kẻ đang gồng mình chống
l’homme qui s’arc-boute pour soutenir un édifice qui croule. On ne sait ce que giữ cho một toà nhà đang sập xuống. Khi không biết ngày mai sẽ như thế nào,
réserve le lendemain, que dis-je : la minute qui doit suivre. Qu’importe : il faut
hay nói đúng hơn, ngay giây phút kế tiếp. Mặc kệ: phải chiến đấu trong đêm

lutter dans la nuit ; il faut tenir. Le Seigneur nous demande cet acte de foi et khuya, phải kiên trì. Chúa đòi hỏi chúng ta thể hiện bằng chứng đức tin và đức
d’amour.
mến này.
Parlant à la radio dimanche dernier encore, je disais à mes auditeurs que les
chrétiens de notre temps devaient apporter au service du Christ la même énergie
farouche, le même dévouement total, le même mépris de la vie et de la mort, que
les vrais militants communistes. Nous, ici, nous les avons sous nos yeux, nous
les voyons à l’oeuvre : c’est formidable ! Il faut que les enfants de Lumière
combattent, au moins, comme les enfants de ténèbres. Si la foi et l’amour ne
sont pas assez forts en nous pour nous mouvoir, au moins que l’instinct de
conservation nous anime. Et que, si nous ne comprenons pas, alors, tant pis !
Nous en mourrons et nous ne l’aurons pas volé !

Trong lần phát thanh chủ nhật vừa rồi, tôi đã nói với thính giả rằng các Ki-tô
hữu thời nay phải phục vụ Đức Ki-tô, bằng một nghị lực dữ dội, một lòng tận
tâm hoàn toàn, coi thường sự sống lẫn cái chết, như các chiến binh cộng sản
thực thụ. Ở đây, chúng ta chứng kiến tận mắt việc họ làm: thật đáng kinh ngạc!
Con cái ánh sáng phải chiến đấu ít nhất ngang bằng con cái của bóng tối. Nếu
đức tin và đức mến không đủ sức vận dụng được chúng ta, ít ra bản năng sinh
tồn cũng phải thúc đẩy chúng ta. Và nếu chúng ta vẫn không lãnh hội được điều
này, thì thôi, thây kệ! Chúng ta sẽ chết và chúng ta đáng chết!”
Rồi Ngài kết luận:

Ce n’est peut-être pas de l’éloquence, conclut-il, mais je me moque de “Điều tôi nói có thể không hùng hồn, nhưng tôi chẳng quan tâm đến chuyện
hùng hồn hay không, tôi chỉ hy vọng được thấu hiểu.”
l’éloquence, et j’espère au moins être compris.
L’armée française poursuit son travail de nettoyage des poches viêtminhs et
chinoises qui subsistent dans et autour de Hanoï ; elle encircle les centres de
résistance, délivrant les populations, saisissant d’importants dépôts d’armes et
de munitions de l’armée viêt-minh qui est désorganisée, bousculée, démoralisée
; celle-ci n’en poursuit pas moins ses attaques de guérillas et de terrorisme,
chassant les habitants des villages et les poussant vers les montagnes et la jungle
où ils dépérissent sans toit ni nourriture autre que des racines et des plantes
sauvages. Le Père Seitz assure que des centaines de milliers de pauvres gens
errent ainsi dispersés dans le Nord-Tonkin:

Quân đội Pháp tiếp tục công việc tảo thanh các chốt Việt Minh và Trung Cộng
còn bám trụ ở trong và chung quanh Hà Nội; bao vây các điểm đối kháng, giải
thoát dân chúng, tịch thu các kho súng ống và đạn dược của bộ đội Việt Minh,
lúc này đã bị phân tán, đẩy lùi và mất tinh thần: tuy nhiên bọn này vẫn thực hiện
các cuộc tấn công du kích và khủng bố, đuổi dân ra khỏi làng mạc, đẩy họ lên
vùng rừng núi bưng biền, nơi họ chết dần chết mòn do không nhà, không lương
thực ngoài rễ cây và lá rừng. Cha Seitz quả quyết có hàng trăm ngàn dân nghèo
lang thang rải rác trên các vùng Bắc Bắc Bộ:

C’est un désastre, une ruine effroyable, dit-il. Ce pauvre pays est littéralement
vidé, épuisé. Nous assistons à une catastrophe historique don’t beaucoup ne
mesurent pas encore l’étendue. C’est l’effondrement d’un siècle d’effort et de
travail.

“Đúng là một thảm họa khủng khiếp. Xứ sở nghèo nàn này hoàn toàn trống
rỗng, kiệt quệ. Chúng tôi đang chứng kiến một thảm họa lịch sử mà nhiều người
còn chưa lường được nó sâu rộng thế nào. Sự sụp đổ công trình xây dựng của
cả 1 thế kỷ.”

En mars 1947, il peut risquer une sortie, avec son évêque, vers des villages de
la banlieue où des chrétiens ont pu revenir : c’est une grande joie pour lui et pour
tous — qui retrouvent leur bon sourire malgré les souffrances endurées ; mais
les églises et les maisons détruites demanderont des années d’efforts pour être
relevées.

Tháng 3 năm 1947, cùng với đức giám mục, Ngài mạo hiểm thực hiện một
chuyến viếng thăm các làng mạc vùng ngoại ô, nơi mà nhiều người công giáo
đã có thể quay về: đó là một niềm vui lớn lao cho Ngài và cho tất cả mọi người
– họ đã tìm lại được nụ cười đôn hậu, mặc cho các khổ đau đã gánh chịu; nhưng
các nhà thờ và nhà cửa bị phá hủy thì phải mất nhiều năm mới xây dựng lại
được.

Grâce à Dieu, difficultés et ruines ne font qu’exalter ma volonté de tenir ; je “Nhờ ơn Chúa, khó khăn và đổ nát chỉ làm bừng lên ý chí kiên định của tôi; tôi
sens sourdre en moi sans cesse l’espérance. Nous en sortirons. L’essentiel est cảm thấy trong tôi luôn nảy sinh niềm hy vọng. Chúng ta sẽ vượt qua. Điều quan
de garder une tête froide, de ne se laisser décourager par rien, de réagir après trọng là phải giữ cho đầu mình thật tỉnh táo, không để cho bất cứ điều gì làm

chaque coup. Et ainsi je pense et j’ose dire que la vie est belle et digne d’être
vécue. Si elle ne l’est pas toujours en elle-même et pour elle-même, elle l’est
quand même à cause de sa résonance et de son prolongement dans l’Au-delà.
Tout est fonction de l’éternité.

mình nản chí, và lúc nào cũng sẵn sàng phản công. Nhờ suy nghĩ vậy nên tôi
dám nói rằng cuộc đời vẫn đẹp và vẫn đáng sống. Nếu như không phải lúc nào
cuộc đời cũng đẹp và đáng sống tự thân nó và cho riêng nó, thì nó vẫn đẹp và
đáng sống vì nó là sự cộng hưởng và nối dài tới Cuộc Sống Đời Sau. Tất cả đều
tùy thuộc vào đời sống vĩnh cửu.”

Mort de sa mère

Mẹ Ngài qua đời

« L’éternité ! » Voici qu’après qu’il a vu mourir autour de lui tant et tant de ses
enfants du Vietnam, elle vient frapper plus intimement à sa porte durant l’été
1947. Sa mère, si tendrement chérie, avec laquelle il partageait ses sentiments,
ses confidences, son attrait invincible pour la vie surnaturelle, est partie vers le
Ciel le 23 août, dans sa soixante-neuvième année. Un courrier du mois d’avril
lui avait appris qu’elle était malade, mais elle s’était remise et il écrivait:

« Vĩnh cửu! » Vậy là sau khi thấy cái chết của biết bao nhiêu con cái Việt Nam
chung quanh Ngài, sự chết đã lần đến trước cửa nhà Ngài, vào mùa hè năm 1947.
Người mẹ mà Ngài rất đỗi yêu thương và luôn chia sẻ tình cảm, tâm sự, và niềm
đam mê đối với cuộc sống thiêng liêng, người mẹ ấy đã về trời ngày 23 tháng 8,
hưởng thọ 69 tuổi. Một bức thư vào tháng 4 đã cho Ngài biết là bà bị bệnh,
nhưng bà đã khỏe lại và Ngài viết:

Je remercie Dieu de vous avoir gardés tous et d’avoir permis le rétablissement “Con cám ơn Chúa đã gìn giữ tất cả gia đình ta và giúp cho mẹ hồi phục. Nhưng,
de Maman. Combien tu dois être fragile cependant, ma chère maman. Je n’ose thưa mẹ kính yêu, bây giờ chắc mẹ đã yếu nhiều. Con không dám nghĩ đến điều
y songer ! Que la volonté de Dieu soit faite…
đó! Cầu cho ý Chúa được thể hiện ...
Sois bien persuadée, en tout cas, que tes prières et sacrifices ont été pour moi,
durant ces mois tragiques, un bouclier. Je peux dire que j’expérimente chaque
jour le beau dogme de la communion des saints et de la réversibilité des mérites:
tu es missionnaire en moi. Si j’ai été préservé et si j’ai pu tenir dans la tâche
qui m’incombe, c’est parce que tu étais tout près de moi.

Dù sao đi nữa, xin mẹ hãy tin rằng, tất cả các lời cầu nguyện và hy sinh của mẹ,
trong những tháng ngày bi thảm này, là tấm khiên bảo vệ con. Con có thể nói
rằng con đang cảm nghiệm mỗi ngày tín điều các thánh thông công và sự chuyển
hồi công phúc: mẹ là vị thừa sai trong con. Sở dĩ con đã được gìn giữ và đã có
thể kiên vững trong nhiệm vụ được giao phó, đó là vì mẹ luôn ở bên cạnh con.”

Un télégramme parvient le 24, moins de vingt-quatre heures après son envoi, Một bức điện được gửi đến hôm 24 tháng 8, tức chưa đầy 24 giờ sau khi được
alors que le Père Seitz vient de terminer la grand-messe du dimanche à la phát đi, lúc đó Cha Seitz vừa kết thúc buổi lễ trọng ngày chủ nhật ở nhà thờ
chính tòa. Càng xa gia đình, Ngài càng thấm nỗi đau chia cách. Ngài viết cho
cathédrale. Si loin des siens, il ressent doublement la douleur de la séparation.
cha, anh trai và chị gái:
Notre chère maman n’est plus, écrit-il à son père, à son frère et à sa soeur. Elle
n’est plus parmi nous, ici-bas. Mais si vous saviez comme je la sens toute
proche. Il me semble que je ne l’ai jamais sentie si près de moi comme
maintenant. Ma peine, ma tristesse, sont tempérées par je ne sais quel sentiment
de paix et de fierté. Elle n’est plus, mais nous la reverrons, mais elle est plus
nôtre que jamais, car elle est au Ciel, et le jour de sa mort n’a été que le jour de
sa naissance pour une éternité de béatitude et de félicité. J’ai été le confident de
maman et je sais combien son âme avait soif de Dieu. Ce désir de Dieu était une
grâce d’En haut, un prélude de l’accueil que le Seigneur lui réservait. « Tu ne
me chercherais pas si tu ne m’avais déjà trouvé.»

“Người mẹ thân yêu của chúng ta không còn nữa. Mẹ không còn ở với chúng ta
dưới thế gian này. Nhưng giá như mọi người biết được là con luôn cảm thấy Mẹ
thật gần bên. Hình như con chưa bao giờ thấy Mẹ thật gần bên con như lúc này.
Nỗi đau, nỗi buồn của con được giảm nhẹ bởi một cảm giác an bình và niềm tự
hào mà con không biết diễn tả ra sao. Mẹ không còn nữa, nhưng chúng ta sẽ
gặp lại Mẹ, Mẹ là của chúng ta hơn bao giờ hết, vì Mẹ đang ở trên trời, và ngày
mẹ mất cũng là ngày mẹ được tái sinh trong ân sủng và niềm hạnh phúc vĩnh
cữu. Con đã được Mẹ tâm sự nhiều lần và con biết Mẹ khao khát Chúa dường
nào. Niềm khao khát này là một ân phúc từ Trời, một tiên báo cho sự tiếp đón
mà Chúa dành cho Mẹ. “Con sẽ chẳng tìm kiếm Ta, nếu như con đã không đã
gặp thấy Ta trước”.

Oui, je suis triste avec vous, mais l’espérance chrétienne tempère ma peine et
je voudrais que vous ayez ces mêmes sentiments pour vous aider et vous soutenir
dans l’épreuve présente. Que Dieu vous accorde cette grâce par l’intercession
de Maman ! (…) Notre dernière et si douce reunion de famille à Criquetot l’an
dernier n’est, à mon sens, que le gage de cette autre réunion, au grand complet,
que nous tiendrons un jour — bientôt — au Ciel. Confiance!

Phải, con cũng buồn với cha, anh và chị, nhưng niềm hy vọng Ki-tô giáo làm
dịu nỗi đau của con và con muốn rằng mọi người cũng có những cảm xúc như
vậy để có thể giúp và nâng đỡ nhau trong thử thách hiện tại. Nguyện xin Chúa
ban ơn này cho mọi người qua sự cầu bầu của Mẹ! (...) Cuộc hội ngộ êm đềm
của gia đình ta ở Criquetot năm ngoái, theo con nghĩ, là bảo chứng cho một
cuộc hội ngộ khác, đầy đủ hơn, của tất cả chúng ta một ngày gần đây trên Thiên
Quốc. Hãy vững tin!”

Paul Seitz est entouré, à cette occasion, de l’affection délicate de son évêque, de
ses confrères, et aussi de ses chers orphelins : tous lui témoignent des marques
de sympathie qui le réconfortent. Il célèbre une messe de requiem à l’orphelinat
et nombreux sont les petits orphelins qui offrent leur communion pour la maman
de leur Père spirituel et nourricier.

Trong dịp này, cha Paul Seitz được an ủi bởi tình thương yêu tế nhị của đức
giám mục và các anh em đồng môn, cũng như các trẻ mồ côi thân yêu: tất cả
đều tỏ dấu cảm thông khiến cho Ngài thấy mình được nâng đỡ nhiều. Ngài dâng
lễ tang ở cô nhi viện và tất cả các em đã hiệp ý để cầu nguyện cho thân mẫu của
người vừa là cha thiêng liêng vừa là dưỡng phụ của các em.
Ngài viết cho cha mình như sau:

Ces pauvres gosses ont été vraiment émouvants, écrit-il à son père, et je pense
que la prière de ces petits abandonnés — qui ne le sont plus grâce au sacrifice
d’une maman de missionnaire — a été droit au Coeur de Dieu et a dû réjouir
l’âme de Maman.

“Các cậu bé tội nghiệp này thật rất dễ thương, và con nghĩ rằng lời cầu nguyện
của các con trẻ bị bỏ rơi này – nay chúng không còn bị bỏ rơi nữa nhờ sự hy
sinh của bà mẹ vị thừa sai – đã đi thẳng tới Trái Tim Chúa và chắc hẵn đã làm
vui lòng Mẹ.

Le mardi 26 — qui était le jour de l’inhumation à Criquetot, si je ne me trompe,
— j’ai de nouveau chanté un service funèbre solennel, mais cette fois-ci à la
cathédrale de Hanoï, en présence de Monseigneur, de tous les missionnaires
réunis et d’un grand nombre de paroissiens annamites.

Thứ ba 26 – là ngày chôn cất mẹ ở Criquetot, nếu con không lầm, - con đã dâng
lễ trọng thể cầu hồn cho mẹ, nhưng lần này ở nhà thờ chính tòa Hà Nội, có sự
hiện diện của Đức giám mục của con, với tất cả các vị thừa sai và đông đảo bổn
đạo Việt Nam.”

Avec émotion, il recevra quelques semaines plus tard une lettre de sa mère,
écrite au début du mois d’août, et que la lenteur des voyages par bateau ne lui
fera lire que largement après son décès. Combien elle a dû lui être précieuse!
Malheureusement, il ne nous a été conservé presque aucune des lettres à lui
adressées, disparues dans la tourmente de ces années de guerre permanente. Une
cependant retient notre attention: celle du curé de Criquetot, du 15 septembre
1947, relatant les derniers jours de madame Seitz.

Với nhiều cảm xúc, vài tuần sau Ngài nhận một bức thư của mẹ, viết từ đầu
tháng 8, nhưng vì thư gửi đường hàng hải nên Ngài chỉ được đọc lâu sau khi mẹ
mất. Bức thư quý giá biết bao đối với Ngài! Thật không may hầu như tất cả thư
từ gửi cho Ngài đều đã bị mất trong cơn loạn lạc chiến tranh nhiều năm liên tục.
Chỉ còn sót lại một lá thư khiến chúng ta chú ý: lá thư của cha sở giáo xứ
Criquelot, đề ngày 15 tháng 9 năm 1947, kể lại những ngày cuối đời của Bà Cụ
Seitz.

Il y a un mois, votre chère maman venait encore régulièrement dans mon église;
elle m’édifiait, comme toujours, par sa vraie et solide piété, son humilité sincère,
son désir de servir. Elle me parlait de la quête pour les oeuvres missionnaires,
dont elle avait assumé la charge pour que les missionnaires n’aient pas trop à
souffrir .Elle me parlait encore de son missionnaire, dont elle n’avait pas de
nouvelles, mais qu’elle continuait à confier à la divine Providence. Elle me mit
au courant du voyage de M. Thao (2), me disant quelle joie elle aurait de le voir,
de le recevoir, de parler de vous avec lui. Elle aurait ainsi des nouvelles toutes

“Cách đây 1 tháng, người mẹ thân yêu của Cha vẫn thường xuyên dự lễ trong
nhà thờ của tôi; Bà là một gương sáng cho tôi, như mọi lúc, bởi sự thánh thiện
sâu sắc, lòng khiêm nhường chân thành, và tinh thần sẵn sàng phục vụ của Bà.
Bà hay nói với tôi về việc quyên tiền cho hoạt động truyền giáo, mà bà đang
đảm nhận để các vị thừa sai không phải chịu khổ sở quá nhiều. Bà cũng nói với
tôi về vị thừa sai của riêng bà, mà đã lâu không có tin tức, nhưng Bà vẫn cầu
nguyện dâng Ngài cho Chúa Quan Phòng. Bà đã cho biết về chuyến hành trình

fraîches de vos travaux apostoliques. Elle me parla aussi du colis que vous nous
avez fait adresser, et comme je lui parlais de votre grande délicatesse, une larme
vint à ses yeux, larme de bonheur d’avoir, me dit-elle, un tel fils. « Comme le
Bon Dieu m’a comblée ! » me disait-elle souvent. « Un fils prêtre, un fils
missionnaire ! »

của ông Thảo3. Bà nói rằng sẽ vui mừng biết bao khi gặp, tiếp đón ông ấy và
nói chuyện với ông ấy về Cha. Nhờ đó Bà sẽ có những thông tin nóng hổi về các
hoạt động tông đồ của Cha. Bà cũng đề cập với tôi về gói quà Cha gửi cho
chúng tôi, và khi tôi nói với bà về sự tinh tế của Cha, bà không cầm được nước
mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc, như lời bà nói, vì có được một người con
như vậy. “Chúa đã ban ơn dồi dào cho con biết chừng nào!” Bà hay nói với tôi
như vậy. ”Một người con linh mục, một người con thừa sai!

Je ne m’imaginais pas que quelques jours après, la mort allait si vite la frapper,
et que ce serait sa dépouille mortelle que je recevrais dans mon église qu’elle
visitait chaque jour (une des rares personnes de ma paroisse à penser à faire la
visite au Très Saint Sacrement).

Tôi không ngờ được rằng chỉ một vài ngày sau đó, bà mất nhanh như vậy, và
chính tôi sẽ đón nhận linh cữu của Bà trong ngôi nhà thờ mà bà vẫn lui tới mỗi
ngày (bà là một trong số ít người trong họ đạo đến viếng Mình Thánh Chúa đều
đặn).

L’abbé Duval raconte ensuite sa dernière visite à la malade :

Cha Duval kể tiếp về lần viếng kẻ liệt thăm Bà lần cuối của cha:

Dieu a permis à votre chère maman de se reconnaître et d’avoir sa pleine
lucidité. Elle était assise dans son fauteuil quand j’ai parlé de confession, elle
voulut se mettre à genoux, ce que je ne permis pas, elle put recevoir l’absolution
en pleine connaissance, et elle répondit aux prières de l’extrême-onction avec
une netteté et une piété qui m’a, une fois de plus, profondément édifié. J’étais
très ému quand je l’ai entendue faire le sacrifice de sa vie pour son missionnaire
et les siens. Quelques heures après elle rendait doucement le dernier soupir,
non sans avoir eu la satisfaction de reconnaître et d’embrasser votre frère, qui
était arrivé quelques moments après que j’eus la grande joie surnaturelle
d’avoir confié à Dieu la belle âme de votre sainte maman.

“Chúa đã cho người mẹ thân yêu của Cha còn biết nhận ra mình và còn rất
minh mẫn sáng suốt. Bà đang ngồi trên ghế, và khi tôi nói đến việc xưng tội, Bà
đã muốn quỳ xuống, nhưng tôi không cho, Bà đã được chịu phép giải tội với đầy
đủ ý thức, và Bà đã trả lời kinh nguyện phép xức dầu một cách rất rõ ràng thánh
thiện, khiến tôi, một lần nữa, lại được đánh động sâu xa. Tôi cũng rất cảm động
khi nghe Bà dâng sự sống của mình để cầu cho vị thừa sai của Bà và gia đình
Bà. Vài giờ sau Bà nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, sau khi đã vui mừng nhận
biết và ôm hôn từ giã anh trai của Cha, người anh này đã kịp đến không lâu sau
khi tôi có được vinh dự thiêng liêng là dâng lên Thiên Chúa linh hồn xinh đẹp
của người mẹ thánh thiện của Cha.

Vous connaissiez sa simplicité et son humilité, aussi avait-elle voulu des
obsèques de pauvre. Nous n’avons pas cru devoir aller outre. Elle eut le cercueil
de sapin qu’elle désirait, une simple messe basse, sans aucune cérémonie
chantée, la belle simplicité des belles âmes qui n’ont toujours vécu que pour
Dieu. (…) Elle repose maintenant dans notre cimetière paroissial, dans le
champ commun, selon son désir, sous un tertre de terre nue, avec une simple
croix de bois, comme elle l’a voulu expressément.

Cha đã biết tính đơn sơ và lòng khiêm nhường của Bà, vì vậy Bà chỉ muốn một
đám tang của người nghèo. Chúng tôi không nghĩ phải làm trái ý Bà. Bà được
liệm trong hòm bằng gỗ thông như Bà muốn, một thánh lễ cầu hồn bình thường,
không rình rang hát xướng, sự đơn sơ của những linh hồn cao đẹp suốt đời chỉ
sống vì Chúa. (...) Bây giờ, Bà yên nghỉ trong nghĩa trang của giáo xứ, ở khu
thường, theo như ý nguyện của Bà, dưới một mô đất trơn, với một cây thánh giá
gỗ, như bà đã yêu cầu.”

Như vậy “người cha của trẻ mồ côi”, tới phiên mình cũng trở thành mồ côi, các
Voilà le « père des orphelins » orphelin à son tour, les charges qu’il assume
việc tông đồ Ngài đang đảm nhận dường như đè nặng hơn trên vai và Ngài xin
semblent plus lourdes sur ses épaules et il propose à son évêque de le relever de
celle de curé de la cathédrale : il pense ne plus pouvoir faire face à tant đức giám mục miễn cho mình nhiệm vụ làm cha sở nhà thờ chính tòa: Ngài nghĩ
d’obligations ; mais les bras manquent et il devra continuer, faire face à tout. rằng mình không thể gánh vác nổi nhiều trọng trách như vậy; tuy nhiên bây giờ
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Ông Thảo : một người cộng sự trung thành của cha Seitz. Ông có chuyến đi Pháp, và Cha đã ủy thác cho ông một số công việc trong gia đình Cha.

Librairie et imprimerie se développent, l’orphelinat l’accapare à temps plein car
il doit le déménager du centre ville, où il était réfugié depuis les événements du
19 décembre dernier, pour l’installer dans une vaste propriété appartenant aux
dominicains, la Maison Lacordaire, à cinq kilomètres de Hanoï.

đang thiếu nhân sự và Ngài phải tiếp tục, đương đầu với mọi thứ. Nhà sách và
nhà in đang phát triển, cô nhi viện chiếm gần hết thời gian của Ngài vì Ngài phải
dời cô nhi viện ra khỏi trung tâm thành phố, nơi bọn trẻ lánh nạn từ sau những
biến cố hôm 19/12 vừa qua, để đến thiết lập trong một cơ sở rộng thuộc dòng
Đa Minh, gọi là Nhà Lacordaire, cách Hà Nội 5 cây số.

Propriété magnifique, mais que les Viêt-minhs ont soigneusement sabotée avant
de se retirer : c’est une ruine, réparable, certes, mais les travaux demanderont
des mois, des années peut-être, et des millions. (…) Je suis seul, avec près de
deux cents petits voyous, dans une pagaïe noire, une maison en ruine, sale, non
organisée. J’ai été pendant plusieurs semaines comme sur un navire en détresse.
Je me suis demandé bien des fois si ce n’était pas le dernier coup de chien avant
de voir sombrer cette oeuvre à laquelle je me suis tant attaché ! Alors, j’ai établi
mon P.C. sur place, au milieu des gosses et depuis deux mois je tiens tête. J’ai
dû faire un peu tous les métiers : depuis le dompteur auprès des gosses « durs»,
jusqu’à coolie, en passant par maçon, charpentier et chauffeur de camion.
Après des journées écrasantes, dans une chaleur étouffante, vers les 5 h du soir,
je filais à Hanoï, visitais imprimerie et librairie, puis assurais une permanence
à la cathédrale. À la nuit tombante, je rentrais à l’orphelinat. (…) Si j’avais le
loisir d’écrire, je crois que je pourrais publier un volume inédit sur ces enfants
: le drame, l’aventure, la comédie, parfois la tragédie se mêlent et font de cette
oeuvre une action passionnante. C’est vraiment du travail de défricheur!

Một cơ sở tuyệt đẹp, nhưng Việt Minh đã phá hủy bình địa trước khi rút đi: một
đống điêu tàn, tất nhiên là có thể xây dựng lại được, nhưng công trình sẽ phải
mất nhiều tháng, có thể là nhiều năm, và tốn hằng bao nhiêu triệu bạc.(...) “Còn
tôi chỉ có một mình, với gần 200 đứa trẻ đường phố, trong một mớ hỗn độn, một
ngôi nhà đổ nát, dơ dáy, lộn xộn. Tôi đã sống nhiều tuần lễ như trên một con
tàu mắc nạn. Nhiều lần tôi tự hỏi đây có phải là một thử thách cuối cùng trước
khi nhìn thấy sự sụp đổ của công trình mà mình từng tha thiết gắn bó! Vậy là
tôi đã đặt tổng hành dinh của mình tại chỗ, ở giữa bọn trẻ và từ 2 tháng nay, tôi
đương đầu cầm cự. Tôi đã phải làm đủ thứ nghề: từ khuất phục những đứa trẻ
“cứng đầu”, cho đến làm cu li, thợ nề, thợ mộc và tài xế xe tải. Sau những ngày
mệt mỏi, trong cái nóng ngột ngạt, khoảng 5 giờ chiều, tôi chạy về Hà Nội, thăm
nhà in và nhà sách, rồi ra nhà thờ chính tòa cho phiên trực mỗi ngày. Đêm đến,
tôi quay về cô nhi viện. (...) Nếu như tôi thích thú viết lách, tôi tin rằng mình có
thể phát hành cả một bộ sách chưa từng có về bọn trẻ này: vừa là bi kịch, mạo
hiểm phiêu lưu, vừa là hài kịch, và đôi khi cả thảm kịch, tất cả đan xen vào nhau
và biến tác phẩm này thành một câu chuyện thật hấp dẫn. Đúng là công việc
của người khai hoang!”

Il est littéralement harassé le soir mais, grâce à Dieu, le lendemain il est de
nouveau d’attaque, et il tient bon. Il garde une grande liberté d’esprit, série les
problèmes et les résout les uns après les autres ; il avoue avoir bon estomac pour
digérer les tuiles. Réellement, il sent, il expérimente chaque jour une assistance
particulière de Dieu — sans laquelle il ne pourrait rien réussir. Ce n’est pas
nouveau, mais c’est plus évident que jamais. Il confie à sa soeur Annette que du
vivant de sa mère il attribuait cela à ses prières et sacrifices, elle « qui a été
autant et sans doute plus que moi missionnaire » ! Maintenant, il sait à n’en pas
douter qu’elle agit dans ses oeuvres.

Mỗi buổi chiều, Ngài gần như kiệt sức, nhưng nhờ ơn Chúa, sáng hôm sau Ngài
lại sẵn sàng vào cuộc, và Ngài kiên vững. Ngài giữ một tinh thần thật cởi mở,
sắp xếp các vấn đề và giải quyết tuần tự từng việc một; Ngài thú nhận có một
bao tử cực tốt có thể tiêu hóa cả gạch ngói. Ngài thực sự cảm nghiệm mỗi ngày
sự trợ giúp đặc biệt của Chúa – mà nếu không có ơn nầy, Ngài sẽ chẳng thành
công trong việc gì cả. Điều này không mới, nhưng càng ngày càng hiện rõ hơn
bao giờ hết. Ngài đã tâm sự với Annette, chị gái Ngài rằng khi mẹ còn sống thì
Ngài nhờ vào lời cầu nguyện và hy sinh của mẹ, vì mẹ “chắc chắn là vị thừa sai
hơn em nhiều”! Bây giờ, Ngài đoan chắc rằng mẹ vẫn còn tác động trong công
việc của mình.

J’ai obtenu des résultats et des consolations depuis sa mort, que j’attribue à son
action. Tout va bien ici pour moi, grâce à elle.

Bilan après dix ans de vie missionnaire

“Từ ngày Mẹ mất, em đã đạt được những thành quả và nhiều niềm an ủi, mà
em cho rằng là do Mẹ. Mọi sự ở đây đều thuận lợi cho em, nhờ có Mẹ.”
Tổng kết thành quả 10 năm cuộc sống thừa sai

Au début de 1948, profitant de sa retraite annuelle durant laquelle il est un peu
dégagé du matériel, le Père Seitz reprend son carnet de notes intimes, pour notre
plus grand profit. Il y a des années — près de dix ans — que je n’ai confié
aucune note à ce carnet. Je veux essayer, sous le regard de Dieu, de faire un
bilan exact.

Đầu năm 1948, nhân dịp tĩnh tâm năm, được rảnh rang khỏi lo lắng chuyện vật
chất, Cha Seitz lại lấy nhật ký ra, ghi lại những cảm nghĩ thầm kín, nhờ vậy mà
nay chúng ta được nhờ: “Đã nhiều năm rồi – gần 10 năm – tôi chưa ghi được
dòng nào vào cuốn nhật ký này. Bây giờ tôi cố gắng, trước mặt Chúa, làm một
bảng tổng kết chính xác.

À bien considérer ces dix années de sacerdoce et d’apostolat, j’éprouve les Nhìn lại 10 năm làm linh mục và tông đồ, tôi có nhiều cảm xúc khác nhau như
sentiments les plus variés:
sau:
1°. La joie et la reconnaissance pour d’immenses grâces reçues de Dieu.

1. Niềm vui và lòng biết ơn đối với hồng ân bao la Chúa đã ban.

Đó là niềm vui và hy vọng, sự bạo dạn to lớn và lòng tin tưởng vào Thiên Chúa,
C’était la joie et l’espérance, une grande hardiesse et confiance en Dieu qui
những tâm tình đã lay động tôi ngày tôi chịu chức linh mục
m’animaient au jour de mon ordination sacerdotale.
Après dix ans, aujourd’hui, je puis écrire en vérité que mon espérance n’a pas
été trompée. Pour l’avenir, je la sens toujours aussi neuve en moi. J’ai été
littéralement comblé de prévenances divines. Je viens de parcourir une route
qui me laisse ébloui de la bonté divine. J’ai réalisé chaque jour la promesse du
Christ à ses Apôtres : « Pour vous, (…) vous recevrez au centuple dès ici-bas. »
Il a dit vrai. Et mon âme déborde d’admiration et de reconnaissance.

Hôm nay sau 10 năm, tôi có thể thành thật viết rằng niềm hy vọng của tôi đã
không lầm. Trong tương lai, tôi cảm thấy niềm hy vọng ấy vẫn luôn mới trong
tôi. Chúa đã ân cần lo lắng cho tôi biết bao. Tôi vừa trải qua một đoạn đường
làm cho tôi choáng ngợp bởi sự tốt lành của Chúa. Tôi đã nghiệm ra hằng ngày
lời hứa của Đức Ki-tô với môn đệ Ngài: “Về phần anh em, (...) anh em sẽ nhận
được gấp trăm lần ngay dưới thế này.” Chúa đã nói thật thế. Và linh hồn tôi
tràn ngập tâm tình thán phục và biết ơn.

Dieu m’a fait goûter d’une façon sensible et quasi quotidienne la joie d’être son
témoin auprès des âmes, d’être aussi le témoin de son action merveilleuse et
secrète sur les âmes. C’est toujours un sujet d’émerveillement pour moi.
Sentiment d’admiration, de prise de contact avec le divin, le surnaturel.
Sentiment aussi de confusion car, expérimentant la puissance, la grandeur, la
miséricorde divine, j’éprouve également le sentiment de mon néant, de mon
impuissance. Et Dieu se sert quand même de mon néant et de ma misère! C’est
l’essentiel de ma joie et de ma reconnaissance.

Chúa đã cho tôi thực sự nếm trải hầu như mỗi ngày niềm vui được làm chứng
tá của Chúa nơi các linh hồn, và cũng là chứng tá cho tác động kỳ diệu và âm
thầm của Chúa trên các linh hồn. Đó luôn là chủ đề làm tôi kinh ngạc. Tâm tình
thán phục, tâm tình được chạm đến thần linh, thánh thiêng. Cũng vừa là tâm
tình bối rối, vì khi cảm nghiệm quyền năng, sự cao cả, lòng thương xót của
Chúa, tôi đồng thời nhận ra sự hư không của tôi, sự bất lực của tôi. Vậy mà
Chúa vẫn sử dụng ngay cả sự hư không và bần cùng ấy của tôi! Chính vì thế,
tôi vui mừng và cảm tạ Chúa.

Dieu m’a préservé, oh combien ! Préservé de mille dangers physiques et d’ordre
moral. Mille fois j’aurais dû succomber et déchoir, à cause de mes imprudences,
de mes infidélités, de ma tiédeur. Il m’a gardé. Dieu, que vous êtes fidèle ! Et si
le sentiment de mon indignité me remplit de confusion, c’est encore la joie et
une immense reconnaissance qui l’emportent en moi en ce jour. Misericordias
Domini in æternum cantabo (3).

Chúa đã gìn giữ tôi, ôi biết bao nhiêu lần! Ngài đã gìn giữ tôi khỏi cả hằng ngàn
hiểm nguy, cả thể xác lẫn tinh thần. Cả hằng ngàn lần đáng ra tôi gục ngã, vì
những sự bất cẩn, bất trung và nguội lạnh của tôi. Ngài đã gìn giữ tôi. Chúa ơi,
Ngài thật trung thành! Và nếu như cảm nhận về sự bất xứng của tôi làm tôi bối
rối, thì chính niềm vui và lòng biết ơn sâu xa lại thắng thế trong tôi vào lúc này.
Misericordias Domini in æternum cantabo: Tình thương Chúa, đời đời con ca
tụng (Tv 89,2).

Dieu m’a gardé une jeunesse d’âme et de corps qui m’étonne. J’ai 42 ans Chúa đã gìn giữ cho linh hồn và thể xác tôi luôn trẻ trung khiến tôi phải kinh
bientôt. J’ai supporté bien des fatigues et, sincèrement, je ne pense pas m’être ngạc. Tôi sắp 42 tuổi. Tôi đã chịu đựng được biết bao mệt mỏi và thật tình mà
guère ménagé. Or, je suis venu, il y a dix ans passés, en Indochine, avec une nói thì tôi cũng không bao giờ biết tiết kiệm sức khỏe là gì. Tôi đã đến Đông

santé compromise. Jamais je n’ai été gravement malade; jamais mon activité
n’a été amoindrie par des défaillances physiques. Bien au contraire, j’ai
retrouvé et conservé une vigueur qui m’étonne. Et pourtant le climat semblait
contraire aux prescriptions médicales. Dieu est admirable ! Dieu est fidèle !

Dương 10 năm trước với một sức khỏe không mấy tốt. Dù vậy chưa bao giờ tôi
mắc bệnh nặng; chưa bao giờ các hoạt động của tôi bị ảnh hưởng vì sức khoẻ
yếu kém. Trái lại, tôi đã tìm lại và vẫn giữ được một sức lực khiến tôi kinh ngạc.
Trong khi đó, khí hậu hình như đi ngược lại với chỉ dẫn của các bác sĩ. Chúa
thật đáng kính phục! Chúa luôn trung thành!

J’ai supporté, surtout depuis trois ans, bien des contradictions —comme tous
les missionnaires d’Indochine. Nous avons connu la persécution, le danger,
presque la terreur. Comme tous les autres, j’ai senti le dégoût et la tristesse en
face de la bassesse d’âme des hommes, de leur ingratitude. Personnellement,
j’ai été à même de sonder le fond de l’âme païenne. Ah ! mon Dieu ! Quelle
horreur et quel dégoût à certaines heures! Oui, j’ai appris à connaître les
Annamites, car ils m’ont fait souffrir et me font encore souffrir.

Tôi đã chịu đựng, nhất là trong suốt 3 năm qua, nhiều nghịch cảnh – như các
thừa sai khác ở Đông Dương. Chúng tôi đã trải qua sự bách hại, hiểm nguy, và
gần như sự khủng bố. Như mọi người khác, tôi đã cảm thấy sự tởm lợm và nỗi
buồn trước sự hèn hạ của tâm hồn con người, sự vô ơn của họ. Cá nhân tôi, tôi
đã đo lường được chiều sâu của tâm hồn ngoại đạo. Ôi! lạy Chúa! Nhiều lúc
con cảm thấy sự khủng khiếp và ghê tởm tột cùng! Phải, con đã học được sự
hiểu biết về người Việt, vì họ đã và đang làm cho con đau khổ.

Mais, Seigneur, ma joie est grande, parce que je me vois encore capable — par Nhưng, lạy Chúa, niềm vui của con cũng lớn, vì con thấy con còn có thể - nhờ
votre grâce — de les aimer, tels qu’ils sont, de me dévouer et de m’user et de ơn Chúa giúp – yêu thương họ, với tất cả cái xấu và cái tốt nơi họ, để tận tâm
mourir pour eux. Je sens encore en moi la jeunesse d’âme et l’enthousiasme des và tận lực phục vụ họ, cho đến chết vì họ. Con vẫn còn cảm thấy trong con tấm
premières années.
lòng tươi trẻ và sự hăng say của những năm ban đầu.
Plus encore : malgré tant d’infidélités, tant de fautes qui, normalement, auraient
dû tarir la source de vos grâces, malgré tant d’abus de toute sorte et
d’imprudences et d’indélicatesses, vous faites encore résonner dans mon âme
votre appel inlassable à l’amour, à l’intimité, à l’amitié avec vous. En un mot,
à la sainteté.

Còn hơn nữa: dù bao nhiêu bất trung, bao nhiêu lỗi lầm mà thường ra thì đã
phải làm cạn nguồn hồng ân của Chúa, dù bao nhiêu sự lạm dụng đủ loại, bao
nhiêu bất cẩn và thiếu tế nhị của con, Chúa vẫn làm vang vọng trong lòng con
lời kêu mời không mệt mỏi về tình yêu, tình thân, tình bạn với Chúa. Tóm lại,
lời kêu gọi nên thánh.

C’est cela surtout qui m’emplit de confusion, mais aussi de joie et d’espérance.

Đó chính là điều làm cho tôi bối rối, nhưng cũng làm tôi tràn ngập niềm vui
và hy vọng.

2°. La honte et le remord se partagent aussi les sentiments de mon coeur.

2. Sự hổ thẹn và sự hối hận cũng đang chiếm đoạt trái tim tôi

Je dois reconnaître avec évidence que j’ai été infidèle à mon grand rêve, mon Tôi phải thật tình nhìn nhận là tôi đã không trung thành với giấc mộng lớn của
đời tôi, lý tưởng lớn của tuổi trẻ tôi là nên thánh.
grand idéal de jeunesse : la sainteté.
Trong lương tâm, tôi có thể nói rằng mình không phải là một linh mục xấu, một
En conscience, je puis dire que je ne suis pas un mauvais prêtre, un renégat, un
kẻ
phản lại lời thề, một kẻ trốn chạy trách nhiệm (Chúa đã giúp tôi tránh xa
prévaricateur (Dieu m’a préservé des grandes chutes). Les gens qui jugent de
những sa ngã quan trọng). Những ai xét đoán bề ngoài còn có thể nhận xét tôi
l’extérieur peuvent même penser et dire que je suis un bon prêtre.
là một linh mục tốt.
Nhưng tôi, trước mặt Chúa, tôi biết tôi như thế nào, và tôi khiếp sợ. Hổ thẹn và
Mais moi, en face de Dieu, je sais bien ce que je suis, et je suis effrayé. Honte et
hối hận, vì thật ra tôi là một người bạn bất trung, bởi vì trong suốt 10 năm tôi
remord, en vérité, parce que je suis un ami infidèle, parce que durant ces dix
années je n’ai pas progressé comme j’aurais pu et dû le faire, surtout comblé đã không tiến bộ như tôi đã có thể và phải thực hiện, nhất là với bao hồng ân
de grâces comme je l’ai été. Imprudemment, je me suis aventuré souvent à la mà Chúa đã ban cho tôi. Tôi đã nhiều lần mạo hiểm tới giới hạn cho phép một

limite du permis; je me suis maintenu dans des situations qui, normalement, cách bất cẩn; tôi đã tự đặt mình vào trong những hoàn cảnh mà, lẽ ra, đã phải
auraient dû provoquer l’abandon de Dieu : combien de négligences dans l’une làm Chúa bỏ rơi tôi: bao nhiêu lần tôi chểnh mảng với một trong các bổn phận
de mes fonctions essentielles : le bréviaire !
chủ yếu của tôi: kinh nhật tụng!
D’une façon générale, il est incontestable que j’ai donné une trop grande part
à l’action apostolique, et cela au détriment de mon devoir essential d’adorateur.
Je me suis à peu près toujours laissé accaparer par des soucis d’ordre matériel.
L’action purement matérielle a une predominance exagérée dans ma vie. J’ai
toujours du temps, des loisirs, des forces pour elle. Les journées se suivent à une
cadence étonnante, Lourdes d’activités et de soucis, et le soir venu, la nuit
venue, très tard, je me couche, et mon Dieu n’a rien — ou presque rien.

Nhìn chung, không thể chối cãi rằng tôi đã đổ sức quá mức cho các hoạt động
tông đồ, và do đó chểnh mảng phần nhiệm vụ thiết yếu của việc thờ phượng. Tôi
gần như lúc nào cũng để mình bị ám ảnh bởi các mối lo vật chất. Hoạt động vật
chất đã chiếm lĩnh một phần quá lớn trong cuộc sống của tôi. Tôi đã luôn luôn
dành thời gian, những khoảng rãnh rỗi, và sức lực cho nó. Ngày qua ngày trôi
đi theo một nhịp điệu đáng kinh ngạc, đầy nặng những hoạt động và lo âu, rồi
chiều về, tối đến, thật trễ, tôi đi ngủ, và Chúa không có gì hết – hoặc gần gần
như vậy.

3°. En mon âme, je sens toujours un désir pressant. Ma tâche n’est pas achevée. 3°. Trong tâm hồn tôi, tôi luôn cảm thấy một ước muốn cấp bách. Nhiệm vụ tôi
Mon programme n’est pas réalisé. Dieu m’appelle et me presse. Je le supplie de chưa được hoàn thành. Chương trình của tôi chưa được thực hiện. Chúa đang
me convertir. Je veux encore et toujours être un saint. Je veux encore et toujours kêu gọi và thúc giục tôi. Tôi cầu xin Chúa hoán cải tôi. Tôi vẫn muốn và lúc nào
me remettre au travail.
cũng ao ước được nên thánh. Tôi vẫn muốn và lúc nào cũng muốn bắt đầu lại.
Seigneur, si vous n’ajoutez à tant de bienfaits dont vous m’avez comblé depuis
mon enfance une grâce toute spéciale de conversion ; si vous ne me saisissez
littéralement à bras le corps, je resterai misérablement fade, pauvre, égoïste,
terre à terre ; jamais je ne serai parmi les hommes ce parfait témoin de votre
amour et de votre sainteté que vous voulez que je sois.

Lạy Chúa, ngoài biết bao ơn lành mà Chúa đã đổ xuống trên con từ ngày thơ
bé, nếu như Chúa không ban thêm một ơn thật đặc biệt là lòng hoán cải; nếu
như Chúa không xách nách con, thì khốn thay, con sẽ trở nên nguội lạnh, nghèo
nàn, ích kỷ, hèn hạ; con sẽ chẳng bao giờ trở thành nhân chứng hoàn hảo của
tình yêu Chúa và sự thánh thiện của Chúa như Chúa muốn, giữa muôn người.

Seigneur, je vous en supplie, convertissez-moi ! Je sens tellement que là est Lạy Chúa, con khẩn khoản nài xin Chúa, hãy hoán cải con! Con cảm thấy sâu
l’essentiel, que le monde n’a besoin que de cela, que pour votre gloire il ne faut xa đó mới là điều thiết yếu, và thế giới chỉ cần điều đó, và chỉ cần điều đó cho
que cela ! Quelle tristesse et quel désir ! Pitié, mon Dieu!
vinh danh của Chúa! Nỗi buồn sâu đậm và ước muốn cháy bỏng! Xin thương
xót con, lạy Chúa!”
Au lendemain de cette impressionnante méditation, où l’on sent une âme
torturée par son désir de perfection qui rappelle celles d’une sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus, Patronne des missions, ou d’une bienheureuse Élisabeth de la
Trinité, dans son « Élévation à la sainte Trinité », Paul Seitz, un peu apaisé,
reprend son carnet de notes:

Ngày hôm sau cuộc suy niệm ấn tượng này, trong đó người ta cảm thấy một linh
hồn đang bị giằng xé bởi ước muốn hoàn thiện giống như thánh Têrêxa Hài
Đồng Giêsu, bổn mạng của các xứ truyền giáo, hay của thánh nữ Elisabeth Ba
Ngôi, trong cuốn “Nâng hồn lên về phía Ba Ngôi”, Cha Paul Seitz đã quay lại
cuốn nhật ký của mình, lòng thanh thản hơn:

Je suis bien de mon temps ! Je suis trop de mon temps ! L’action enfiévrée,
l’activité humaine débordante — admirable, d’ailleurs, à certains égards — est
la marque de notre temps. Jamais les hommes n’ont tant construit, inventé,
produit de mille manières. Les moyens modernes ont donné une puissance
d’action nouvelle et étonnante aux hommes. Comme un enfant à qui l’on vient
d’offrir un jouet merveilleux et qui se passionne pour ce jeu nouveau,

“Tôi đã chìm đắm trong thời đại của tôi! Tôi đã chìm đắm quá sâu vào thời
đại của tôi! Hoạt động say mê, hoạt động tràn trề và, về một phương diện nào
đó, đáng phục - là dấu chỉ cho thời đại của chúng ta. Chưa bao giờ nhân loại
lại xây dựng, phát minh, sản xuất nhiều như vậy. Các phương tiện hiện đại đã
đưa cho nhân loại một sức mạnh mới mẻ đáng kinh ngạc. Như một đứa trẻ mà
người ta vừa cho một món đồ chơi kỳ diệu, và đang say mê với món đồ chơi mới

l’humanité, de nos jours, se passionne pour l’action et s’y donne avec fièvre, ấy, nhân loại ngày nay cũng mải mê hoạt động và đâm đầu vào đó, sung sướng
heureuse et surprise de voir se multiplier des merveilles sous ses doigts.
và sửng sốt khi nhìn thấy biết bao điều kỳ diệu xuất hiện dưới tay mình.
Jamais aussi l’humanité n’a détruit, anéanti, les biens de ce monde et ses Nhưng cũng chưa bao giờ nhân loại lại phá hủy, tiêu diệt những của cải trên
propres oeuvres avec une telle aisance, une telle ampleur, et si peu de remords. thế gian này và các công trình của mình một cách dễ dàng, với một mức độ rộng
lớn như vậy mà không một chút hối tiếc.
Juste avant que ne commence ce siècle d’activité intense, Dieu a placé, comme Trước khi bắt đầu thế kỷ của hoạt động bùng nổ này, Thiên Chúa đã đặt, như
un phare, une sainte — une sainte cloîtrée et inactive — sainte Thérèse. C’est một ngọn hải đăng, một vị thánh – một vị thánh tu kín và không hoạt động –
Thánh Têrêxa. Đó là một lời nhắc nhở rất rõ ràng và không thể phủ nhận về các
un rappel très net et incontestable aux vraies valeurs.
giá trị đích thực.
Est-ce à dire qu’il soit requis, pour rester dans le vrai, de faire fi de l’action
telle que les moyens modernes nous la présente actuellement ? Je ne pense pas. Vì vậy để nằm trong sự thật, có cần phải từ bỏ các hoạt động như các phương
tiện hiện nay cho phép hay không? Tôi không nghĩ như thế. Phải tìm ra một
Il ne faut que trouver un juste équilibre.
đường lối trung dung.
Juste avant ce siècle encore, Dieu a placé un saint qui ne fut ni un cloîtré ni un
Cũng vừa trước thế kỷ này, Chúa đã đặt để một vị thánh không tu kín cũng chẳng
inactif, mais un homme d’action, d’activité intense, placé en pleine vie, en pleine
« bagarre » : Don Bosco. Y a-t-il donc une différence foncière entre une sainte ở không, nhưng là một người hoạt động, hoạt động xông xáo, ngay giữa những
Thérèse et un Don Bosco ? À vrai dire, il n’y a qu’une seule et unique vocation, xô xát của cuộc đời: Thánh Don Bosco. Phải chăng có một sự khác biệt căn bản
la même absolument identique en sainte Thérèse et Don Bosco, une seule giữa Thánh Têrêxa và Thánh Don Bosco? Thật ra, chỉ có một lời mời gọi duy
vocation pour tous les hommes et pour tous les prêtres, quel que soit leur mode nhất, một lời mời gọi giống hệt nhau nơi Thánh Têrêxa và Thánh Don Bosco,
một lời mời gọi dành cho tất cả mọi người và tất cả các linh mục, trong bất cứ
de vie, c’est la vocation à la sainteté.
lối sống nào, đó là lời mời gọi nên thánh.
Tel est le terme ultime pour tous, pour moi comme pour les autres: être un saint.
Qu’est-ce à dire ? Le saint est celui en qui et par qui revivent aussi exactement
que possible les vertus, l’âme, le comportement du Christ lui-même. Il est le
Saint par excellence ; il est le modèle.

Đó là mục đích tối thượng cho chúng ta, cho tôi cũng như cho mọi người khác:
nên thánh. Như vậy có nghĩa là gì? Thánh nhân là người tái hiện, cách đích
thực nhất có thể, các nhân đức, tâm linh và thái độ của chính Đức Ki-tô. Ngài
là Đấng Thánh tuyệt hảo; Ngài là tấm gương mẫu mực.”

Le Père termine par une étude comparative de la vie active et de la vie Cha Seitz đã kết thúc bằng một bảng so sánh giữa cuộc sống chiêm niệm và
contemplative, et les cahiers intimes que nous possédons s’arrêtent cuộc sống hoạt động, và những ghi chú riêng tư của Ngài mà chúng ta có được,
tiếc thay, dừng lại ở đó.
malheureusement là.
En ce début de 1948, le calme et la sécurité sont revenus dans la ville de Hanoï,
dans la mesure où l’armée et la police veillent ; des attentats sporadiques sont
perpétrés contre des personnalités pro-françaises, mais la population annamite,
qui était tombée à 10 000 âmes, est remontée à 65 000 — signe qu’il ne fait pas
trop mauvais vivre sous le régime français ! Les ruines se relèvent peu à peu ; la
ville a perdu son aspect de ruine tragique de l’année précédente.

Đầu năm 1948, sự yên ổn và an ninh đã trở lại trong thành phố Hà Nội, nhờ vào
sự canh phòng của quân đội và cảnh sát; vài cuộc ám sát các nhân vật thân Pháp
vẫn diễn ra lẻ tẻ, nhưng dân số người Việt lúc trước rơi xuống 10,000 nay đã
tăng lên 65,000 – là dấu chỉ rằng cuộc sống không đến nỗi tồi tệ dưới chế độ cai
trị của người Pháp! Các đổ nát được xây dựng lại từ từ; thành phố đã thoát khỏi
cảnh điêu tàn của năm trước.

La vie renaît même et surtout sur le plan spirituel. Toutes ces épreuves et
catastrophes ont prouvé aux populations de quel côté étaient la haine et la mort,
et de quel côté étaient l’amour et la vie. Un movement de sympathie s’accentue
envers le catholicisme, le champ d’apostolat s’étend, mais les moissonneurs sont
trop peu nombreux et le Père Seitz déplore de constater le vieillissement de ses
confrères, et le peu de jeunes qui viennent les relever. Son service à la cathédrale
devient de plus en plus lourd, ses heures d’assistance aux visiteurs et
quémandeurs de plus en plus longues, les difficultés administratives pour
l’orphelinat de plus en plus tatillonnes, les gamins de plus en plus accaparants.
La période de pagaïe et de reprise en main est passée, mais ses deux cents gosses
ne sont pas des enfants de choeur, tant s’en faut, reconnaît-il. Il a de fameux
numéros et parfois il a dû faire le dompteur, intervenant dans des batailles
féroces où deux garnements réglaient leurs comptes à coup de briques et
jusqu’au sang inclusivement. Combien de fois aussi a-t-il dû, de jour et de nuit,
jouer au détective pour filer des gamins qui montaient de véritables petits tripots
où l’on jouait pour de l’argent, vice trop répandu dans ce pays pauvre, et qui est
source de toutes sortes de déchéances.

Cuộc sống hồi sinh trở lại và nhất là trên phương diện thiêng liêng. Tất cả các
thử thách và tai họa đã chứng tỏ cho dân chúng đâu là phía của hận thù và sự
chết, đâu là phía của tình yêu và sự sống. Người ta ngày càng có thiện cảm hơn
với đạo Công giáo, cánh đồng truyền giáo đang mở rộng, nhưng thợ gặt thì quá
ít và Cha Seitz lấy làm tiếc về sự già đi của các anh em đồng môn, trong khi
không có mấy người trẻ đến thay thế. Sứ vụ của Ngài ở nhà thờ chính tòa ngày
càng nặng, Ngài phải mất thêm nhiều thì giờ để tiếp khách và những người đến
xin giúp đỡ, những khó khăn về quản trị viện mồ côi ngày càng chi li, bọn nhóc
ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Thời điểm của sự vô tổ chức và lập lại trật tự đã
qua, nhưng Ngài nhìn nhận rằng 200 trẻ mồ côi của Ngài không phải là những
đứa trẻ hoàn toàn ngoan ngoãn. Có những thành phần cứng đầu, và đôi lúc Ngài
phải mạnh tay, can thiệp vào những trận thư hùng giữa 2 bên thanh toán nhau
bằng gạch đá, thậm chí dẫn đến đổ máu. Nhiều lần Ngài đã phải rình mò, bất kể
ngày đêm, để bắt các em lén lút đánh bạc với nhau, một tật xấu quá phổ biến
trong xứ sở nghèo nàn này, và là nguồn gốc đủ mọi thứ tệ nạn.

Y a-t-il des échecs ? Bien sûr ! Mais ils sont rares. Quelques évasions, mais il
n’y a même pas à « faire le mur », car il n’y a pas de murs autour du domaine
de sainte Thérèse et du Christ-Roi, et chacun peut sortir librement, s’il le veut.
À ses risques et périls : il s’en aperçoit vite et, penaud, revient tôt ou tard en
guenilles, après avoir vendu les bons habits qu’on lui avait donnés à l’oeuvre,
gâché sa santé et son âme à rouler dans la boue. Les bras lui sont cependant de
nouveaux ouverts.

Có thất bại chăng? Tất nhiên! Nhưng cũng ít thôi. Vài cuộc đào thoát, nhưng
thậm chí không có ai phải “leo tường”, vì làm gì có tường bao quanh khu nhà
Thánh Têrêxa và Chúa Ki-tô Vua; ai cũng có thể tự do đi ra, nếu muốn. Nhưng
kẻ bỏ trốn sẽ nhanh chóng nhận ra những nguy cơ cùng hiểm họa, và sớm hay
muộn, nó cũng tiu nghỉu trở về, rách rưới, sau khi đã bán đi bộ quần áo lành lặn
mà người ta đã tặng cho viện mồ côi, sau khi đã hủy hoại sức khỏe và tâm hồn
vì lăn lộn trong bùn nhơ. Tuy nhiên cánh tay của Ngài luôn rộng mở.

Pour les moins de dix ans, qui sont une quarantaine, le Père a pu enfin s’assurer
la collaboration de trois religieuses et il constate combine l’action qu’elles
mènent est rapide et heureuse. Ils sont redevenus de vrais petits enfants, des
petits d’hommes, et non des petites bêtes. C’est un plaisir pour lui de les voir
maintenant vivre et s’épanouir.

Đối với các em dưới 10 tuổi, số lượng khoảng 40, cuối cùng Ngài đã vận động
được sự giúp đỡ của 3 nữ tu, và Ngài phải công nhận việc các nữ tu này làm có
hiệu quả thật nhanh và thật tốt. Chúng đã trở nên những trẻ em thực sự, những
con người thực sự, chứ không phải là thú vật. Thật là một niềm hạnh phúc cho
Ngài khi nhìn thấy chúng sống và phát triển.

Les plus de dix ans, et jusqu’à quinze ans, sont répartis en familles d’une Các trẻ lớn hơn, từ 10 tuổi đến 15 tuổi, thì được phân chia ra thành những gia
quarantaine de garçons. Ils vont en classe, sous la direction également de Soeurs đình gồm khoảng 40 em. Chúng được đi học, và cũng được các nữ tu và các
et d’instituteurs.
giáo viên hướng dẫn.
Les quinze à vingt ans sont les plus terribles à mater au début. Ils apprennent un
métier et vont dans des ateliers qu’il a fallu réorganiser, qui se développent et
tournent à fond : il y a maintenant imprimeurs, ajusteurs-tourneurs, vanniers,
tailleurs, maçons, menuisiers. Quand la période de formation sera terminée, ces
ateliers deviendront rentables — si un nouvel épisode de guerre ne vient pas tout

Những đứa từ 15 đến 20 tuổi là những em khó dạy nhất thời gian đầu. Chúng
được học nghề trong các xưởng thợ mà Ngài đã phải tổ chức lại, nay đang phát
triển tốt và quay đều: trong đó có thợ in, thợ tiện, thợ đan, thợ may, thợ nề và
thợ mộc… Sau thời gian huấn luyện, các xưởng thợ sẽ bắt đầu đem lại lợi nhuận

détruire une nouvelle fois, — et les apprentis pourront sortir avec un métier en – và nếu như một giai đoạn mới của cuộc chiến không đến phá hủy một lần nữa
main.
- các em có thể ra đời với một nghề trong tay.
Voilà des années que le Père mène cette oeuvre toujours à la limite de la misère
et avec de lourdes dettes, chassé d’un endroit, recommençant dans un autre.
Heureusement son évêque est compréhensif et apprécie hautement le travail de
son collaborateur ; il lui a même cédé sa propre voiture, et circule en bicyclette.
Quant au Père économe, il sourit à chaque nouvelle requête, et finit par délier sa
bourse — pourtant trop plate…

Những năm tháng Ngài theo đuổi công trình này, lúc nào cũng ở bờ vực của
đói nghèo và nợ nần tứ phía, bị đuổi ra khỏi chỗ này, bắt đầu lại ở chỗ khác.
May phước là vị giám mục của Ngài luôn cảm thông và đánh giá cao công việc
của người cộng sự của mình; đức cha đã nhường chiếc xe hơi của mình, và di
chuyển bằng xe đạp. Còn cha quản lý, lúc nào cũng mỉm cười khi nhận được
yêu cầu, và cuối cùng cũng mở túi tiền – tuy rằng túi tiền cũng hơi mỏng ...

L’actif spirituel le console de tout. À Noël 1947, le baptême a été donné à trentehuit catéchumènes, et le sacrement de confirmation à cent cinq enfants. L’ordre,
la discipline, le travail, maintenant, règnent dans l’ensemble. Avec la
connaissance du Christ, reconnaît le Père,

Hoạt động thiêng liêng an ủi Ngài nhất. Dịp lễ Giáng Sinh 1947, 38 tân tòng
được rửa tội, và 105 em được chịu phép thêm sức. Lúc đó nhìn chung, các em
đã đạt được một nếp sống có trật tự, kỷ cương và chăm chỉ làm việc. Cộng thêm
với sự nhận biết Đức Ki-tô, Ngài nhìn nhận như sau :

“la charité, peu à peu, attendrit ces coeurs endurcis par la misère, le vice,
l’injustice sociale. Mais une telle oeuvre demande impérieusement une présence
et une continuité attentive. L’éducation, et plus encore la rééducation, est une
oeuvre ardue ; on ne peut jamais se dire : « le but est attaint ». Sans cesse, le
travail est à reprendre.

“Lòng bác ái dần dần làm mềm lòng các con tim chai đá vì đói nghèo, tệ nạn,
và bất công xã hội. Nhưng một công trình như thế nhất thiết đòi hỏi một sự hiện
diện và chú tâm liên tục. Giáo dục, và hơn nữa, đây là một sự cải tạo, là một
công việc gian nan; không bao giờ có thể tự mãn là “đã đạt được mục đích”.
Công việc lúc nào cũng phải làm lại không ngừng.

Je pense que dans le plan général d’action apostolique que l’Église doit
accomplir dans ce pays, l’oeuvre de charité qui nous amène à secourir les corps
et les âmes, est une arme de première valeur : elle démontre incontestablement
la vitalité de l’Église et rend sensible le grand précepte de charité donné par le
Christ : « Aimez-vous les uns les autres ! »

Tôi nghĩ rằng trong kế hoạch tổng quát của hoạt động tông đồ mà Giáo Hội
phải hoàn thành trên đất nước này, thì công việc bác ái để chúng ta cứu giúp
con người cả thể xác lẫn linh hồn, là một khí cụ hiệu quả nhất: nó thể hiện một
cách không chối cãi sự sinh động của Giáo Hội và cho người ta cảm nhận rõ
ràng giới luật bác ái mà Đức Ki-tô đã dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau!”

Les idées ne lui manquent toujours pas, et il les développe à son correspondant: Ngài không bao giờ thiếu sáng kiến, và Ngài phát triển ý Ngài trong thư:
Une autre arme, dont le monde moderne fait un usage intensif dans tous les
domaines, commercial ou politique, ne doit pas être négligés par l’Église: la
propagande ! À vrai dire, c’est la première consigne donnée par le Christ:
«Allez, enseignez toutes les nations… » Et l’apôtre saint Paul, infatigable
prêcheur, le savait bien : « La foi vient de la vérité entendue.» Pour que les
hommes l’entendent, il faut la diffuser. Autrefois, il n’y avait qu’un moyen : la
parole de l’apôtre par la prédication. Le monde moderne a multiplié de façon
extraordinaire cette puissance d’action. Dieu sait si tous les partis et tous les
trusts l’ont compris ! Presse, radio, cinéma, disques, que sais-je encore, tout est
mis en oeuvre. Et pourquoi les fils de Lumière mépriseraient-ils les dons du
Seigneur ? Ils ne les méprisent pas, à vrai dire, et de tout temps l’Église a été
aux avant-postes de la propagande. Certains pays sont parfaitement organisés.
En Indochine, nous avons encore beaucoup à faire : nous nous y attelons.

“Một khí cụ khác, mà thế giới hiện đại sử dụng tối đa trong tất cả các lãnh vực,
thương mại hay chính trị, và Giáo Hội không thể bỏ qua, đó là việc tuyên truyền!
Thật ra, đó là lời nhắn nhủ đầu tiên của Đức Ki-tô: “Anh em hãy đi giảng dạy
muôn dân ...” Và thánh tông đồ Phaolô, vị giảng thuyết không mệt mỏi, nắm
vững điều đó: “Đức tin đến từ việc nghe giảng chân lý.” Để mọi người có thể
nghe được chân lý, cần phải phổ biến nó. Ngày xưa chỉ có một phương tiện: lời
nói của các thánh Tông đồ qua sự rao giảng. Thế giới hiện đại đã phát minh ra
nhiều phương tiện mạnh mẽ cho công việc này. Có Chúa mới biết rằng các đảng
phái và các đại công ty đã biết khai thác các phương tiện này như thế nào! Báo
chí, radio, phim ảnh, đĩa nhạc, và còn nhiều thứ nữa mà tôi không biết, đều đã
được tận dụng. Thế tại sao con cái của Sự Sáng lại khinh thường các quà tặng
này của Chúa? Thật ra chúng ta đã không khinh thường chúng, và Giáo Hội
luôn ở tuyến đầu của việc tuyên truyền. Nhiều đất nước đã tổ chức sử dụng rất

hiệu quả. Còn ở Đông Dương, chúng ta còn nhiều việc phải làm: bây giờ chúng
ta bắt tay vào việc.”
De fait, l’imprimerie et la librairie qu’a lancées et réorganisées le Père se
développent, malgré le manque de moyens. Il y va chaque jour, y a placé des
directeurs qui le secondent très bien et le succès est là, avec des éditions en
français et en annamite. Il a maintenant une trentaine d’ouvriers et une quinzaine
d’apprentis qui se forment au métier de typo ou de machiniste. Quant à l’atelier
de mécanique, il en est très fier : trois moniteurs et une quarantaine d’apprentis
s’impliquent dans les sections moteurs, dynamos, tours, ferblanterie, électricité,
forge à deux foyers, ajustage, etc. La menuiserie prend tournure avec quatre
ouvriers et huit apprentis. Le travail commence à faire vivre la maison, et c’est
un soulagement. Par ailleurs, il doit surveiller et diriger une quinzaine d’ouvriers
qui relèvent les ruines et réparent les locaux : maçons, menuisiers, électriciens,
plombiers. C’est une véritable cité qu’il doit gérer et reconstruire, dont il doit
assurer chaque jour la nourriture et le vêtement pour tous les habitants, dont il
doit soigner les corps et les âmes. Ruisselant de sueur du matin au soir et du soir
au matin — car on n’est pas à la bonne altitude du Ba-Vi — il est partout, veillant
à tout et à tous, disant un mot d’encouragement à l’un, grondant un autre,
écoutant longuement celui-là qui veut parler en particulier : l’un a le cafard et se
sent tenté de faire une fugue, l’autre ne se plaît pas dans son atelier : il est à la
disposition de tous jusqu’à dix heures du soir, et a encore son bréviaire à dire et
son courrier à terminer. Comment y arrivet-il ? Il se le demande lui-même ; et
la réponse est toujours que c’est Dieu qui fait l’essentiel et lui vient en aide à
tout moment.

Thật ra lúc đó, nhà in và nhà sách mà Ngài đã xây dựng và tổ chức lại đang phát
triển rất tốt, mặc dù thiếu thốn đủ thứ. Ngài đến thăm hằng ngày, đặt để các quản
đốc phụ tá rất đắc lực, và thành công đang đến qua các bản in tiếng Pháp và
tiếng Việt. Ngài có trong tay 30 công nhân và 15 thợ học nghề đang học in typo
và chạy máy. Còn xưởng cơ khí, Ngài rất hãnh diện: 3 thầy dạy cơ khí và khỏang
40 học viên trong các ngành mô tơ, dynamô, tiện cơ khí, chế đồ bằng thiếc, điện,
đúc 2 lò, lắp ráp v.v. Xưởng mộc đang chạy hết công suất với 4 thợ chính và 8
học viên. Công việc bắt đầu có thể nuôi sống cả nhà, thật là nhẹ gánh. Ngoài ra
Ngài còn phải trông coi và điều khiển một đội thợ khoảng 15 người để dựng dậy
những đống đổ nát và sửa chữa lại nhà cửa: thợ nề, thợ mộc, thợ điện, thợ ống
nước. Đó là cả một thị xá mà Ngài phải quản trị và xây dựng, phải bảo đảm có
cái ăn cái mặc cho tất cả cư dân, phải săn sóc cả thể xác và linh hồn của họ. Ướt
đẫm mồ hôi từ sáng đến tối và từ tối đến sáng – bởi vì chỗ này đâu có nằm ở độ
cao như ở trên núi Ba Vì – Ngài có mặt khắp nơi, quan tâm đến mọi người, mọi
việc, khích lệ người này, la rầy người khác, lắng nghe những ai muốn tâm sự
riêng với mình: kẻ này đang buồn chán và muốn bỏ đi một thời gian, người kia
không vừa lòng với việc làm trong xưởng. Ngài luôn sẵn sàng tiếp đón mọi
người cho đến 10 giờ tối, và còn phải đọc kinh nhật tụng, kết thúc với thư tín
phải đọc và phúc đáp. Làm sao Ngài có thể đảm đương được chừng ấy công
việc? Ngài cũng luôn tự hỏi mình như thế; và câu trả lời luôn là: chính Chúa đã
làm tất cả mọi việc cần thiết và đến giúp Ngài trong tất cả mọi lúc.

Mais le démon n’est manifestement pas satisfait du tout, et en veut à sa peau.
Ainsi se trouve-t-il foudroyé, un beau matin d’orage. Assis devant une table, il
écrit dans une pièce dont les deux fenêtres sont ouvertes. Ce qui s’est passé, il
ne l’a su qu’après par deux témoins : la foudre, frappant un pignon de l’église
située à quinze mètres de là, traverse la pièce où il est, entrant par une fenêtre et
sortant par l’autre, le projetant par terre électrocuté, sans connaissance. Lorsqu’il
revient à lui, il ressent une violente commotion à la tête et dans tout le côté droit
du corps, jusqu’à la plante du pied ; son visage le brûle. Pendant une heure, il
éprouve toutes sortes de sensations de vertige et de douleurs, il est pris de
vomissements, mais il n’a rien de cassé, alors qu’il aurait dû être tué sur le coup
et serait parti dans l’éternité sans s’en être rendu compte. Sa conclusion, comme
une épitaphe : « Soyez toujours prêt, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »

Nhưng quỷ dữ rõ ràng là không hài lòng chút nào và tìm cách hãm hại. Vì vậy
một sáng trời giông bão Ngài đã bị sét đánh. Ngài đang ngồi viết trên bàn trong
một căn phòng có 2 cánh cửa sổ mở. Những gì xảy ra, Ngài chỉ biết được sau
đó, do hai người đã chứng kiến sự việc kể lại: sét đánh vào đầu hồi nhà thờ cách
đó 15 mét, xẹt ngang qua phòng của Ngài, vào bằng cửa sổ bên này và xuyên
qua cửa sổ bên kia, ném Ngài xuống đất như bị điện giật, bất tỉnh. Lúc tỉnh lại,
Ngài cảm thấy đau dữ dội từ đầu và phía thân bên phải cho xuống tận dưới lòng
bàn chân; gương mặt Ngài bỏng rát. Trong cả tiếng đồng hồ Ngài cảm nhận đủ
mọi cảm giác chóng mặt và đau đớn, đến cả nôn mửa, nhưng không bị gãy cái
xương nào, trong khi đáng lẽ ra Ngài đã phải chết ngay lập tức và đi về cõi vĩnh
hằng mà không hề hay biết. Ngài kết luận như lời viết trên một bia đá trên mộ
đâu đó: “Hãy luôn sẵn sàng, vì ngươi sẽ không biết ngày nào giờ nào”

Deux heures après, il est derechef au volant de sa jeep, fouetté par le vent de la Hai giờ sau, Ngài lại cầm tay lái chiếc xe jeep, gió núi quất mạnh vào mặt, còn
brousse, l’oreille aux aguets à cause des embuscades. Il lui faut penser aux tai thì nghe ngóng canh chừng bị phục kích. Ngài đang tính tổ chức các ngày

vacances de ses enfants et il souhaite les emmener au bord de la mer. Il n’est
plus question du Ba-Vi, qui a été investi par le Viêt-minh et sans doute détruit
de fond en comble. Cent cinquante enfants ont été bloqués à Son Tay depuis les
événements de décembre 1946 et viennent d’être libérés par les troupes
françaises ; ils vont venir s’ajouter aux deux cent cinquante de l’orphelinat. Le
Père envisage donc d’aller du côté de Haiphong, dans la célèbre baie d’Along,
une des merveilles du monde. L’exploration qu’il fait, en convoi militaire,
louvoyant entre les mines et les embuscades, ne lui donne guère d’impression
de paix et de sécurité. Les Viêts sont encore partout à l’affût d’un mauvais coup.

nghỉ mát cho con cái Ngài và Ngài mong muốn đưa chúng ra biển. Không thể
lên núi Ba Vì, vì Việt Minh đã chiếm và chắc đã phá hủy toàn bộ. 150 em bị kẹt
ở Sơn Tây từ những biến cố tháng 12/1946 vừa được lực lượng Pháp giải thoát;
chúng sẽ đến ở chung với 250 em có sẵn trong cô nhi viện. Vì vậy Ngài đang
tính đi Hải Phòng, đến vịnh Hạ Long, một trong các danh lam thắng cảnh của
thế giới. Chuyến đi mà Ngài thực hiện, với đoàn xe nhà binh, luồn lách qua mìn
và các ổ phục kích, không cho Ngài cảm giác yên bình và an ninh. Việt Minh
vẫn đang rình rập khắp nơi để tấn công. Nhưng Ngài vẫn thách thức quỷ dữ:

Qu’importe ! lance-t-il crânement au démon : il faut aller de l’avant et oeuvrer “Mặc kệ! Phải tiến lên và hành động tối đa có thể được. Nếu cứ phải đợi “thời
autant qu’on le peut. S’il fallait attendre le « bon temps » pour travailler, on ne điểm tốt nhất” mới ra tay, thì sẽ chẳng bao giờ làm được tích sự gì.”
ferait jamais rien.
Il emmène donc tout son orphelinat pour deux mois de bord de mer, dans un
cadre unique : la mer avec ses rochers splendides, la forêt, la montagne, luimême n’y restant que le temps nécessaire pour organi ser la colonie et la mettre
en train, puis regagnant la capitale où tant de choses l’accaparent. Cinq fois
durant ces deux mois il fait la route : deux cents kilomètres.
Ce n’est rien, mais quand les Viêt-minhs vous guettent à chaque borne, c’est
autre chose. Il n’y a pas de semaine, rapporte-t-il, où le train Hanoï- Haiphong
ne saute sur une mine : c’est alors une dizaine de wagons écrasés et jetés à la
rizière. J’ai souvent recommandé mon âme à Dieu et prié pour que rien n’arrive
tandis que les enfants voyageaient. J’ai été exaucé. Une seule fois, tout de même,
le train que j’avais pris — seul, heureusement — a sauté sur une mine. La
locomotive a été fortement endommagée, cinq wagons ont été broyés et
renversés. Le double effet de la bombe et du déraillement s’est arrêté deux
voitures avant celle que j’occupais. J’en ai été quitte pour un petit coup de «
panier à salade ». Dans cet accident, il n’y a même pas eu un blessé,
l’expérience ayant appris qu’il fallait mettre des wagons de marchandises en
tête du train, car c’est là que la mine explose. Mais ce jour-là, nous avons eu
dix heures de retard, et mon petit bazar aux expériences s’est enrichi de
sensations nouvelles !

Vậy là Ngài dẫn cả viện mồ côi ra bờ biển trong 2 tháng, trong một khung cảnh
độc nhất vô nhị: biển với các mỏm đá tuyệt vời, rồi rừng, núi. Bản thân Ngài
cũng chỉ ở lại vài ngày cần thiết để sắp xếp, tổ chức cho mọi việc xuôi chảy, rồi
Ngài quay về thủ đô vì còn bao nhiêu việc đang quấn lấy Ngài. Trong 2 tháng
ấy, Ngài đã chạy lên chạy xuống 5 lần: khoảng 200 cây số. Ngài kể lại:“Khoảng
cách không thấm thía gì, tuy nhiên khi Việt Minh rình mò mình ở mỗi cột mốc,
thì lại là chuyện khác. Không có tuần lễ nào mà chuyến tàu hỏa Hà Nội - Hải
Phòng không bị giựt mìn: cứ mỗi lần như vậy thì cả chục toa tàu lật xuống
ruộng. Tôi đã phó thác linh hồn tôi cho Chúa và cầu nguyện để không xảy ra
chuyện gì khi bọn nhỏ đi tàu. Tôi đã được nhậm lời. Tuy vậy, có một lần, chuyến
tàu tôi đi – may phước có một mình – bị trúng mìn. Đầu máy hư hỏng nặng, 5
toa bị nghiền nát và lật úp. Hậu quả cộng hưởng của mìn và trật đường ray
dừng lại cách toa của tôi 2 toa. Tôi đã thoát nạn tuy cũng bị giao động chút ít.
Trong tai nạn này, không có ai bị thương, kinh nghiệm cho thấy phải xếp các
toa hành lý và hàng hóa về phía đầu tàu, bởi mìn nổ ở đó. Ngày hôm đó chúng
tôi tới trễ mất 10 giờ, và kho kỷ niệm hỗn tạp của tôi lại nạp thêm được một số
cảm xúc mới!”

Si les ateliers qu’il développe se montrent maintenant rentables, il en est de Nếu các xưởng thợ Ngài xây dựng bây giờ đã ăn nên làm ra, thì về phương diện
même du point de vue spirituel — et c’est bien plus important ! Son bilan à la thiêng liêng cũng vậy - và đó mới là điều quan trọng hơn nhiều! Tổng kết của
fin de 1948 ?
Ngài cuối năm 1948 ra sao?
Lorsque j’ai commencé, on comptait deux catholiques seulement sur dix. “Lúc tôi khởi sự thì chỉ có 2 em có đạo trên 10 em. Hiện nay tình hình đã ngược
Maintenant la proportion est inversée : huit sur dix sont chrétiens — et bons lại: 8 trên 10 em có đạo – và lại là những người công giáo tốt. Các cậu bé dũng

chrétiens. Ils sont venus, ces braves gosses, au christianisme sans qu’aucune cảm này đã đến với Ki-tô giáo mà không hề bị một áp lực nào hay một ảnh
pression ou influence indiscrète ait été exercée sur leur esprit.
hưởng lộ liễu nào trên tinh thần của chúng.”
Sa méthode ? Elle est simple :

Phương pháp của Ngài? Rất đơn giản:

Chúng là “rác rưởi” của cuộc đời, “là đồ bỏ”, không niềm vui, không tình
Ils étaient les « balayures » du monde, le « rebut », sans joie, sans affection. Ils
ignoraient pratiquement jusqu’au sentiment de l’amour paternal et filial. Nous thương. Thậm chí trên thực tế, chúng hoàn toàn không biết tình phụ tử, hay lòng
leur avons donné tout cela. Et c’est là le premier chapitre de notre catéchisme… hiếu thảo là gì. Chúng tôi cho chúng tất cả các thứ đó. Và đó là bài giáo lý đầu
tiên ... với một chén cơm!
avec le bol de riz !
Ce n’est que progressivement, délicatement, qu’on les a exercés à réfléchir, à
lever les yeux plus haut. Et j’ai eu l’immense joie de constater qu’ils
comprenaient, mieux que n’importe qui. Après être devenus les enfants de cette
maison, comment n’auraient-ils pas eu le désir de devenir enfants de Dieu ? À
ce désir exprimé, nous répondons cependant par une fin de non-recevoir. « C’est
grave ce que vous demandez, mes enfants. Il y a des conséquences très lourdes…
Il faut réfléchir… Attendez… » Ainsi leur parlons-nous. Et ils doivent attendre.
Ce n’est qu’après avoir étudié, éprouvé le sujet, que nous l’admettons au
baptême. C’est rentable, et c’est pourquoi j’accepte allègrement la montagne
de soucis et de travail que me donnent ces gosses !

“Sau đó, từ từ, một cách nhẹ nhàng, chúng được tập suy nghĩ, và ngước mắt
nhìn lên cao hơn. Và tôi vui mừng biết bao khi nhận thấy rằng chúng hiểu, hơn
bất cứ ai khác. Sau khi trở thành con cái trong ngôi nhà này, làm sao chúng có
thể không có ý muốn trở thành con cái Chúa được? Và khi một em nào đó tỏ lộ
ý muốn này, tôi thường trả lời không. “Con ơi, điều con muốn rất quan trọng.
Có rất nhiều hậu quả nặng nề.... Phải suy nghĩ chín chắn ... Hãy chờ đợi ...”
Tôi nói với em như vậy. Và em phải đợi. Chỉ khi nào sau khi theo dõi kỹ lưỡng,
thử thách, tôi mới ban phép rửa tội cho em. Như vậy là có lời rồi, và đó là lý do
tôi vui vẻ chấp nhận gánh nặng như núi của tất cả các lo âu và công sức cho
đám trẻ này!

Et puis, visiblement, la Providence manifeste son intervention. À chaque instant
je suis dans les dettes et les impasses ; et finalement je paie les unes et je sors
des autres. Savez-vous, par exemple, que je termine l’exercice 1948 avec plus
de trois millions de francs de dettes ?… Or mon sommeil n’en est pas altéré. Je
sais que la Providence me donnera les moyens. Ce faisant, je ne fais que lui
accorder crédit — et elle le mérite bien, tout de même ! Il n’empêche, vous
comprenez : je dois jouer serré !

Và rồi, thật rõ ràng, Chúa Quan Phòng đã can thiệp. Tôi luôn bị nợ nần và bí
lối; nhưng sau cùng tôi cũng trả được nợ và thoát khỏi thế bí. Các bạn biết
không, ví dụ, cuối năm 1948 tôi nợ 3 triệu quan? ... Dù vậy giấc ngủ của tôi vẫn
yên lành. Tôi biết rằng Chúa Quan Phòng sẽ cho tôi phương tiện. Làm vậy, tôi
chỉ tạo uy tín cho Chúa – tất nhiên là Chúa xứng đáng! Dầu vậy, các bạn biết
không, tôi phải chơi sát nút!”

Mgr Chaize, qui se sent vieillir, compte de plus en plus sur l’inépuisable curé de
sa cathédrale. Il lui donne, heureusement, un vicaire en la personne du jeune
Père Faugère, 28 ans, récemment sorti du séminaire de la rue du Bac, plein
d’enthousiasme comme lui-même, et en phase avec les jeunes. Il lui confie aussi
trois jeunes Pères qui arrivent de métropole et doivent être initiés au ministère
et surtout à la langue annamite : le P. Seitz les prend donc à l’orphelinat et leur
donne un professeur ; ils lui sont une compagnie agréable, tout en assurant une
présence tutélaire pour les enfants.

Đức Cha Chaize, cảm thấy mình già rồi, càng ngày càng dựa vào vị chánh xứ
chính tòa không mệt mỏi của mình. May thay, Đức Cha thêm cho Ngài một cha
phó là Cha Faugère, mới 28 tuổi, vừa xuất thân từ chủng viện của Hội Thừa Sai
Paris, cũng đầy nhiệt huyết và hợp với giới trẻ như Ngài. Đức Cha còn giao cho
Ngài 3 linh mục trẻ vừa từ Pháp sang để tập sự hoạt động tông đồ và nhất là học
tiếng Việt: vậy là Cha Seitz dẫn họ qua cô nhi viện và cho học tiếng Việt với
một ông thầy; họ có mối quan hệ rất tương đắc với Ngài, và đồng thời sự có mặt
của họ cũng giúp giám hộ bọn trẻ.

Mais voilà que Mgr Chaize est emporté en moins de vingt-quatre heures, à l’âge Nhưng Đức Cha Chaize qua đời trong vòng chưa đầy 24 giờ, lúc 67 tuổi, sau
de 67 ans, après vingt-quatre ans d’épiscopat à Hanoï, dont dix ans comme 24 năm làm giám mục Hà Nội, trong đó 10 năm với cương vị là phụ tá.
coadjuteur.

Je garde un souvenir ému de celui qui fut mon chef pendant douze ans. Il était
d’une simplicité extrême, d’une bonté, d’un accueil paternel. Il m’avait accordé
sa confiance. Très souvent j’allais le trouver. Notre pauvre mission est bien
éprouvée : peu de missionnaires, plus de chef. C’est la nuit. Des ruines
considérables, un travail énorme à accomplir. Vraiment, c’est l’heure de la foi
totale — et aussi de l’espérance.

“Tôi luôn giữ một kỷ niệm cảm động về vị bề trên của tôi trong suốt 12 năm.
Ngài rất đơn sơ, tốt lành, đầy tình cha con. Ngài đã tin tưởng tôi. Tôi hay đến
gặp Ngài. Giáo phận đáng thương của chúng tôi phải chịu thử thách nặng nề:
thiếu thốn nhân sự thừa sai, không còn chủ chăn. Đây là đêm đen. Những đổ
nát to lớn, biết bao công việc cần phải làm. Đúng vậy, đây là lúc đòi hỏi phải
có đức tin toàn vẹn – và cả đức cậy nữa.”

Le siège de Hanoï va demeurer vacant durant plus d’une année. La situation en Giáo phận Hà Nội bị trống tòa trong hơn 1 năm.
Indochine est stationnaire. On attend le prochain retour de Sa Majesté Bao Daï
dans l’indifférence ; on peut douter qu’il réussisse à ramener la paix. L’intérieur Tình hình Đông Dương không thay đổi. Người ta chờ đợi sự trở lại của hoàng
du pays est toujours inaccessible, à l’exception des axes tenus par l’armée đế Bảo Đại trong sự thờ ơ; người ta nghi ngờ việc ông có thể đem lại hòa bình.
française. Les Viêt-minhs restent virulents et actifs, en lien avec les rouges de Vùng lãnh thổ phía trong của đất nước vẫn không đi lại được, trừ những trục lộ
Chine qui les renforcent.
được quân Pháp trấn giữ. Việt Minh vẫn còn rất hiểm độc và hoạt động tích cực,
chúng kết nối với Trung cộng và được bọn này tiếp sức. Cha Seitz viết ngày
20/08/1949:
Nous vivons sur un volcan, écrit le Père Seitz, le 20 août 1949. Mais nous vivons
— c’est l’essentiel ! Demain, on verra ce qu’il convient de faire : à chaque jour
suffit sa peine. Les différentes oeuvres dont je m’occupe me donnent bien du
mal, mais aussi bien des satisfactions. Je constate que plus on travaille dans la
peine et l’insécurité, plus le travail est fécond … même quand les apparences
semblent prouver le contraire.

“Chúng tôi đang sống trên ngọn núi lửa. Nhưng chúng tôi vẫn sống, đó là điều
quan trọng nhất! Ngày mai, sẽ biết phải làm gì: ngày nào có nỗi khổ của ngày
đó. Các công trình mà tôi đang thực hiện khiến tôi rất cực nhọc, nhưng cũng
đem lại nhiều thoả mãn. Tôi nhận thấy rằng khi người ta làm việc càng nặng nề
và trong tình trạng mất an ninh, thì công việc càng đem lại kết quả ... ngay cả
khi vẻ bên ngoài cho thấy ngược lại.\\

Il lui arrive à ce moment une aventure peu banale — mais rien n’est banal avec
lui, surtout dans les situations peu banales elles-mêmes où il vit ! — tandis qu’il
est en colonie de vacances dans la baie d’Along. Un petit avion survole la
colonie un soir, vers 17 h, puis disparaît. Peu après surgit une jeep d’où descend
un lieutenant essoufflé qui lui tend un papier portant ces mots:

Lúc đó, Ngài đã có một cuộc phiêu lưu rất đặc biệt – nhưng không gì là bình
thường đối với Ngài, nhất là trong những hoàn cảnh đặc biệt mà Ngài đang sống!
– khi Ngài đang ở chỗ trại hè tại Hạ Long. Một chiếc máy bay nhỏ bay qua trại
vào buổi chiều, khoảng 5 giờ, rồi biến mất. Sau đó xuất hiện một chiếc xe jeep,
một viên trung úy hổn hển bước ra và đưa cho Ngài một tờ giấy có ghi:

Prière au Père Seitz de se rendre immédiatement au terrain d’aviation de “Yêu cầu Cha Seitz đến phi trường Hòn Gai ngay lập tức. Chúng tôi có nhiệm
Hongay. Nous avons mission de le ramener à Hanoï.
vụ đưa Cha về Hà Nội.”
Que se passe-il donc de si grave à Hanoï pour qu’on l’envoie chercher ainsi
d’urgence, et par des moyens si peu ordinaires ?… Qui l’appelle ainsi ?… Le
Père échafaude toutes les suppositions, se perd en conjectures. Mais il n’a pas à
hésiter ni à perdre de temps. Il lui faut tout de même s’habiller, car il allait partir
au bain avec ses enfants ; il empoigne sa valise et saute dans la jeep. Hongay est
à une demi-heure de là, centre charbonnier resserré entre la mer et la montagne
; en fait de terrain d’aviation, il y a un simple champ en pente, limité en haut par
une ligne à haute tension, en bas par une ligne de chemin de fer, un fossé, puis
la mer. En tout : cent vingt mètres de longueur… Le moteur de l’avion ronfle
déjà, le Père saute sur l’unique siège derrière le pilote et interroge celui-ci: «Que

Có việc gì nghiêm trọng ở Hà Nội đến nỗi người ta phải tìm Ngài gấp rút như
thế, mà lại với một phương tiện không mấy bình thường? ... Ai đã gọi Ngài vậy?
... Cha Seitz vẽ ra đủ mọi kịch bản, vẫn không thể đoán nổi. Tuy nhiên Ngài
không được chần chừ và làm mất thời gian. Tất nhiên Ngài phải đi thay đồ đã,
vì Ngài đang đi tắm biển với các con cái Ngài; Ngài chụp lấy va li và nhảy lên
xe jeep. Hòn Gai cách đó nửa giờ, trung tâm khai thác than đá có núi và biển
kẹp hai bên; sân bay thì chỉ là một bãi dốc, phía trên đầu có một dây điện cao
thế, phía dưới một đường rầy xe lửa, một cái hố, và biển. Toàn bộ sân bay chỉ
dài 120m ... động cơ của máy bay đang gầm rú, Ngài nhảy vào cái ghế duy nhất
sau phi công và hỏi ông này: ”Có chuyện gì vậy?“ – Ông ta không biết gì cả.

se passe-t-il ? » — Il n’en sait rien. L’avion s’élance déjà, fonce vers la mer et,
dix mètres avant le bout du terrain, arrive à décoller, saute comme à pieds joints
la ligne de chemin de fer, frôle l’eau et s’élance, virant fortement pour éviter un
de ces magnifiques pics qui parsèment la baie. Deux minutes plus tard, il survole
en rase motte le camp des enfants qui, ravis et enthousiastes, agitent les bras et
hurlent.

Máy bay bắt đầu phóng tới, đâm đầu về hướng biển và cất cánh 10 mét cách
cuối đường băng, băng qua đường rầy xe lửa, chạm sơ mặt nước và phóng lên
rồi lượn vòng để tránh một trong các mỏm đá giăng đầy trong vịnh. Hai phút
sau, máy bay bay ngang trại hè, bọn trẻ vui mừng sung sướng, vẫy tay reo hò.

À 19 h 45, l’avion se pose à Hanoï. On apprend au Père que l’ordre de mission
d’aller le chercher a été transmis par le directeur des Affaires politiques. Il se
fait conduire à son bureau, qu’il connaît : à cette heure, les bureaux sont fermés
; à son domicile : le boy dit que Monsieur est sorti, il ne sait où. Entre temps, la
voiture qui le conduisait a disparu, et le voilà seul, à pied, dans la nuit noire, loin
de son domicile. Il est penaud et vexé ! Dans quel traquenard est-il tombé ?
Quelle aventure stupide ! Plus d’autre solution que de rentrer à l’orphelinat :
quatre kilomètres par un chemin défoncé et boueux. On verra demain de quoi il
s’agit.

Lúc 19 giờ 45, máy bay đáp xuống Hà Nội. Người ta cho Ngài biết rằng lệnh
đón Ngài là do ông giám đốc Sở Chính Trị. Ngài bảo người ta dẫn mình tới văn
phòng của ông giám đốc mà Ngài biết: giờ này các văn phòng đều đã đóng cửa;
tới nhà riêng của ông: người giúp việc nói Ông Chủ đã ra khỏi nhà, đi đâu không
biết. Trong lúc đó, chiếc xe đưa Ngài tới cũng đã biến mất, vậy là Ngài chỉ còn
lại một mình, giữa đêm đen, mà nhà thì xa. Ngài ngạc nhiên và bực mình! Mình
đang rơi vào cái bẫy gì đây? Một chuyến đi ngu xuẩn! Chỉ còn giải pháp là quay
về cô nhi viện: 4 km đường bùn lầy và đầy ổ gà. Rồi ngày mai sẽ tính.

Mais le Père a oublié que l’orphelinat se trouve dans une zone déclarée en état
de siège, où l’on n’a plus le droit de circuler dès la chute du jour.
— « Halte-là ! » lui crie une voix menaçante, surgie de derrière un arbre.
— « Halte-là ! » encore, accompagné du cliquetis d’une arme qu’on
charge. — « Si toi y a bouger, moi y a tirer ! »

Nhưng Cha Seitz đã quên rằng cô nhi viện nằm trong một vùng gọi là vùng giới
nghiêm, không ai được đi lại khi chiều tối.

C’est un Marocain, de la garde française ; il appelle un autre garde et, sous cette
bonne escorte, le Père est conduit au poste. Là, l’adjudant chef de poste par
bonheur le reconnaît.
— « Ah ! oui, vous êtes le Père de l’orphelinat. Eh bien, vous avez eu de la veine:
premièrement que la sentinelle ne vous ait pas tiré dessus… et puis que je vous
reconnaisse ! Bon. Je vais vous faire accompagner, pour que vous puissiez
franchir les autres postes sans ennuis. »

Đó là một người Maroc, thuộc đội lính Pháp; anh ta kêu thêm một lính gác khác,
và “hộ tống” Ngài về bót. Ở đó may phước, viên thượng sĩ nhận ra Ngài.

“Đứng lại” một tiếng la đầy đe dọa vang lên sau một gốc cây – “Đứng lại” lần
nữa, kèm theo tiếng lên đạn. – “Nếu cục cựa, tao bắn”

— «Ah, Cha là Cha của cô nhi viện. May cho Cha lắm đó: thứ nhất là tên lính
gác đã không bắn Cha ... thứ hai là con nhận ra Cha! Thôi được rồi. Con sẽ cho
người dẫn Cha đi, để có thể qua các trạm gác khác mà khỏi phải rắc rối”

Được hai người lính tháp tùng hai bên, Ngài tiếp tục lên đường, lúc ấy là gần 9
Flanqué de deux goumiers, il reprend la route. Il est près de vingt et une heure. giờ tối. Bỗng nhiên, sau lưng Ngài, đèn pha từ một chiếc xe to rọi sáng cả khúc
Soudain, derrière lui, la route est balayée par les phares d’une puissante voiture:
đường: mấy người lính chuẩn bị chặn chiếc xe; và chiếc xe dừng lại thật. Lúc
les goumiers se mettent en garde pour l’arrêter ; elle stoppe, en effet. En surgit
đó một sĩ quan cảnh sát xuống xe và la lên:
un officier de police en uniforme, qui s’écrie :
— «Cha Seitz! Người ta đang tìm Cha khắp mọi nơi! Có 5 chiếc xe đang chạy
— « Père Seitz ! Mais on vous cherche partout ! Il y a cinq voitures qui courent lòng vòng trong thành phố tìm Cha. Lại đây nhanh: người ta đang đợi Cha ở
la ville en ce moment. Venez vite : on vous attend à l’hôtel du gouverneur. » —
nhà khách Toàn Quyền.” – “Nhưng sao, tôi chán trò đùa này lắm rồi! Có
« Mais enfin, j’en ai assez de cette plaisanterie ! Que se passe-t-il ? Et qui me
chuyện gì xảy ra vậy? Ai đang tìm tôi?” – “Tôi không biết. Người ta sai tôi đi
demande ? » — « Je ne sais pas. On m’a envoyé vous chercher, et il faut que je
tìm Cha, và tôi phải đưa Cha về.”
vous ramène. »

Le Père, tout crotté, doit tout de même passer chez lui pour faire un brin de Dù sao thì Ngài cũng phải về nhà để rửa ráy và thay quần áo, vì lúc đó Ngài
toilette et se changer. Puis la voiture file en direction du palais du gouverneur, người ngợm dơ dáy. Rồi chiếc xe chạy như bay về phía nhà khách Toàn Quyền,
brillamment éclairé alors qu’il va être vingt-deux heures.
nơi đó đèn đóm sáng rực dù đã gần 10 giờ tối.
Le maître d’hôtel l’introduit dans le grand salon. Vide ! Personne ! Il se demande Ông chủ nhà khách dẫn Ngài vào phòng khánh tiết. Trống không! Chẳng một
bóng người! Ngài tự hỏi mình đang mơ hay đang là nạn nhân của một trò chơi
s’il rêve ou s’il est le jouet d’une mystification savante.
huyền bí và thông thái nào đây.
Une porte s’ouvre enfin, et le général Kosh, commandant supérieur des forces
du Nord-Indochine, qu’il connaît bien, s’avance vers lui, chaleureux, le prend
familièrement par le bras et le fait entrer… dans une salle à manger où quarante
à cinquante convives sont joyeusement attablés. Au milieu d’une ovation, le
général lance : « Monsieur Coste-Floret, ministre de la France d’Outre-mer, a
tenu à ce que vous soyez présent ce soir parmi nous, car il va vous remettre la
Légion d’honneur. » Dans un soupir, de stupéfaction, de soulagement et de
honte, le Père lui répond: « Mon général, j’aime mieux cela que de passer la nuit
au poste !… » Et d’expliquer l’aventure qu’il vient d’éprouver.

Cuối cùng, một cánh cửa mở ra, và tướng Kosh, chỉ huy trưởng của các lực
lượng Miền Bắc Đông Dương, mà Ngài biết rõ, tiến về phía Ngài, nồng nhiệt,
thân thiện nắm tay dẫn Ngài vào . . . một phòng ăn đã có sẵn khoảng từ 40 đến
50 khách đang vui vẻ ngồi bàn. Giữa tiếng tung hô, vị tướng la lên: “Ngài Coste
Floret, bộ trưởng bộ Thuộc Địa, đã yêu cầu là Cha phải có mặt chiều hôm nay
với chúng tôi, vì ngài bộ trưởng sắp trao cho Cha huy chương Bắc đẩu bội tinh.
”Thở phào kinh ngạc, vừa nhẹ người vừa hổ thẹn, Cha Seitz đáp lời: “Thưa đại
tướng, tôi thích như vậy hơn là phải ngủ đêm ở bót !...” Và Ngài giải thích
chuyện phiêu lưu mà mình vừa trải qua.

À l’issue du dîner — que le Père prend là où il en est, — a lieu, au salon, la
cérémonie de la remise de décoration. C’est la reconnaissance officielle par la
France du splendide travail accompli par le Père Seitz au service de l’enfance
abandonnée de l’Indochine, de son dévouement sans limite, de son courage en
toutes circonstances, de son désintéressement personnel, de sa charité
évangélique en acte.

Sau bữa tiệc – mà Ngài chỉ nhập cuộc vào lúc đó – diễn ra buổi lễ trao huy
chương cho Ngài trong phòng khánh tiết. Đó là sự công nhận chính thức của
nước Pháp cho công việc tuyệt vời Ngài đã thực hiện để phục vụ trẻ em bị bỏ
rơi tại Đông Dương, cho sự tận tụy vô biên, cho lòng can đảm trong mọi hoàn
cảnh, cho sự vô vị lợi cá nhân, và cho sự thể hiện lòng bác ái Phúc âm của Ngài.

Certains journaux de France se feront l’écho de l’événement, comme aussi du Vài tờ báo Pháp có đăng tin về biến cố này, cũng như về sự lan tỏa tấm gương
rayonnement du missionnaire. Un journal de Seine- Maritime titre : Dans sáng của vị Thừa sai. Một tờ báo của vùng Seine Maritime viết: Huy chương
l’ordre de la Légion d’honneur — À Criquetot — Le R.P. Seitz.
Danh Dự - Ở Criquetot – Cha Seitz
C’est avec joie et fierté que nous avons appris que notre concitoyen, le R.P.
Seitz, des Missions Étrangères de Paris, fils de M. Seitz, a reçu des mains de M.
oste-Floret, ministre de la France d’Outre-mer, la croix de la Légion d’honneur,
à Hanoï même. (…) Nous prions son père d’agréer nos bien vives félicitations.
(…)
Suit un résumé des activités du Père.
L’agence Fides, du 4 février 1950, titre : « Le Monsieur Vincent de Hanoï ».

“Chúng tôi vui mừng và hãnh diện khi hay tin một đồng hương của chúng ta,
Cha Seitz, thuộc Hội Thừa Sai Paris, con của ông Seitz, đã nhận từ tay của Ngài
Coste-Floret, bộ trưởng bộ Thuộc Địa, huy chương Bắc đẩu bội tinh, ngay tại
Hà Nội. (...) Chúng tôi xin thân phụ Ngài nhận nơi đây lời chúc mừng nồng nhiệt
nhất. (...)”
Tiếp theo là bản tóm lược các hoạt động của Cha.
Thông tấn xã Fides, ngày 4 tháng 2 năm 1950, tiêu đề: «Ngài Vinh Sơn Hà
Nội».

“Bằng hoạt động bác ái không mệt mỏi của mình đối với trẻ em bị bỏ rơi ở
Par son inlassable charité en faveur de l’enfance abandonnée, le Père Paul
Seitz, des Missions Étrangères de Paris, a mérité le nom de « Monsieur Vincent Hà Nội, cha Paul Seitz, thuộc Hội Thừa Sai Paris, đã xứng đáng tên gọi là “Ngài

de Hanoï ». Le centre d’accueil, qu’il a fondé en 1943 et où sont passés des
centaines d’enfants miséreux, a survécu à toutes les vicissitudes de la guerre.
Pour permettre à l’oeuvre de supporter la lourde charge de 400 jeunes bouches
à nourrir, une kermesse, organisée le 8 janvier, a vu passer plus de 10 000
personnes qui ont tenu, sans distinction de races ou de religions, à manifester
au Père Seitz leur sympathie : Vietnamiens, Français, Chinois, Indiens,
catholiques, bouddhistes, incroyants et musulmans. On remarqua
particulièrement la présence de M. Nguyen-Huu-Tri, gouverneur du NordVietnam, qui donna en sortant une généreuse obole de 10 000 piastres (170 000
francs). Cette belle manifestation d’union dans un pays divisé a montré une fois
de plus que l’amour est plus fort que la haine.

Vinh Sơn Hà Nội”. Trung tâm tiếp nhận, mà Ngài thành lập năm 1943 và hằng
trăm trẻ em bị bỏ rơi đã sống nơi đây, đã vượt qua tất cả các thăng trầm của
chiến tranh. Để có thể giúp trung tâm này nuôi 400 miệng ăn, một cuộc hội chợ,
được tổ chức ngày 8 tháng 1, với hơn mười ngàn người tham dự, không phân
biệt màu da hay tôn giáo, đã cho thấy thiện cảm của mọi người dành cho Cha
Seitz: Việt, Pháp, Tàu, Ấn Độ, Công giáo, Phật giáo, vô thần hay Hồi giáo. Đặc
biệt, người ta còn thấy sự hiện diện của ông Nguyễn Hữu Trí, Thủ Hiến Bắc Kỳ,
đã hiến tặng 10,000 đồng bạc đông dương (tương đương 170,000 quan Pháp).
Đây là một biểu hiện đẹp đẽ của sự đoàn kết trong một đất nước đang bị chia
rẽ, và một lần nữa chứng tỏ rằng tình yêu vẫn mạnh hơn hận thù.”

«Tình yêu và hận thù»: Đó là điều càng ngày càng quan trọng trong đất nước
« L’amour et la haine » : c’est bien de cela qu’il s’agit de plus en plus dans ce
bị chia rẽ này, và cả trong con tim bị chia rẽ của phần đông dân bản xứ, đang bị
pays divisé, et dans le coeur divisé de beaucoup de ses habitants, tiraillés entre
une propagande anti-française surchauffée par le Viêtminh, et la raison qui leur giằng co giữa sự tuyên truyền chống Pháp do Việt Minh thổi phồng, và lý trí
cho thấy sự hiện diện của Pháp là cần thiết đối với lợi ích của đất nước. Cha
montre la nécessité d’une présence française pour le bien de leur pays.
Seitz viết cho thân phụ mình vào ngày 5/12/1949 như sau:
Je pense, écrit le Père Seitz à son père, le 5 décembre 1949, que cette dualité
“Con nghĩ rằng thái độ trái ngược này, một phần lớn là do sự bất lực của chúng
d’attitude est provoquée, pour une bonne part, par notre incapacité, notre
ta, sự nhu nhược của chúng ta; bởi chúng ta đang cho thấy hình ảnh của một
veulerie ; par le fait que nous donnons le spectacle d’un pays sans force et sans
đất nước yếu đuối và thiếu sự vĩ đại. Nói tóm lại: mất uy tín. Điều đó rất trầm
grandeur. En un mot : perte de prestige. C’est grave en Orient !
trọng ở Đông phương!”
Par un officier français qui est allé en opération dans ce secteur, le Père Seitz a Qua một sĩ quan Pháp đã đi hành quân trong vùng này, Cha Seitz cuối cùng đã
enfin des nouvelles de son cher Ba-Vi — mauvaises nouvelles, évidemment: les
biết tin tức vùng Ba Vì yêu thương của mình – tin xấu tất nhiên: Việt Minh đã
Viêt-minhs détruisaient systématiquement toutes les constructions, mais un
grand calvaire érigé à l’entrée demeurait encore debout, ainsi que la chapelle. phá hủy một cách có hệ thống tất cả mọi công trình xây dựng, nhưng một tượng
Que retrouvera-t-il après la guerre ?… « Je suis décidé, si Dieu le permet, à thánh giá đặt ở cổng vẫn còn, cũng như nhà nguyện. Ngài có thể tìm lại được gì
rebâtir ce camp », assure-t-il. À la fin de l’année 1949, l’effectif de son sau cuộc chiến? ... Ngài khẳng định: “Tôi nhất định, nếu Chúa cho phép, sẽ xây
orphelinat de Hanoï est de 350 enfants : c’est le maximum de sa capacité dựng lại công trình này”. Cuối năm 1949, tổng số các em trong cô nhi viện của
d’accueil. Faire vivre une pareille maison devient de plus en plus onéreux et il Ngài ở Hà Nội đã lên tới 350 em: đây là mức tối đa khả năng tiếp nhận của khu
nhà. Nuôi sống một cơ sở như vậy ngày càng tốn kém và Ngài kết thúc năm đó
termine encore cette année avec de lourdes dettes.
với những khoản nợ to lớn. Ngài tâm sự:
La pauvreté est un des signes de Dieu sur une oeuvre, pense-t-il. Je suis bien
servi, en vérité. Mais je dois cependant reconnaître une chose admirable :
quand je regarde en avant, je ne vois que caisse vide et incertitude; quand je
considère le passé, je suis bien obligé de reconnaître que je n’ai jamais manqué
de l’essentiel pour mes orphelins. De quoi me plaindrais-je donc ? Je ne perds
ni le sommeil ni l’appétit pour autant : ce serait un manque de foi caractérisé !

“Sự nghèo nàn là một trong những dấu hiệu của Chúa trên một công trình. Tôi
đã được như vậy thật. Nhưng tôi phải nhìn nhận một điều đáng phục: khi nhìn
về phía trước, tôi chỉ thấy một túi tiền trống rỗng và sự bấp bênh; khi quay lại
quá khứ, tôi buộc phải thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ thiếu thốn nhu cầu cơ
bản nào cho các trẻ mồ côi của tôi. Như vậy tôi có gì phải than van? Điều đó
không làm tôi mất ăn mất ngủ: vì làm như vậy thì sẽ chứng tỏ thiếu lòng tin rõ
ràng!”

Un nouveau vicaire apostolique à Hanoï

Một đại diện tông toà mới ở Hà Nội

Au début du mois de mai 1950, un grand événement, que l’on peut qualifier
d’historique, stupéfie les missionnaires et les catholiques de Hanoï : le pape Pie
XII a pris la décision de confier la direction du vicariat apostolique — dont le
siège est vacant depuis plus d’un an — à un prêtre vietnamien: l’abbé JosephMarie Trinh-nhu-Khuê, alors curé de la paroisse Saint-Antoine, âgé de 49 ans.

Đầu tháng 5 năm 1950, một sự kiện lớn, mà người ta có thể gọi là sự kiện lịch
sử, đã làm các vị thừa sai và giáo dân Hà Nội kinh ngạc: đức Giáo hoàng Piô 12
đã quyết định giao quyền điều khiển hạt đại diện tông tòa – đã trống hơn một
năm - cho một linh mục người Việt: Cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê, lúc đó
đang làm cha sở giáo xứ Thánh Antôn, 49 tuổi.

C’est une page de l’Histoire de l’Église du Vietnam qui se tourne car, on s’en
souvient, ce sont des Pères des Missions Étrangères de Paris qui, au cours du
xviie siècle, se sont établis les premiers dans ce pays et l’ont converti. Le
premier évêque, Mgr François Pallu s’y était rendu par voie de terre et dix de
ses compagnons de voyages, tous jeunes missionnaires, avaient péri en cours de
route, de fatigue et de misère, « établissant avec leur carcasse, dit le P. Seitz, le
premier lien, le premier pont entre la France et l’Asie ». Mgr Pallu mourut luimême aux portes de la terre promise, sans avoir pu mettre le pied dans son
diocèse.

Đó là một trang sử mới cho Giáo Hội Việt Nam, vì người ta nhớ lại, là trong
thế kỷ 17, chính các linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris đã là những người đầu
tiên đến xứ này và đã làm cho xứ này trở lại đạo. Vị giám mục tiên khởi, Đức
Cha Pallu đã đến đây bằng đường bộ và 10 người trong đoàn, tất cả đều là những
vị thừa sai trẻ tuổi, đã chết trên đường đi, vì mệt mỏi và đói khát, và như Cha
Seitz nói, “bằng xương thịt mình, họ đã thiết lập mối dây đầu tiên, chiếc cầu đầu
tiên kết nối Nước Pháp và Châu Á”. Ngay cả Đức Cha Pallu cũng đã chết ở
ngưỡng cửa của đất hứa, không đặt được bước chân lên giáo phận của mình.

Depuis cette époque, vingt-quatre évêques, deux cent soixante-dix
missionnaires, tous des Missions Étrangères, se sont succédés dans le Nord de
l’Indochine, travaillant sans relâche à fonder l’Église. Il y eut des heures bien
sombres, mais bien glorieuses ! Trois empereurs annamites, au cours du xixe
siècle, déchaînèrent de sanglantes persécutions: plus de cent mille martyrs
vietnamiens mèlèrent leur sang à celui de nombreux missionnaires pour
féconder cette terre.

Từ thời gian đó, 24 giám mục, 270 vị thừa sai, tất cả đều thuộc Hội Thừa Sai
Paris, đã tiếp nối nhau ở Miền Bắc Đông Dương, làm việc không ngừng nghỉ
để xây dựng Giáo Hội. Đã có những giờ phút đen tối, nhưng hiển hách biết bao!
Ba vị hoàng đế Việt Nam, trong thế kỷ 19, đã tung ra những cuộc bách hại đẫm
máu: hơn 100,000 đấng tử đạo Việt Nam đã hòa máu của mình với máu của
nhiều Vị thừa sai để làm cho vùng đất này sinh hoa kết trái.

Mgr Trinh-nhu-Khuê recevra la consécration épiscopale dans la cathédrale de
Hanoï le 15 août 1950 et les missionnaires transmettront l’héritage de quatre
siècles de labeur au clergé séculier. Mais Rome désire qu’ils restent encore dans
le diocèse pour collaborer avec le nouvel évêque: il y a tant à faire dans ce pays
de vingt-deux millions d’habitants, qui ne compte que deux millions de
catholiques !

Đức Cha Trịnh Như Khuê được tấn phong trong nhà thờ chánh tòa Hà Nội vào
ngày 15 tháng 8 năm 1950 và các vị thừa sai sẽ chuyển giao gia sản của 4 thế
kỷ lao khổ cho hàng giáo phẩm triều. Nhưng Toà Thánh muốn các vị thừa sai
vẫn ở lại trong giáo phận để hợp tác với đức Giám mục mới: còn biết bao công
việc phải làm trong một đất nước có 22 triệu dân, mà chỉ có 2 triệu người công
giáo!

Il n’est pas question davantage que le Père Seitz abandonne ses lourdes
responsabilités, même s’il ressent une vraie fatigue et une surcharge qui dépasse
les forces humaines. La Providence va heureusement se charger de lui procurer
de l’aide grâce — si l’on peut dire — aux communistes qui bloquent certaines
régions et en interdisent l’accès aux missionnaires. Il va donc hériter tout
d’abord d’un vicaire à la cathédrale, ce qui le soulage bien. À la librairie aussi,
un missionnaire lui est donné pour le seconder. À l’orphelinat enfin, le jeune
Père Jean Faugère est nommé directeur adjoint, tandis qu’un jeune prêtre
vietnamien devient aumônier de l’oeuvre. Il y a également l’excellente madame
Dubois, une Eurasienne qui se dévoue depuis des années déjà auprès des enfants
avec tout l’amour d’une maman et sur qui le Père Seitz peut compter en toute

Cũng sẽ không có chuyện Cha Seitz rũ bỏ các trách nhiệm nặng nề, ngay cả khi
Ngài cảm thấy mệt mỏi thực sự và một gánh nặng vượt mức giới hạn con người.
May thay, Chúa Quan Phòng đã đến đem hỗ trợ cho Ngài nhờ - nếu như có thể
nói vậy – cộng sản đã chặn một số vùng và cấm các vị thừa sai lui tới. Vì vậy
trước hết Ngài được thêm một cha phó tại nhà thờ chính tòa, làm bớt phần gánh
nặng cho Ngài. Còn ở nhà sách, có một cha thừa sai đến phụ tá cho Ngài. Cuối
cùng ở cô nhi viện, cha Faugère trẻ trung được đặt làm phó giám đốc, trong khi
một linh mục trẻ người bản xứ trở thành tuyên úy cho cơ sở. Nhân sự cũng có
thêm bà Dubois, một bà lai Tây đã tận tụy phục vụ suốt nhiều năm qua với tất
cả tình thương của một người mẹ và Cha Seitz có thể hoàn toàn giao phó công
việc; bà đặc biệt có trách nhiệm quản lý và mỗi sáng lái xe tải đi mua sắm các

sécurité ; elle est chargée en particulier de l’intendance et part chaque matin
avec le camion acheter le nécessaire; quand elle n’a plus d’argent, elle donne un
« bon » avec la signature du Père, et les marchands, qui la connaissent bien, lui
font confiance : on paiera dès que possible. Elle s’occupe aussi de l’infirmerie
et forme une équipe d’aînés pour faire les piqûres et donner les premiers soins;
enfin, elle dirige les femmes de la cuisine et de la lingerie. Le Père peut compter
aussi sur des jeunes qu’il a formés avec une patience inlassable, et qui
deviennent des moniteurs, des chefs de groupes et de familles.

thứ cần dùng; khi không còn tiền, bà viết giấy nợ với chữ ký của Cha, và các
nhà buôn, đã biết rõ bà, luôn tin tưởng: họ sẽ được trả ngay khi có thể. Bà cũng
phụ trách phòng bệnh và thành lập một nhóm các em lớn để chích thuốc và săn
sóc ban đầu; sau cùng bà điều khiển các phụ nữ trong bếp và phòng giặt đồ. Cha
Seitz cũng tìm được sự trợ giúp nơi các em lớn mà Ngài đã hết sức kiên nhẫn
đào tạo, họ trở thành các huấn luyện viên, trưởng nhóm và trưởng nhà.

Il a enfin l’aide, inestimable, de religieuses dont le dévouement, la charité, la
délicatesse sont sans borne. Il a connu les Soeurs de Saint-Paul-de-Chartres dès
ses premières années de ministère ; il a également les Soeurs amantes de la Croix
pour s’occuper de ce qu’il a appelé le « jardin d’enfants ».

Cuối cùng Ngài có sự giúp đỡ vô cùng to lớn của các nữ tu, với sự tận tâm, lòng
bác ái, và sự tế nhị không bờ bến. Ngài đã quen biết các nữ tu dòng Thánh
Phaolô thành Chartres từ những năm đầu tiên trong sứ vụ của mình; Ngài cũng
có sự trợ giúp của các nữ tu dòng Mến Thánh Giá để lo cho công trình mà Ngài
gọi là “Vườn trẻ”.

Avec cette équipe qui se rode, il peut prendre du recul, se sentir moins harcelé,
s’en tenir à un rôle de direction générale. Il était temps pour que sa santé ne
craque pas ! C’est l’orphelinat qui lui donne le plus de soucis, mais aussi
beaucoup de joies. Les soucis, c’est que, malgré les trois cent cinquante places,
il doit refuser chaque mois cinquante à soixante demandes ; et surtout qu’il doit
trouver chaque mois deux millions de francs pour assurer la survie. Les joies,
c’est que l’esprit est excellent; ces « pauvres gosses », comme il les appelle, ne
sont pas méchants.

Với tập thể này đang đi vào nề nếp, Ngài có thể tách mình ra khỏi công việc
hàng ngày, cảm thấy bớt áp lực, và chỉ cần phải giữ vai trò điều hành tổng quát.
Đã đến lúc sức khỏe của Ngài không được suy sụp! Cô nhi viện khiến Ngài lo
lắng nhất, nhưng cũng cho Ngài rất nhiều niềm vui. Lo lắng, vì rằng, dù đã có
350 chỗ, nhưng tháng nào Ngài cũng phải từ chối khoảng 50 đến 60 đơn xin; và
quan trọng nhất là phải kiếm cho ra 2 triệu quan Pháp mỗi tháng để bào đảm
sống còn. Còn niềm vui, chính là do tinh thần rất tốt; “bọn nhóc”, theo cách Ngài
gọi chúng, không hề dữ dằn.

Il leur a simplement manqué un père et une mère. Si j’avais le temps d’écrire, “Đơn giản là chúng chỉ thiếu một người cha và một người mẹ. Nếu như có thời
que d’anecdotes ou d’études psychologiques intéressantes j’aurais à noter ! gian để viết, thì có biết bao câu chuyện và khám phá tâm lý tôi có thể ghi lại!
Mais le souci du pain quotidien l’emporte sur tout!
Nhưng mối lo cơm bánh hằng ngày đã át đi tất cả!”
Néanmoins, il a pu remettre à neuf ces vastes bâtiments auxquels le Viêt-minh Dẫu sao thì Ngài cũng đã có thể xây lại các công trình rộng lớn mà Việt Minh
avait mis le feu, à commencer par la chapelle, restaurer, reconstruire les cuisines, đã đốt phá, bắt đầu từ nhà nguyện, rồi tu sửa, xây dựng lại nhà bếp, bệnh xá, các
l’infirmerie, les ateliers annexes, aménager terrains de sports et de gymnastique, xưởng thợ gần bên, dọn dẹp để cho ra đời các sân thể thao và thể dục. v.v.
etc.
Un coup de cravache vient soudain lui cingler les reins, avec une violence à
laquelle d’autres que lui n’auraient pu résister. Son nouvel évêque lui a exprimé
le désir de visiter cet orphelinat modèle et le Père directeur lui en fait les
honneurs, le promenant partout. Mgr Trinh nhu-Khuê, après avoir tout examiné
et admiré, lui dit paisiblement :
« Cette maison conviendrait bien pour mon petit séminaire ! » Paul Seitz a déjà
reçu la foudre, dans son bureau, il n’y a pas si longtemps; il a vu son domaine
du Ba-Vi, construit de ses mains et à la sueur de son corps, spolié et détruit par
le Viêt-minh ; il a déjà été chassé d’un endroit à l’autre; il termine à peine la

Bất ngờ, một cú roi vụt ngang lưng Ngài, mạnh đến mức người khác chắc không
thể chịu nỗi. Vị giám mục mới tỏ ý với Ngài rằng mình muốn đến thăm cô nhi
viện mẫu mực này và Cha Giám Đốc đã vinh dự dẫn Đức Cha đi khắp mọi chỗ.
Đức Cha Trịnh Như Khuê, sau khi đã quan sát và khen ngợi, ôn tồn nói với
Ngài: “Căn nhà này rất thích hợp cho tiểu chủng viện của tôi!” Cha Paul Seitz
đã bị sét đánh trong văn phòng của mình cách đây không lâu. Ngài đã thấy công
trình trên núi Ba Vì, được xây dựng bằng đôi tay và mồ hôi của chính bản thân
Ngài, bị Việt Minh cướp đoạt và phá hủy; Ngài đã bị đuổi từ nơi này qua nơi
khác; Ngài vừa mới trùng tu xong cô nhi viện trong khu Nhà Lacordaire này,

restauration de l’orphelinat dans cette Maison Lacordaire, au prix de labeurs
sans nom, de quêtes et de requêtes; il y passe ses jours et ses nuits au service des
plus pauvres parmi les pauvres, les orphelins victimes de la guerre… Et voilà
que, à peine nommé, son évêque vient pour la lui reprendre ?… Il ne bronche
pas sous le coup inopiné de celui qui était son confrère-curé jusqu’à il y a
quelques mois. Sans hésiter, il répond simplement:

tốn biết bao mồ hôi nước mắt, xin xỏ; Ngài đã trải qua bao nhiêu ngày đêm để
phục vụ những kẻ nghèo nhất trong các kẻ nghèo, các trẻ em mồ côi nạn nhân
của chiến tranh ... Vậy mà, vừa mới được tấn phong, đức Giám mục của Ngài
đã đến để lấy lại ư”? ... Ngài đã không nao núng trước cú đánh bất ngờ của người
mới cách đây vài tháng còn là đồng đẳng của mình trong chức vụ chánh xứ.
Không do dự, Ngài trả lời đơn giản:

La formation des futurs prêtres doit être le premier souci d’un évêque. Je vous
“Việc đào tạo linh mục tương lai phải là mối lo đầu tiên của một giám mục.
demande simplement une année pour trouver un logement pour mes garçons.
Con chỉ xin Đức Cha một năm để tìm chỗ ở cho các cậu bé của con.”
Quand le Père Seitz raconte cette entrevue à son adjoint, le Père Faugère, la
première réaction de celui-ci est l’indignation, presque la révolte. Cet évêque a
vraiment du culot, dit-il, de réclamer un domaine où les missionnaires sont
installés, alors que personne n’en voulait; dans lequel ils ont fait tant de dépenses
pour les réparations et l’aménagement ; où les orphelins sont enfin dans les
meilleures conditions physiques et spirituelles. Mais le Père répond qu’il faut
regarder l’intérêt supérieur de la mission, que si la Providence veut que son
oeuvre continue, elle trouvera pour les enfants une solution qui sera encore
préférable à l’actuelle.

Khi Cha Seitz kể lại chuyện này với phụ tá của mình, Cha Faugère, phản ứng
đầu tiên của ngài là sự phẫn nộ, gần như là nổi loạn. Cha Faugère nói đại ý, ông
Đức cha này thật cả gan dám đòi lại cơ sở mà các thừa sai đã nhận trong khi ai
cũng chê; bây giờ mình đã tốn biết bao tiền của công sức để sửa sang và xây
dựng; cuối cùng các trẻ mồ côi mới có những điều kiện thể chất và tinh thần tốt
như thế này. Nhưng Cha Seitz trả lời rằng phải nhìn lợi ích tối thượng của địa
phận, và nếu Chúa Quan Phòng muốn công việc mình được tiếp tục, Chúa sẽ
tìm cho các em một giải pháp còn tốt hơn hiện tại.

On commence donc par demander aux enfants une neuvaine de prière à sainte
Thérèse, la Patronne de l’oeuvre, et on décide de faire une nouvelle kermesse
pour trouver de l’argent, la précédente ayant été une réussite. Le Père Seitz
confie la préparation de celle-ci à Nguyên Thoai, son premier baptisé au Tonkin,
qui l’a aidé au Ba-Vi, qui est passé ensuite par chez les Viêt-minhs, puis a
travaillé au service de repression des fraudes. Son chef de service a attesté alors:
« Il s’en est mis plein les poches, mais il n’y a plus de fraudes ! » C’est l’homme
de la situation! La municipalité donne l’autorisation de s’installer sur le champ
de courses de la ville: un terrain idéal. Une dizaine de stands avec des jeux divers
et, au centre, un grand stand qui explique l’origine, l’historique, le
fonctionnement de l’orphelinat, avec photos, graphiques, etc. À la fin, il y aura
une grande tombola avec des lots de valeur offerts par les commerçants d’Hanoï:
1er lot: une jeep Delahaye, 2e lot: une 2 C.V. ; celles-ci sillonnent la ville pour
faire de la publicité.

Vậy là trước hết, người ta yêu cầu các em làm một tuần cửu nhật cầu nguyện
với Thánh Têrêxa, Bổn Mạng của viện, sau đó quyết định tổ chức một cuộc hội
chợ mới để kiếm tiền, bởi cuộc hội chợ lần trước đã thành công tốt đẹp. Cha
Seitz giao việc chuẩn bị hội chợ lần này cho ông Nguyễn Thoại, người đầu tiên
được Ngài rửa tội ở Bắc Bộ, người đã giúp Ngài ở Ba Vì, sau đó theo Việt Minh,
rồi về làm việc cho sở chống gian lận. Giám đốc của ông xác nhận: “Ông ta đã
bỏ đầy túi, nhưng chẳng còn thấy gian lận đâu nữa!” Ông đúng là người thích
hợp cho hoàn cảnh! Tòa đô chính đã cho phép dựng hội chợ tại trường đua của
thành phố: một chỗ lý tưởng. Hàng chục quầy với đủ loại trò chơi và ở trung
tâm, một cái rạp lớn là chỗ để giới thiệu nguồn gốc, lịch sử, cách thức hoạt động
của cô nhi viện cùng với hình chụp, bản vẽ v.v. Cuối cùng sẽ có một cuộc xổ số
với những phần thưởng giá trị được các nhà buôn ở Hà Nội tài trợ: giải nhất,
một chiếc xe jeep Delahaye, giải nhì, 1 chiếc xe 2 C.V; các chiếc xe này chạy
quanh thành phố để quảng cáo.

Grand succès dès les premiers jours, la foule afflue, grosses recettes. Mais le
troisième ou le quatrième jour, une charge de plastic explose dans le stand
principal. Pas de morts ni de blessés, mais des dégâts matériels. Tous les
organisateurs sont catastrophés et craignent que plus personne n’ose venir ; mais
le Père Seitz dit simplement : « Ce n’est peut-être pas de cette façon que la
Providence veut nous aider. » Il ne restait plus qu’à tout remonter… Et les foules
vinrent de plus en plus nombreuses, en sorte qu’il fallut prolonger la kermesse

Những ngày đầu thành công lớn, khách đến rất đông, thu được nhiều. Nhưng
sang ngày thứ ba hay thứ tư, một quả mìn nổ trong rạp trung tâm. Không có ai
chết hay bị thương, nhưng hư hại nhiều. Tất cả các người tổ chức đều bàng
hoàng và sợ rằng sẽ không ai dám tới nữa; nhưng Cha Seitz nói ngắn gọn: “Chắc
đó không phải là phương thế Chúa Quan Phòng muốn giúp chúng ta đâu.” Chỉ
còn cách phải gầy dựng lại tất cả... Và người ta ùn ùn tham gia hội chợ càng
ngày càng đông, đến nỗi phải kéo dài thêm một tuần lễ. Kiểm lại có 40,000

d’une semaine. On compta quarante mille visiteurs. Le double but que le Père khách. Cả hai mục tiêu mà Cha Seitz đề ra đều đạt: - gây quỹ - và làm cho dân
se proposait était atteint : — faire entrer des fonds, — informer la population chúng biết đến công trình mang tên Thánh nữ Têrêxa.
sur ce qu’était l’oeuvre de Sainte-Thérèse.
CHAPITRE VI
VICAIRE FORAIN DE HANOÏ,
SUPÉRIEUR RÉGIONAL DES M.E.P. D’INDOCHINE
(1951-1952)
En mars 1951, le nouvel évêque vietnamien nomme un nouveau curé, un
Vietnamien, à la cathédrale de Hanoï et le Père Seitz se trouve donc déchargé
— ce qui l’arrange bien. Mais il reçoit le titre de « vicaire forain », ce qu’on
appelle aussi « doyen », ou maintenant « vicaire episcopal », en sorte qu’il
exerce une sorte de contrôle sur les cinq paroisses de la ville ; cela l’absorbe
moins que la charge directe d’une paroisse.

CHƯƠNG VI
LINH MỤC QUẢN HẠT HÀ NỘI,
BỀ TRÊN HỘI M.E.P. MIỀN ĐÔNG DƯƠNG
(1951-1952)
Tháng 3 năm 1951, vị tân giám mục người Việt đã bổ nhiệm một linh mục người
Việt làm tân chánh xứ nhà thờ chính tòa Hà Nội, như vậy cha Seitz đỡ được
gánh nặng – một điều thật tốt cho Ngài. Nhưng Ngài nhận tước hiệu “quản hạt”,
có nơi cũng gọi là “niên trưởng” hay như ngày nay là “đại diện giám mục”, với
nhiệm vụ có thể gọi là giám sát 5 họ đạo trong thành phố; việc này nhẹ nhàng
hơn là coi sóc trực tiếp một họ đạo.

À cela s’ajoutera bientôt son élection par ses confrères à la charge de « supérieur
régional des missionnaires de l’Indochine du Nord », c’est-àdire qu’il a la
responsabilité de tous les missionnaires des missions de Hanoï, Hung-Hoa,
Thanh-Hoa et Vinh, en union avec les évêques et suivant des règles bien définies
par le Code de droit canon, ainsi que des directives pontificales. Cette fonction,
qui équivaut à « provincial », est nouvellement créée, et le titulaire ne sait pas
encore très bien en quoi elle consiste, si ce n’est qu’il a de nouvelles
responsabilités qui vont l’éloigner de sa chère oeuvre, qu’il ne pourra plus que
superviser de loin. Elle a pourtant encore grand besoin de lui, étant en pleine
restructuration et reconstruction ; mais n’en est-il pas ainsi depuis les débuts, il
y a bientôt dix ans?… Les grands sacrifices sont le lot de tous les fondateurs! Et
il n’en est pas à un près!

Ngoài ra, chẳng bao lâu sau đó, Ngài được anh em trong Hội Thừa Sai Paris
bầu làm “bề trên miền Bắc Đông Dương”, nghĩa là Ngài có trách nhiệm đối với
tất cả các vị thừa sai của bốn giáo phận Hà Nội, Hưng Hóa, Thanh Hóa và Vinh,
phối hợp với các giám mục địa phương và tuân chỉ các quy tắc được ghi rõ ràng
trong bộ giáo luật, cũng như các chỉ thị của đức Giáo hoàng. Chức vụ này, tương
đương với chức “bề trên tỉnh hội”, vừa được lập ra, và Ngài cũng chưa biết rõ
phải thi hành chức vụ đó như thế nào, ngoài việc là Ngài có các trách nhiệm
mới, sẽ khiến Ngài phải rời xa công trình thân thiết của mình, và như thế Ngài
chỉ có thể theo dõi nó từ xa. Công trình ấy vẫn đang rất cần Ngài, vì đang trong
giai đoạn trùng tu và xây dựng; nhưng hoàn cảnh này chẳng phải là cũng giống
như những lần trước, ngay từ lúc khởi đầu, cách đây gần 10 năm sao? ... Những
hy sinh lớn lao luôn là phần số của tất cả các nhà sáng lập! Ngài cũng không là
ngoại lệ!

L’insécurité pour le pays est toujours, et plus que jamais, à la porte, et même à
l’intérieur, l’ennemi s’infiltrant dans les moindres rouages, grâce aux
nationalistes et aux francophobes qui ne cessent de s’agiter et de faire de la
surenchère. Le Viêt-minh encercle littéralement Hanoï, d’où l’on ne peut sortir
sans escorte militaire. Les embuscades sournoises sont partout, les armes de plus
en plus sophistiquées affluent à travers la frontière chinoise, et le nord du Tonkin
est maintenant entre leurs mains. Les Américains, qui ont manoeuvré non moins
sournoisement
pour faire perdre ses colonies à la France, commencent à comprendre leurs
erreurs et à s’apercevoir que, si la France est chassée du Vietnam, ils ont plus à
y perdre qu’à y gagner ; mais leurs interventions directes se feront trop attendre.

Tình trạng mất an ninh trong nước vẫn tiếp diễn, và hơn bao giờ hết, ở ngay
ngưỡng cửa thành phố, thậm chí trong trung tâm, vì kẻ thù đang len lỏi vào tất
cả các guồng máy, nhờ vào các tay theo chủ nghĩa dân tộc và những kẻ chống
Pháp, chúng không ngừng xách động và thi đua lập thành tích. Hà Nội gần như
bị Việt Minh bao vây, và không thể ra khỏi thành phố nếu không có quân đội hộ
tống. Các cuộc phục kích lén lút xuất hiện khắp nơi, khí giới ngày càng tinh vi
từ biên giới Trung Quốc đổ qua, và miền Bắc Bắc Bộ đã rơi vào tay chúng. Hoa
Kỳ, thời gian qua đã không ngừng vận động âm thầm để làm cho Pháp mất dần
thuộc địa, bắt đầu nhận ra sai lầm của mình và thấy rằng, nếu Pháp bị đuổi khỏi
Việt Nam, họ sẽ mất hơn là được; nhưng sự can thiệp trực tiếp của họ quá chậm

En octobre 1950, en janvier 1951, de grosses attaques sont lancées en vue de
prendre Hanoï. Le général de Lattre de Tassigny, nouvellement arrivé, lance
alors une contre-attaque et sauve le delta de l’invasion, mais le canon gronde
toujours, et le front n’est qu’à trente kilomètres de la capitale.
Cela n’empêche pas le Père Seitz de se lancer, comme si de rien n’était, dans la
recherche d’un lieu pour accueillir les enfants qui doivent quitter la Maison
Lacordaire au plus tôt. Il trouve, sur la route de Hadông, un terrain suffisamment
vaste, entouré d’eau, et s’engage à le payer avant six mois, bien qu’il n’ait pas
un sou d’avance. Il espère pouvoir y réaliser son projet, qu’il mûrit depuis
plusieurs années, de la « Cité du Christ-Roi » : un ensemble de pavillons pour
ses familles d’enfants, entourant une vaste chapelle ; en retrait, on aura des
ateliers comme ceux qu’il a déjà réalisés ailleurs, des logements pour le
personnel et les missionnaires, et les divers services. Il se met immédiatement
au travail, fait construire par l’armée un pont carrossable en remplacement d’un
pont de singe existant, indique ses plans au Père Vacher qui va les réaliser en un
temps record. La Providence faisant toujours largement les choses lui octroie,
provisoirement, rien moins que le palais de l’ancien vice-roi du Tonkin, tout
proche, qui n’est habité que par un seul gardien : le Père y installe les Soeurs
avec le jardin d’enfants, ainsi qu’une partie du personnel ; en attendant mieux,
il campe les garçons — et lui-même — dans des tentes qui lui sont prêtées.

L’aide que lui procure le général de Lattre est précieuse. Dès leur première
rencontre, comme il en avait été avec le général Leclerc, le déclic se fait et une
estime réciproque se déclare. Le Père est invité à déjeuner à diverses reprises
par le général et madame de Lattre. Le hautcommissaire et général en chef des
armées du Vietnam l’interroge longuement sur le pays, sur les colons, sur les
indigènes, sur les autorités civiles, sur les diverses religions, sur les évêques du
Tonkin aussi, certains semblant jouer un jeu dangereux de collaboration avec
les « libérateurs », entre guillemets, de l’Indochine.
Le général de Lattre s’intéresse vivement à l’oeuvre des orphelins. Il promet une
visite à l’orphelinat Sainte-Thérèse, s’informe souvent de l’état d’avancement
des activités, se rend compte des difficultés, propose son aide. Un jour de
particulière détresse, le Père n’hésite pas: le général ne pourrait-il intervenir
pour que lui parviennent les dommages de guerre tant attendus pour les
destructions du Ba-Vi par le Viêtminh? Deux jours plus tard, le général donnait
des ordres aux services compétents pour que lui soient versés d’urgence dix-sept
millions de francs. Ce fut un beau tollé dans les bureaux ! On n’avait aucun
dossier

trễ. Tháng 10 năm 1950 rồi tháng 1 năm 1951, Việt Minh tổ chức những cuộc
tấn công quy mô để chiếm Hà Nội. Tướng De Lattre de Tassigny, vừa đến nhận
nhiệm vụ, đã tổ chức phản công và cứu được đồng bằng sông Hồng, nhưng súng
đại bác vẫn nổ rền, và mặt trận chỉ còn cách thủ đô 30 cây số.
Điều đó không ngăn cản Cha Seitz bắt đầu, như chẳng có chuyện gì xảy ra, đi
kiếm cho được một chỗ mới để đưa con cái Ngài từ Nhà Lacordaire về càng sớm
càng tốt. Ngài tìm ra trên đường đi Hà Đông, một khoảnh đất khá rộng, chung
quanh có nước, và Ngài cam đoan sẽ trả tiền trong vòng 6 tháng, mặc dù lúc ấy
Ngài không một xu dính túi. Ngài hy vọng có thể thực hiện được dự án mà mình
đã ấp ủ lâu nay, “Thị xá Ki-tô Vương”: một loạt nhà biệt lập cho con cái của
Ngài sống thành từng gia đình, bao quanh một nhà nguyện rộng rãi; phía sau là
các xưởng thợ kiểu như Ngài đã xây dựng ở những chỗ khác, rồi nhà ở cho các
nhân viên và các cha thừa sai, cùng các dịch vụ phụ trợ. Ngài bắt tay ngay vào
việc, nhờ công binh bắc một cây cầu vững chắc, xe cộ có thể cho qua lại được,
thay thế cây cầu khỉ hiện tại, trình bày các sơ đồ của mình cho cha Vacher, người
sẽ thực hiện trong một thời gian kỷ lục. Chúa Quan Phòng, Đấng luôn tuôn tràn
đầy hồng ân, tạm thời ban cho Ngài lâu đài của vị cựu phó vương vùng Bắc Bộ
ở gần đó, lâu đài này hiện chỉ có một người canh gác đang ở: Ngài đã xếp đặt
chỗ này thành nơi cư trú cho các nữ tu và vườn trẻ, cùng với một số nhân viên;
trong khi chờ đợi tình hình khá hơn, ngài ở chung với bọn trẻ, trong các lều trại
mượn tạm của người ta.
Sự giúp đỡ của tướng De Lattre rất quí giá. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên với vị
tướng này, cũng giống như với tướng Leclerc trước đây, hai người đã cảm thấy
quý trọng nhau. Ngài được hai ông bà De Lattre mời đến dùng bữa nhiều lần.
Vị cao ủy và tổng tư lệnh quân đội Pháp ở Việt Nam hỏi han Ngài nhiều về tình
hình đất nước, về người Pháp đang lập nghiệp trong vùng, về người dân bản xứ,
về chính quyền dân sự, về các tôn giáo khác nhau, về các giám mục tại Bắc Bộ
nữa, vì vài vị hình như đang chơi trò nguy hiểm là hợp tác với “quân giải phóng”
(trong ngoặc kép), của Đông Dương.
Tướng De Lattre rất quan tâm đến công trình dành cho trẻ mồ côi. Ông hứa sẽ
viếng thăm cô nhi viện Têrêxa, ông thường hỏi thăm về tiến trình xây dựng, ghi
nhận các khó khăn, và đề nghị giúp đỡ. Một ngày kia trong cơn khốn quẫn, cha
Seitz đã không ngần ngại: ông tướng có thể can thiệp giúp Ngài nhận được bồi
thường về những thiệt hại chiến tranh Ngài đang chờ đợi cho những công trình
bị Việt Minh phá hủy ở Ba Vì không? Hai ngày sau, ông tướng ra lệnh cho các
phòng ban có thẩm quyền chuyển gấp cho ngài 17 triệu quan Pháp. Các phòng
ban đồng loạt phản đối! Vì chẳng có hồ sơ nào về vụ việc này cả; cha Seitz cũng
chưa làm đơn; về mặt thủ tục, theo quy định, không thể xuất tiền cấp tốc như

sur l’affaire; le Père n’avait encore rien demandé ; les règlements s’opposaient thế được. Nhưng lệnh của vị tướng đáng sợ đã được ban ra. Vậy là qua một đống
formellement à une procédure aussi expéditive… Mais le terrible général avait giấy tờ hành chánh được điền, và vài buổi tối thức khuya hoàn tất hồ sơ, mọi nợ
parlé. Moyennant quelques kilos de papiers administratifs à remplir et quelques nần đã được… tạm thời giải quyết!
longues soirées consacrées à les mettre
au point, les dettes sont bouchées… provisoirement!
Mort du lieutenant Bernard de Lattre
Mais voilà qu’un drame s’abat sur le général de Lattre et son épouse. Lors d’une
très violente attaque du Viêt-minh sur Ninh-Binh et les paroisses catholiques du
delta du fleuve Rouge, le lieutenant Bernard de Lattre, leur fils unique, qui
commandait une partie de la contreattaque, est tué le 30 mai 1951. L’ennemi est
repoussé, laissant une centaine de morts sur le terrain, et autant de prisonniers,
et l’on peut récupérer les corps des Français et les ramener à Hanoï. La première
réaction du général est de faire chercher immédiatement le Père Seitz; des
estafettes sont envoyées à sa recherche à travers la ville ; il accourt et donne sa
bénédiction à la dépouille mortelle. Le 1er juin, le général
prend l’avion pour ramener en France le corps de son fils et faire rendre, par lui,
un hommage national à tous les morts d’Indochine.

Cái chết của trung úy Bernard de Lattre
Nhưng rồi một thảm họa đã đổ xuống trên gia đình của hai vợ chồng tướng De
Lattre de Tassigny. Trong một cuộc tấn công dữ dội của Việt Minh vào Ninh
Bình và các giáo xứ công giáo thuộc đồng bằng sông Hồng, trung úy Bertrand
de Lattre, người con duy nhất của họ, đã tử trận ngày 30 tháng 5 năm 1951, khi
chỉ huy một đơn vị phản công. Quân địch đã bị đẩy lui, để lại 100 xác chết, và
chừng ấy tù binh. Các thi thể của người Pháp đã được gom lại và đưa về Hà Nội.
Phản ứng đầu tiên của ông tướng là tìm ngay cha Seitz; các binh sĩ giao liên đã
được phái đi tìm Ngài khắp thành phố. Ngài vội vàng chạy đến và đã ban phép
lành cho người tử sĩ. Ngày 1 tháng 6 năm 1951, ông tướng đã dùng máy bay chở
linh cữu con mình về Pháp và qua đó làm lễ truy điệu quốc gia cho tất cả những
người lính đã tử trận tại Đông Dương.

Un mois plus tard, le Père est invité à prononcer le sermon lors de la messe du
30e jour. La presse s’en fait l’écho:
C’est dans une atmosphère de recueillement qu’a été célébrée, en la cathédrale
de Hanoï, la messe pontificale de requiem à la mémoire du lieutenant Bernard
de Lattre et de ses compagnons. À deux heures précises, le président Tran Van
Huu, accompagné de S. E. Dang Huu Chi, gouverneur du Nord-Vietnam,
arrivait à la cathédrale, précédant de peu le général de Lattre qui était
accompagné du général de Linarès, commissaire de la République pour le
Nord-Vietnam, et du général Cogny, directeur de son cabinet militaire.

Một tháng sau, cha Seitz được mời thuyết giảng trong thánh lễ tang 30 ngày.
Báo chí thuật lại:
Trong một bầu không khí trang nghiêm, một thánh lễ đại trào tưởng niệm Trung
úy Bertrand de Lattre cùng đồng đội đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa Hà
Nội. Đúng 2 giờ trưa, thủ tướng Trần Văn Hữu (ông Trần Văn Hữu giữ chức
thủ tướng từ năm 1950 đến 1952, dưới thời quốc trưởng Bảo Đại – ND), có ngài
Đặng Hữu Chi, thủ hiến Bắc Phần, tháp tùng, đã đến nhà thờ, trước tướng De
Lattre vài phút, với sự tháp tùng của tướng Linares, cao ủy của Cộng Hòa Pháp
tại Bắc Phần, và tướng Cogny, chánh văn phòng quân sự.

Dans la nef tendue de noir, une foule immense où l’on remarquait Presque
toutes les personnalités diplomatiques, politiques et militaires d’Indochine avait
déjà pris place. Les missions diplomatiq ues de la Grande Bretagne et des ÉtatsUnis au grand complet avaient tenu, en effet, à venir de Saïgon, pour témoigner
par leur présence non seulement de la part qu’avaient prise leurs
gouvernements respectifs au deuil qui frappait si cruellement le père du
lieutenant Bernard de Lattre, mais aussi de la portée exemplaire d’un sacrifice,
symbole de tous ceux que la France a consentis pour l’indépendance du
Vietnam. La messe fut célébrée par Mgr Trinh Nhu Khué, vicaire apostolique
de Hanoï, assisté de tout le clergé de son diocèse. Au cours de la cérémonie, le

Trong gian giữa nhà thờ, màu đen giăng khắp, giữa một đám đông chật ních,
người ta nhận thấy có đông đủ các nhà ngoại giao, các chính khách và các sĩ
quan quân đội của Đông Dương. Các phái bộ ngoại giao Anh và Mỹ cũng đến
đầy đủ, từ Sài Gòn ra tham dự, không những để chía sẽ, bằng sự hiện diện của
mình, nhân danh chính phủ, cái tang ác nghiệt đã giáng lên đầu thân phụ của
trung uý Bernard de Lattre, mà đồng thời cũng để tôn vinh một tấm gương hy
sinh, biểu tượng cho tất cả những hy sinh mà nước Pháp đã bỏ ra cho nền độc
lập của Việt Nam. Thánh lễ được Đức Cha Trịnh Như Khuê, đại diện tông toà
Hà Nội, cử hành, cùng đồng tế với toàn thể các linh mục thuộc giáo phận. Trong
buổi lễ, cha Seitz, giám đốc cô nhi viện thánh Têrêxa, đã thuyết giảng như sau:

R.P. Seitz, directeur de l’orphelinat Sainte-Thérèse, prononça l’allocution
suivante:
« Mon Général, lorsqu’il y a un mois je fus appelé par vous auprès du corps
sanglant de votre fils pour lui donner la première bénédiction officielle de
l’Église — bénédiction que, par un réflexe de chrétien, vous sollicitiez sans
retard, — j’avais estimé que dans l’intimité poignante de cette chambre
mortuaire, je n’avais d’autres paroles à prononcer que les paroles divines de la
prière. Rien ne me semblait plus convenable que le silence qui, à sa manière,
est une parole.
« Mais en cette messe solennelle du 30e jour qui rassemble aujourd’hui tant
d’éminentes personnalités, une foule si compacte et si recueillie, j’estime que
c’est un devoir pour moi de traduire publiquement les sentiments qui nous font
tous ensemble communier intensément à la même émotion.

Thưa đại tướng, cách đây một tháng, khi tôi được ngài gọi đến bên thi thể đẫm
máu của con trai, để ban phép lành chính thức đầu tiên của Giáo Hội – phép
lành, mà theo phản ứng của một người công giáo, ngài đã ngay lập tức yêu cầu
- tôi nghĩ rằng trong nỗi đau thống thiết và riêng tư tại phòng tang lễ đó, tôi
không cần phải nói lời nào ngoài những lời kinh dâng lên Chúa. Lúc ấy, không
có gì thích hợp hơn sự thinh lặng, bởi nó cũng là một thứ ngôn từ.
Nhưng trong thánh lễ trọng thể nhân dịp 30 ngày hôm nay, với sự hiện diện
của biết bao nhân vật quan trọng, cùng một cộng đoàn đông đảo và nghiêm
trang, tôi nghĩ rằng mình có nhiệm vụ phải công khai bày tỏ những tâm tình mà
tất cả chúng ta cùng cảm nhận sâu xa.

« Excellences, monsieur le Président, mes bien chers frères, le 30 mai dernier,
comme une traînée de poudre, à Hanoï, dans tout le Vietnam, et bien loin hors
de ses frontières, se répandait la nouvelle de la mort du lieutenant Bernard de
Lattre, tué au combat. Pour beaucoup, ce fut un étonnement, une révélation : ils
ignoraient que le fils du Général se trouvait au premier rang des combattants ;
pour tous, ce fut une émotion indicible et, de partout, s’élevaient spontanément
d’innombrables témoignages d’admiration.

Kính thưa quý khách, thưa Thủ tướng, các bạn hữu thân thiết, ngày 30 tháng 5
vừa rồi, ở Hà Nội, rồi trên khắp nước Việt Nam, và xa hơn nữa ngoài biên giới,
tin Trung úy Bertrand de Lattre tử trận đã được loan truyền nhanh chóng như
một đám cháy. Nhiều người đã rất ngạc nhiên, bởi bây giờ mới vỡ lẽ: họ không
hề biết rằng người con của đại tướng là một chiến binh hàng đầu giữa các chiến
binh; đối với mọi người, đây là một xúc động không nói nên lời và, từ mọi phía,
tự động vang lên những lời tán dương khâm phục.

« Pourquoi ? N’en meurt-il pas tous les jours, d’admirables soldats ? Et combien
de pères et de mères, d’épouses et de fiancées, anonymes, ignorés, qui pleurent,
eux aussi ? Serait-ce donc par égard pour la personne du Général, l’éminente
fonction qu’il assume et sa prestigieuse carrière? Sans doute ! Sans aucun doute
! Mais il y a plus dans ce concert unanime d’éloges et de sympathie émue. C’est
que la foule a senti passer sur elle le souffle très pur et très purifiant d’un
exemple et d’un sacrifice qui présentent un caractère exceptionnel de grandeur.
Nul ne s’y est trompé. La mort de ce jeune lieutenant ne pouvait pas demeurer
dans l’anonymat: elle prenait immédiatement valeur de témoignage.

Tại sao vậy? Ngày nào mà chẳng có những người lính anh dũng hy sinh? Và
biết bao người cha, người mẹ, người vợ và người yêu, âm thầm, không ai biết
đến, cũng đã phải thương khóc? Có phải vì lòng kính trọng nhắm vào bản thân
đại tướng, chức vụ cao quý ông đang nắm giữ và sự nghiệp hiển hách của ông?
Tất nhiên rồi! Không nghi ngờ gì về điều đó! Nhưng còn có điều sâu xa hơn thế
trong việc đồng thanh tôn vinh và cảm thông sâu sắc này. Đó là mọi người đã
cảm nhận có một làn hơi đang thổi qua mình, làn hơi rất tinh khiết và có sức
thanh luyện của một tấm gương và một sự hy sinh mang tính cách cao cả đặc
biệt. Ở đây, chẳng ai lầm lẫn. Sự hy sinh của viên trung úy trẻ này không thể
không được biết đến: nó lập tức khoác một giá trị chứng tích.

«Son père ne pouvait-il donc pas le préserver, ce fils unique? N’en avait-il pas
le pouvoir ? Qui aurait osé s’étonner d’un geste si simplement humain et d’une
attitude à la vérité justifiable ? Car depuis vingt mois et plus, ce jeune officier
n’était-il pas à la peine et au dang er, sans compter les longues années de guerre
qui avaient précédé ? Il suffisait ! L’exemple était donné. À quelques semaines
du rapatriement, il pouvait se retirer. « Or, son père ne l’a pas voulu, car il est

Anh là người con duy nhất, thân phụ anh không thể phòng giữ cho anh sao?
Ông không có quyền ấy sao? Có ai dám chất vấn về một hành vi có tính nhân
đạo như thế, về một cách ứng xử hoàn toàn có thể biện bạch như thế? Bởi vì đã
hơn 20 tháng rồi, vị sĩ quan trẻ tuổi này luôn đối mặt với gian khổ, hiểm nguy,
không kể những năm dài chiến tranh trước đó? Anh đã phục vụ đủ rồi! Anh đã
nêu gương rồi. Chỉ còn vài tuần nữa là được hồi hương, anh có thể rút lui.

des traditions de noblesse et de haute conscience du devoir qui ne sauraient Nhưng thân phụ anh đã không muốn như thế, bởi có những truyền thống về
transiger, même avec les plus légitimes exigences du coeur. Quelle leçon pour tinh thần thượng võ và lương tâm trách nhiệm lớn lao không thể nhân nhượng,
ceux de tous les temps qui, possédant quelque parcelle d’autorité humaine, sont cho dù với những đòi hỏi rất chính đáng của con tim. Một bài học quý giá biết
tentés de l’utiliser à des fins personnelles !
bao cho tất cả những ai, khi có chút quyền thế trong tay, lại muốn sử dụng nó
cho những mục đích cá nhân!
«Mais soyez bien assurés que, si par extraordinaire, il eût pu bénéficier d’une
mesure d’exception, lui, Bernard de Lattre, se serait récrié: jamais, au grand
jamais il n’aurait accepté. Combien de fois ses intimes l’ont-ils entendu dire,
avec véhémence et humour tout à la fois: “Je ne veux pas
que l’on puisse dire de moi : C’est le fils du Général.” Cette boutade donne la
mesure de son sens aigu de l’honneur. Il pensait aussi : “Tant que l’on n’a pas
tout donné, on n’a rien donné.” (…)

«Qui que nous soyons, combattants ou non, Français ou Vietnamiens sans
distinction, sachons que ce qui donne du prix à la vie, que ce qui donne de l’éclat
et du prestige à une nation, c’est le sens de l’honneur, de la fidélité au devoir,
du dévouement et du sacrifice jusqu’au bout, comme ceux qui sont morts l’ont
pratiqué. C’est beau, et il me fallait le souligner car le lieutenant Bernard de
Lattre incarne désormais aux yeux de tous les jeunes Vietnamiens un pur
exemple qu’ils aimeront à suivre, lui qui est tombé pour contribuer à la
libération du Vietnam.

Tuy nhiên, xin quý vị biết chắc điều này: giả như, vì hoàn cảnh đặc biệt, cậu có
thể được hưởng một chế độ ngoại lệ, thì Trung úy Bernard de Lattre, sẽ mạnh
mẽ phản đối: không bao giờ, không bao giờ cậu ấy sẽ chấp nhận. Biết bao lần
những người bạn thân thiết của cậu đã nghe cậu nói, vừa cương quyết vừa như
đùa:“Mình đâu muốn người ta chỉ nói về mình như thằng con ông đại tướng.”
Câu nói nghịch lý này cho thấy cậu ấy đặt nặng vấn đề danh dự như thế nào.
Cậu ấy cũng nghĩ: “Chừng nào mình chưa cho hết, thì coi như mình chưa cho
gì cả.” (...)
Dù chúng ta là ai, chiến binh hay không, người Pháp hay người Việt, xin hãy
biết cho rằng điều làm nên giá trị của cuộc sống, điều đem lại vinh quang và uy
tín cho một đất nước, đó chính là cảm thức về danh dự, về lòng trung thành với
nhiệm vụ, về việc tận tâm cống hiến và hy sinh đến cùng, giống như các chiến
binh tử trận đã thể hiện. Như thế, thật là cao đẹp, và tôi muốn nhấn mạnh điều
ấy, bởi Trung úy Bertrand de Lattre từ nay sẽ là hiện thân của một tấm gương
trong sáng cho giới trẻ Việt Nam noi theo, cậu ấy đã ngã xuống vì công cuộc
giải phóng Việt Nam.

Au travers de ce panégyrique, c’est l’âme de l’orateur lui-même qui se reflète Xuyên qua bài giảng tán dương này, đó là tâm hồn của chính diễn giả, ánh lên
dans sa pureté, son enthousiasme, son amour de la France et de l’Indochine qui, sự trong sáng, lòng nhiệt thành, tình yêu của Ngài dành cho nước Pháp và Đông
pour lui, ne font qu’un, son amour de Dieu surtout. Le Père Seitz ne cache pas Dương, cả hai, đối với Ngài, chỉ là một, và nhất là tình yêu Thiên Chúa.
l’admiration qu’il a pour le général de Lattre.
Cha Seitz cũng không dấu được lòng kính trọng của Ngài đối với tướng De
Lattrre:
Non seulement il nous a sauvés, dit-il, mais, ce qui est peut-être plus précieux
encore, il nous a redonné la fierté d’être Français. J’ai eu plusieurs fois l’honneur
d’être invité par le Général. Tous ceux qui l’approchent sont unanimes à
reconnaître en lui les éminentes qualités d’un grand chef : intelligence de
l’action, puissance de travail, caractère. Tous, Français et Vietnamiens
d’Indochine, sont unanimes à dire que sans lui l’Indochine était perdue. Il n’y a
plus qu’un souhait à exprimer: qu’il revienne achever sa tâche ici.

Chẳng những ông đã cứu chúng ta, ông còn làm một điều còn quý giá hơn, ông
đã đem lại cho chúng ta niềm hãnh diện làm người Pháp. Tôi đã vinh dự được
đại tướng nhiều lần mời đến nhà dùng bữa. Tất cả những ai đến gần ông đều
nhận ra nơi ông những đức tính cao đẹp của một vị danh tướng: thông minh
trong hành động, sức làm việc phi thường, và đầy cá tính. Tất cả mọi người,
Pháp cũng như Việt ở Đông Dương, đều đồng ý rằng: nếu không có ông, Đông
Dương chắc hẳn đã bị mất. Chỉ còn một điều mong ước cần phải nói ra: mong
ông hãy trở lại hoàn tất nhiệm vụ ở đây.

De Lattre est parti, en effet ; il ne reviendra plus : atteint d’un cancer, il décédera Thật vậy, Tướng De Lattre đã ra đi; ông sẽ không quay lại: ông qua đời mấy
quelques mois plus tard. Ce sera une grosse perte pour le Père Seitz, mais surtout tháng sau vì bệnh ung thư. Đó sẽ là một mất mát lớn lao cho Cha Seitz, nhưng
pour toute la suite des événements d’Indochine.
trên hết, cho tất cả những biến cố tiếp theo ở Đông Dương.
La Cité du Christ-Roi
Les constructions de l’orphelinat se poursuivent, malgré la guerre. Avec son
enthousiasme et son esprit surnaturel habituels, le Père reconnaît que, loin
d’avoir été une catastrophe, la reprise de la Maison Lacordaire par l’évêque a
été une nouvelle occasion d’aller de l’avant,de perfectionner ses plans, qui
semblent bien être les plans de Dieu.

Thị xá Ki-tô Vương
Công cuộc xây dựng cô nhi viện vẫn tiếp tục, mặc cho chiến tranh. Với niềm
hăng say và tinh thần siêu nhiên sẵn có, cha Seitz nhận ra rằng việc đức giám
mục lấy lại Nhà Lacordaire không hề là một thảm họa, nhưng là một vận hội
mới để tiến lên phía trước, để hoàn thiện các kế hoạch của mình, mà dường như
cũng là các kế hoạch của Chúa.

Il est lui-même architecte, entrepreneur, chef de chantier, garçon de courses,
quêteur sollicitant des fonds à droite et à gauche. Le général de Lattre, la veille
du jour où il devait repartir en France pour ne plus revenir, donne les ordres pour
qu’un pont de fer de trente mètres de long et pouvant porter douze tonnes soit
construit pour permettre l’accès au
terrain; il est exécuté en quarante-huit heures par ses sapeurs, et le Père sable le
champagne avec eux sur le pont achevé. Il profite maintenant des périodes où il
ne pleut pas pour monter les bâtiments provisoires, la Cité du Christ-Roi
définitive ne pouvant être bâtie que quand la propriété sera entièrement
remblayée. Les divers ateliers de l’oeuvre —qui représentent maintenant une
centaine d’apprentis — assurent une grande partie des travaux et les enfants
mettent également la main à la pâte, durant leurs vacances, sous la direction de
deux adjoints du Père et d’une dizaine de séminaristes qui assurent la bonne
marche de l’ensemble. Tous travaillent avec bonne humeur, fiers et joyeux de
contribuer à la construction de leur Cité sous la direction d’un tel Père.

Ngài vừa là kiến trúc sư, nhà thầu, đốc công, phu chạy việc, người đi xin xỏ chỗ
này chỗ nọ. Tướng De Lattre, hôm trước khi bay về Pháp để không bao giờ trở
lại, đã ra lệnh lắp một chiếc cầu sắt dài 30 mét và trọng tải 12 tấn để mở đường
vào khu đất; lực lượng công binh đã bắc xong chiếc cầu ấy trong vòng 48 tiếng
đồng hồ, và Cha Seitz đã khui sâm banh ăn mừng với họ ngay trên chiếc cầu
mới hoàn thành. Ngài lợi dụng khoảng thời gian này trời không mưa để dựng
các ngôi nhà tạm, bởi chỉ có thể xây dựng hoàn chỉnh Thị xá Ki-tô Vương một
khi toàn bộ khu đất đã được đổ nền. Các phân xưởng khác nhau của công trình
– bây giờ đã có cả trăm thợ học việc – thực hiện đa số các công việc và bọn trẻ
cũng góp tay vào, trong kỳ hè, dưới sự hướng dẫn 2 phụ tá của Ngài và khoảng
một chục chủng sinh, khiến cho mọi việc đều xuôi chảy. Ai nấy cũng hân hoan,
tự hào và vui vẻ vì được góp công vào việc xây dựng Thị xá của mình dưới sự
lãnh đạo của một người Cha như thế.

En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, en éventail autour d’une chapelle
dont l’autel est surmonté d’une grande inscription, Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés, seize pavillons surgissent des eaux, crépis à la chaux et
peints en ocre clair, avec contrevents verts et tuiles chinoises, équipés de cuisine
et de sanitaires, chacun étant destiné à une « famille » de trente garçons ; un
jardinet l’entoure ; un ancien prend en main la responsabilité de chaque famille
; trois moniteurs supervisent.

Chỉ thoáng một thời gian ngắn, bao quanh một ngôi nhà nguyện, mà phía trên
cung thánh có ghi hàng chữ thật lớn “Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy
đã yêu thương các con”, là một loạt 16 căn nhà xếp theo hình cánh quạt, vươn
lên từ mặt nước, tường trát vôi và sơn màu nâu vàng, với cửa sổ màu xanh lá,
mái lợp ngói tàu, có đầy đủ nhà bếp và nhà vệ sinh, mỗi căn dành cho một “gia
đình” gồm 30 em; nằm giữa một khu vườn nhỏ; một anh lớn đảm nhận vai trò
gia trưởng; có ba thầy kiểm tra tổng quát.

C’est une formule inédite: « la république des enfants ». Le Père sait bien, Đó là một tổ chức độc nhất vô nhị: “nước cộng hòa của trẻ em”. Tuy nhiên, cha
cependant, que tout ce qu’il entreprend risqué d’être réduit à néant demain, en Seitz cũng biết rõ rằng tất cả những gì Ngài đang thực hiện có nguy cơ sẽ biến
raison de l’état de guerre latent et pernicieux que maintient le Viêt-minh. Mais mất nay mai, vì tình hình chiến tranh ngầm và độc hại do Việt Minh không
ngừng khuấy động. Nhưng Ngài vẫn theo nguyên tắc: không cần phải hy vọng

il a pour principe qu’il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de mới dám làm, cũng chẳng cần phải thành công mới kiên trì. Tuy vậy, những lý
réussir pour persévérer. De réels motifs d’inquiétude demeurent.
do thực sự để lo lắng vẫn còn đó. Ngài quả quyết:
Mais il y a longtemps que j’ai fait table rase de toutes ces misères, assure-t-il.
Jusqu’à la dernière minute — et au-delà — je continuerai. À chacun son métier
: le mien est d’aimer, le mien est de porter témoignage. Les succès ? Les résultats
? L’avenir, je n’y pense même pas. Je vis le présent
et il me suffit. Il est passionnant. Les hommes s’agitent sordidement: la peur, la
haine, la démence collective les entraînent comme dans un tourbillon inéluctable
; c’est l’heure, semble-t-il, de la puissance des ténèbres. Où allons-nous?
Question oiseuse, car c’est plus que jamais
l’heure de l’amour et du sacrifice. Je le sens, je le discerne: c’est l’heure de la
lumière. Il faut choisir. J’ai choisi. Je vis dans la paix et la joie, sans inquiétude
de ce lendemain dont Dieu est le seul Maître.

Nhưng con đã từ lâu gạt bỏ tất cả những bất trắc này. Con sẽ tiếp tục đến giây
phút cuối cùng – và xa hơn thế nữa. Mỗi người có một nghề: nghề của con là
yêu thương, là làm chứng. Thành công ư? Kết quả ư? Thậm chí con còn không
nghĩ đến tương lai. Con đang sống phút giây hiện tại và như vậy là đủ. Những
giây phút tuyệt vời. Loài người đang quay cuồng một cách thật thảm hại: nỗi sợ
hãi, lòng hận thù, cơn điên khùng tập thể như đang cuốn họ vào trong một cơn
lốc vô phương tránh thoát; có vẻ như đây là giờ của quyền lực tối tăm. Chúng
ta đang đi về đâu? Một câu hỏi vô duyên, bởi vì hơn lúc nào hết, đây là giờ của
tình yêu và hy sinh. Con cảm nhận và phân biệt rõ điều đó: đây là giờ của ánh
sáng. Phải chọn lựa. Con đã chọn lựa. Con đang sống trong an bình và niềm
vui, chẳng lo lắng chi về ngày mai, bởi chỉ có Chúa là Chủ Tể của ngày mai.

Le Père Seitz termine cette lettre du 26 février 1952 à son père en lui disant que
sa surcharge d’occupations et de responsabilités l’empêchera sans doute, cette
année encore, de retourner en France, malgré toute l’envie qu’il en a, malgré son
désir de retrouver sa famille, et plus encore le désir qu’a celle-ci de le revoir.
Voilà plusieurs années que ce voyage est remis. Quand pourra-t-il le réaliser ?…

Ngài kết thúc bức thư vào ngày 26 tháng 2 năm 1952 cho thân phụ với tin báo
rằng vì công việc và trách nhiệm quá nặng nề, chắc Ngài không thể trở về Pháp
trong năm, dù Ngài rất ước ao gặp lại gia đình, và dù gia đình còn ước ao gặp
Ngài hơn nữa. Đã nhiều năm rồi, chuyến đi hội ngộ cứ bị dời hoài. Không biết
bao giờ Ngài mới thực hiện được nó đây? ...

Il lance à ce moment l’organisation de sa Région missionnaire en fonction des
consignes venues de la Maison généralice. Il lui revient d’exercer une autorité
et une action morale sur la soixantaine de missionnaires qui se trouvent
actuellement dans les différents diocèses du Nord-Vietnam. Il doit, en outre,
jouer le rôle de représentant du supérieur général et de « tampon », comme il le
dit, auprès des différents évêques de la Région.

Lúc này Ngài xông vào việc tổ chức Miền Thừa Sai theo như chỉ thị của Nhà
Mẹ. Ngài có bổn phận thi hành quyền lãnh đạo và tác động tinh thần trên 60 vị
thừa sai đang phục vụ trong các giáo phận miền Bắc Việt Nam. Ngoài ra, Ngài
còn phải đóng vai trò đại diện cho Cha Bề Trên Cả và làm “đệm lót”, theo như
Ngài nói, với các giám mục địa phương.

Cela l’oblige à de nombreux déplacements, autant que cela reste possible sur les
routes pleines d’embuscades ; il lui faut parfois être accompagné d’un convoi
militaire ; mais son intrépidité n’a d’égale que sa confiance dans la Providence
et il sait que rien ne lui arrivera qui ne soit permis par Dieu.
Ses nouvelles fonctions et sa nouvelle dignité n’empêchent pas le Père Seitz de
rester aussi sobre et mortifié dans sa vie de chaque jour: il n’a toujours comme
logement pour le moment qu’une des tentes prêtées par l’armée, qu’il partage
avec ses auxiliaires, en attendant que le pavillon qui lui est destiné soit terminé;
il prend ses repas, cependant, dans une partie du palais voisin de l’ancien viceroi qui a été prêté à l’oeuvre.

Nhiệm vụ này buộc Ngài phải di chuyển nhiều, bao lâu còn có thể trên những
con đường đầy ổ phục kích; đôi lúc Ngài cần được xe quân sự hộ tống; nhưng
sự can trường của Ngài chỉ có thể so sánh được với niềm tín thác vào Chúa Quan
Phòng, và Ngài biết chắc sẽ chẳng có gì xảy ra cho mình nếu Chúa không cho
phép.
Dù mang những nhiệm vụ mới và đứng ở vị thế mới, Ngài vẫn sống đạm bạc và
hãm mình trong sinh hoạt hằng ngày: như bấy lâu nay, Ngài vẫn ở trong căn lều
mượn tạm của quân đội, chung với các cộng sự viên, đang khi chờ đợi căn nhà
dành cho Ngài xây xong; tuy nhiên, Ngài dùng bữa trong một căn phòng của tòa
lâu đài bên cạnh mà vị cựu phó vương cho cô nhi viện mượn.

C’est là qu’au cours d’un de ces dîners, en juin 1952, ses collaborateurs sont
impressionnés en remarquant chez lui un air profondément abattu qui ne lui est
pas ordinaire, même lorsqu’il a de gros soucis, financiers ou autres. Il est triste,
ne parle que par monosyllabes, ne mange que du bout des dents et donne sa
viande au chat. Qu’a-t-il donc ?… Malade ?… Un être cher qui est décédé ?…

Chính tại nơi này, một bữa tối tháng 6 năm 1952, các cộng sự viên rất ngạc nhiên
thấy Ngài có vẻ rã rời, điều không bình thường với Ngài chút nào, ngay cả những
khi Ngài có nhiều lo lắng, về tài chính hay vấn đề gì khác. Ngài ủ rũ, trả lời nhát
gừng, chỉ ăn sơ sài và đem phần thịt của mình cho mèo. Có chuyện gì vậy? ...
Ngài bệnh ư? ... Hay có người thân nào đó qua đời? ...

Vì ai cũng biết Ngài không thích than thở, và lại càng không thích kẻ khác sụt
Comme on sait qu’il n’aime pas se plaindre, et encore moins se faire plaindre, sùi xót xa cho mình, nên chẳng ai dám hỏi.
nul n’ose lui poser de question.
CHAPITRE VII
CHƯƠNG VII
VICAIRE APOSTOLIQUE DE KONTUM (1952-1954)
ĐẠI DIỆN TÔNG TÒA GIÁO PHẬN KONTUM (1952-1954)
C’est le 1er juillet 1952 que le Père Paul Seitz peut annoncer officiellement à
son entourage que, s’il est si effondré, c’est que le ciel lui est tombé sur la tête:
Sa Sainteté le pape Pie XII lui a demandé d’accepter la charge de vicaire
apostolique de Kontum, une ville du Sud-Vietnam, distante de Hanoï de près de
mille kilomètres.

Tới ngày 1 tháng 7 năm 1952, Cha Paul Seitz mới có thể chính thức thông báo
cho những người thân thiết biết sở dĩ mình rã rời là vì trời sập: Đức Thánh Cha
Piô XII đã yêu cầu Ngài nhận trọng trách làm Đại Diện Tông Tòa giáo phận
Kontum, một tỉnh miền Nam-Việt Nam, cách Hà Nội gần 1,000 cây số.

Sau giây phút sững sờ, các cộng sự viên của Ngài ào ào vỗ tay và vui mừng la
L’instant de stupeur passé, ses collaborateurs explosent en applaudissements
hét – nhưng rồi bầu khí cũng mau chóng dịu lại khi họ nhìn ra mặt trái của sự
et en cris de joie affectueuse — bientôt tempérée lorsqu’ils regardent le revers việc: họ sẽ mất Ngài, người là tất cả cho ngôi nhà này ... Không thể như vậy
de la médaille : ils vont donc perdre celui qui est tout dans la maison… Mais ce được? Họ sẽ ra sao đây?... Ngài có thực sự chấp thuận không?
n’est pas possible ! Que vont-ils devenir ?… Va-t-il accepter vraiment ?…
Le Père leur lit alors le télégramme qu’il a reçu durant le dîner du 30 juin, fête Bấy giờ, Ngài đọc cho mọi người bức điện tín ngài nhận được trong bữa ăn tối
de saint Paul — son Patron céleste :
hôm 30 tháng 6, lễ thánh Phaolô – bổn mạng của Ngài:
CARDINAL FUMASONI(1) COMMUNIQUE VOTRE RÉVÉRENCE
NOMMÉE ÉVÊQUE TITULAIRE DE CATULENSIS(2), VICAIRE
APOSTOLIQUE DE KONTUM —STOP —FÉLICITATIONS — STOP —
PRIÈRE TÉLÉGRAPHIER ACCEPTATION — STOP. SIGNÉ DOOLEY(3).

HỒNG Y FUMASONI (4) THÔNG TIN CHA ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM
GIÁM MỤC HIỆU TÒA CATULA (5), ĐẠI DIỆN TÔNG TÒA GIÁO PHẬN
KONTUM – STOP – CHÚC MỪNG – STOP – YÊU CẦU ĐIỆN BÁO CHẤP
THUẬN – STOP. KÝ TÊN. DOOLEY (6).

C’est une tombée de rideau sur sa vie. Et cette fois, c’est grave, c’est très grave.
La nuit qui suit la réception de ce télégramme est à peu près blanche ; la tristesse
et l’angoisse le tiennent éveillé ; mais déjà il sait qu’il lui faut répondre
affirmativement. C’est un ordre qu’il reçoit, auquel il ne peut se dérober. Le
lendemain, il télégraphie son acceptation. La mort dans l’âme.

Một tấm màn đã phủ xuống cuộc đời Ngài. Lần này thật nặng nề, rất nặng nề.
Đêm sau khi nhận được bức điện, Ngài gần như thức trắng; Ngài buồn và lo âu
đến nỗi không chợp mắt; nhưng Ngài quá biết mình phải trả lời đồng ý. Đó là
một mệnh lệnh, và Ngài không thể thoái thác. Ngày hôm sau, Ngài điện báo
chấp nhận. Với cái chết trong lòng.

______

___

Notes:

Notes:

1. Préfet de la Propagande à Rome.

4. Préfet de la Propagande à Rome. (Bộ trưởng Bộ Truyền Giáo Rome

2. Catula: évêché in partibus infidelium, jadis en Mauritanie Césarienne, c’està-dire une partie de l’Algérie actuelle. Catula serait l’actuel Oued Damous.
3. Mgr John Dooley est le délégué apostolique, représentant du Pape en
Indochine.
______

5. Catula: toà giám mục in partibus infidelium, ngày xưa thuộc Mauritanie
Césarienne, bây giờ thuộc Algérie. Catula có thể là Oued Damus ngày nay.
6. Mgr John Dooley là Khâm sứ Tòa thánh vùng Đông Dương
____

Le rideau est tombé, pour ne plus se relever, sur quinze années d’un travail
passionnant. Il lui faut tout quitter… Une nouvelle fois… Quitter ce lieu qu’il
connaît, et où il est connu de tous. Quitter ses fidèles dont il parle la langue, ses
confrères qui sont ses coéquipiers dans toute la force du terme. Quitter ses
enfants, ses pauvres et si chers enfants, pour lesquels, depuis dix ans, il a tant
lutté et tant souffert !…

Bức màn đã phủ xuống, mãi mãi, trên công việc đầy đam mê của Ngài trong
suốt 15 năm. Ngài phải rời bỏ tất cả ... Một lần nữa ... Rời bỏ nơi mình thân
quen, và nơi mọi người đều biết Ngài. Rời bỏ các tín hữu mà mình nói được
tiếng nói, rời bỏ nhóm anh em đồng nghiệp đã từng cùng với mình đồng lao
cộng khổ. Rời bỏ con cái, những đứa con thật đáng thương và đáng yêu, mà vì
chúng, từ 10 năm nay, mình đã chiến đấu và chịu biết bao khổ ải!... Ngài viết
cho thân phụ như sau:

Si vous aviez vu, écrit-il à son père, l’autre soir, quand je les ai tous réunis pour Nếu như cha thấy được, chiều hôm ấy, khi con kêu hết bọn trẻ lại và báo tin này
leur annoncer la nouvelle… : un silence de mort, des larmes, une tristesse cho chúng ...: một sự im lặng chết người, những giọt nước mắt, một nỗi buồn vô
immense : ils allaient être une deuxième fois orphelins ! Pauvres gosses !
hạn: chúng lại sắp trở thành mồ côi lần nữa! Tội nghiệp bọn trẻ quá!
Mais il me faut partir, il me faut obéir… Je suis triste ! Et demain, le rideau se Nhưng con phải đi, con phải vâng lời ... Con thật buồn! Và ngày mai, bức màn
lèvera sur une cime inconnue, vide pour moi, pour le moment du moins…
sẽ mở ra một chân trời xa lạ, trống trải cho con, ít nhất là vào lúc này ...
Mais qu’est-ce donc que ce « Kontum », ou Kon Tum, sur lequel il ignore tout
? Kon signifie « village », et Tum « étang » : c’est, effectivement, un gros village
au bord d’un grand lac. Située à plus de cinq centsmètres d’altitude, c’est alors
une modeste bourgade de 5 à 6 000 habitants entourée d’un vaste vicariat : une
immense région montagneuse et sauvage de 70 000 kilomètres carrés, couverte
de forêts vierges et de savanes à perte de vue, peuplée de races très primitives :
les « Moïs ».

Nhưng Kontum hay Kon Tum là cái gì, Ngài hoàn toàn không biết gì về nó?
Kon là “làng” và Tum là “hồ”: đó thật ra là một ngôi làng to bên bờ một hồ
nước lớn. Nằm ở cao độ 500 mét, lúc này nó chỉ là một thị trấn nhỏ với khoảng
5 tới 6 ngàn dân, nằm giữa một hạt Đại diện Tông tòa rộng lớn: một vùng núi
mênh mông và hoang dã rộng 70.000 km2, che phủ bởi rừng nguyên sinh và
những trảng cỏ dài hút mắt, cư dân ở đây là những bộ lạc còn rất sơ khai : “Người
Mọi”.

Dans un livre du Père Dourisboure, Les Sauvages bahnars, le nouvel évêque
peut lire que c’est en 1851 seulement — il y a juste un siècle — que les premiers
missionnaires des Missions Étrangères de Paris pénétrèrent dans ce territoire, où
ils endurèrent d’incroyables souffrances et aventures, jusqu’au martyre
inclusivement. Quatre-vingts ans plus tard, en 1932, cette région était érigée en
vicariat apostolique avec l’emblématique Père Martial Jannin comme premier
vicaire apostolique ; il avait alors soixante-six ans d’âge, dont quarante-deux ans
de vie missionnaire. Avec une sagesse de paysan, une patience de fourmi, un
talent d’artiste, une compétence de polytechnicien et une persévérance obstinée
dans les idées, il était à la fois pasteur, professeur, écrivain, mécanicien et
électricien — il inventa une machine hydraulique à piler le riz qui stupéfia les
sauvages — il était aussi architecte-entrepreneur et créa la première école de
formation pour des catéchistes bahnars, qui deviendront les convertisseurs de

Trong quyển sách của cha Dourisboure, Les Sauvages Bahnars (đã được dịch
sang tiếng Việt với tựa đề “Dân Làng Hồ”, chú thích của ND), vị tân Giám mục
đọc thấy rằng chỉ từ năm 1851 – vừa đúng một thế kỷ - các linh mục thuộc Hội
Thừa Sai Paris (M.E.P.) mới len lỏi vào được xứ này, và đã phải trải qua biết
bao hy sinh gian khổ, mạo hiểm phiêu lưu quá sức tưởng tượng, kể cả tử vì đạo.
80 năm sau, vào năm 1932, một “địa hạt Đại diện Tông tòa” được thành lập, với
vị Đại diện Tông tòa đầu tiên là Đức Cha Martial Jannin như một biểu tượng;
lúc đó ngài đã 66 tuổi, với 42 năm sống đời thừa sai. Với sự khôn ngoan của
một nông dân, tính kiên nhẫn của loài kiến, năng khiếu của một nghệ nhân, tài
nghệ của một kỹ sư bách khoa, cộng với sự kiên trì không lay chuyển trong tất
cả những ý kiến của mình, ngài vừa là mục tử, vừa là thầy giáo, nhà văn, thợ cơ
khí, và thợ điện – ngài đã chế ra máy thủy lực để giã gạo, khiến cho người

leurs propres tribus encore sauvages. C’est lui aussi qui construisit le premier Thượng phải kinh ngạc- ngài đồng thời cũng là kiến trúc sư – nhà thầu và đã
séminaire de Kontum, un petit chef-d’oeuvre sur pilotis de deux étages sur cent xây dựng ngôi trường đầu tiên để đào tạo các giáo lý viên người Bahnars, những
mètres de long, entièrement en bois et en terre, que Mgr Seitz admirera plus tard. người này sau đó sẽ quay về giảng đạo cho các bộ lạc còn sơ khai của mình.
Ngài cũng là người xây dựng tiểu chủng viện đầu tiên của Kontum, một kiệt tác
nhà sàn với 2 lầu và dài 100 m, hoàn toàn bằng gỗ và đất. Đức Cha Seitz sau
này sẽ rất ngưỡng mộ công trình ấy.
En 1941, Mgr Jean Sion, lui aussi M.E.P., lui succédait ; Paul Seitz en devient Năm 1941, Đức Cha Sion, cũng thuộc Hội Thừa Sai Paris (M.E.P.), kế vị ngài;
le troisième titulaire, mais après deux années de vacance du siège — ce qui Cha Paul Seitz là vị giám mục thứ 3, nhưng sau 2 năm trống tòa – trong một bối
engendre une situation bien délicate.
cảnh thật tế nhị.
Il ne connaît rien, absolument rien de ce pays bordé à l’ouest par les frontières
du Laos et du Cambodge, rien des problèmes d’apostolat qui s’y posent, de la
langue des indigènes qui est différente de celle pratiquée au Tonkin, des
confrères qui y sont, à l’exception de quelques uns qui sont ses anciens
condisciples de la rue du Bac. C’est l’inconnu, et il avoue éprouver une certaine
angoisse, car il est envoyé là pour porter la redoutable responsabilité de
gouverner ce vicariat.

Ngài không biết gì, hoàn toàn không biết gì về xứ sở phía tây giáp với Lào và
Cam Bốt này, không biết gì về những vấn nạn đang đặt ra cho hoạt động tông
đồ, về ngôn ngữ của dân địa phương, vì tiếng nói ở đây hoàn toàn khác với thứ
tiếng đang được sử dụng ở Miền Bắc, cũng chẳng quen ai trong số các thừa sai
đang hoạt động trong vùng, trừ một vài anh em cùng thuộc chủng viện ngày xưa
ở đường Du Bac. Ngài hoàn toàn xa lạ, và Ngài thú nhận cảm thấy rất lo lắng,
vì được đưa đến đây với trách nhiệm nặng nề là cai quản hạt Đại diện Tông tòa
này.

Mais ces sentiments sont tempérés par l’assurance que c’est Dieu qui mène le
jeu. Il aura, là encore, à peiner, à travailler beaucoup, à souffrir ; mais c’est le
Maître de la moisson qui l’envoie, et c’est lui qui donnera la fécondité à ses
efforts. Sa tristesse et son angoisse sont apaisées par cette pensée de foi: il n’a
rien à craindre, seulement à obéir, et à suivre le Christ.

Nhưng những lo lắng này cũng được vơi đi nhờ niềm xác tín rằng chính Thiên
Chúa là Đấng dẫn dắt mọi sự. Tất nhiên, Ngài sẽ còn phải gắng công làm việc
và chịu nhiều gian khổ; nhưng chính Ông Chủ mùa gặt đã sai Ngài đi, thì chính
Người sẽ khiến cho những cố gắng của Ngài sinh hoa kết trái. Cũng vì tin tưởng
như thế, nên Ngài bớt buồn và lo lắng: Ngài không còn gì phải e ngại, chỉ cần
vâng lời và bước theo Đức Ki-tô. Ngài viết cho gia đình:

Je vous supplie de prier pour le pauvre homme que je suis et que Dieu a choisi, “Con xin mọi người cầu nguyện cho con, con người tội nghiệp mà Chúa đã
écrit-il à sa famille. C’est redoutable, croyez-le bien ! Aidez-moi de vos prières.
chọn. Thật là đáng sợ, đúng thế. Xin cả nhà hãy giúp con bằng lời cầu nguyện.”
Et sa conclusion est qu’il ne pourra pas prendre de vacances en France cette Và để kết thúc bức thư, Ngài cho biết năm đó Ngài cũng không thể về Pháp
année encore…
nghỉ hè được ...
Il lui faut maintenant préparer la cérémonie du sacre épiscopal, qui aura lieu
dans la cathédrale de Hanoï le 3 octobre, mais aussi, avant de partir, régler ses
dettes et une multitude d’affaires matérielles, à commencer par la direction de
la Maison du Christ-Roi. Il s’était, depuis quelque temps déjà, préoccupé de ce
problème et avait pris contact avec les Pères salésiens dont c’est le charisme
particulier. Les missionnaires lancent des projets et, lorsqu’ils sont au point,
invitent les spécialistes à prendre la relève. D’abord réticents, faute de personnel
à envoyer, les salésiens sont relancés vigoureusement lors de la nomination
épiscopale du Père Seitz et s’inclinent devant la volonté de la Providence : ils

Bây giờ Ngài phải chuẩn bị cho lễ tấn phong giám mục, sẽ được tổ chức tại nhà
thờ Chính tòa Hà Nội vào ngày 3 tháng 10, và đồng thời, trước khi lên đường,
Ngài phải thanh toán các món nợ và giải quyết một số các cộng việc khác, bắt
đầu từ việc quản trị Nhà Ki-tô Vương. Ngài đã ưu tư về vấn đề này một thời
gian rồi và đã liên lạc với các cha dòng Don Bosco, dòng có sứ mạng hoạt động
về lãnh vực này. Các cha thừa sai khởi đầu các dự án, và khi đã hoàn thiện, thì
mời các chuyên gia đến thay thế. Tuy lúc đầu hơi do dự vì thiếu nhân sự để sai
đi, nhưng khi Cha Seitz được bổ nhiệm làm giám mục thì các cha dòng Don
Bosco lại được đốc thúc mạnh mẽ và đã phải chiều theo ý Chúa Quan Phòng:

promettent d’arriver dès que possible et ils seront là précisément le jour même các ngài hứa sẽ đến ngay khi có thể và cuối cùng thì các ngài đã có mặt đúng
de la consécration épiscopale.
vào ngày lễ tấn phong.
Le 3 octobre a été choisi par le nouvel évêque pour la cérémonie, en l’honneur Đức tân giám mục đã chọn ngày 3 tháng 10, để tiến hành nghi lễ tấn phong
de sainte Thérèse que l’on fêtait alors ce jour-là. Il convenait que la Patronne nhằm tôn vinh thánh Têrêxa, vì đó là ngày lễ kính thánh nữ. Quả là thích hợp,
des missions, celle que son père, monsieur Martin, appelait sa « Petite Reine », việc vị thánh bổn mạng các xứ truyền giáo, người mà cụ thân sinh, ông Martin,
et qui était aussi la Reine de l’orphelinat, présidât au sacre du fondateur.
gọi là “Nữ hoàng bé nhỏ” của mình, và cũng là Nữ hoàng của Cô nhi viện, chủ
trì cho buổi lễ tấn phong của người sáng lập.
Royal aussi fut, pour ce jour, le geste du haut-commissaire de la République et
commandant militaire du Tonkin, le général de Linarès, qui offrit le voyage
Paris-Hanoï par avion à monsieur Seitz et à sa fille Annette pour qu’ils puissent
se trouver auprès de leur fils et frère en cette circonstance si exceptionnelle.
Quelques jours avant le sacre, on vit descender d’un Skymaster d’Air France un
homme magnifique de dignité qui, avec sa longue barbe blanche, ressemblait à
un personnage de l’Ancien Testament. C’était pour lui le baptême de l’air, à
soixante-dixhuit ans. On devine combien les retrouvailles avec Paul furent
pleines d’émotions chaleureuses. Six ans qu’ils ne s’étaient pas revus ! Bien sûr,
ils ont changé l’un et l’autre : monsieur Seitz s’est un peu voûté et son front s’est
dégarni. Quant à son fils, qui n’a pas encore quarante-six ans, son front est aussi
dégarni que celui de son père, mais sa barbe court taillée est bien noire et sa
sveltesse lui donne toujours une allure de jeune homme.

Cũng ngày hôm ấy, vị Cao ủy đại diện Nước Pháp, đồng thời là chỉ huy lực
lượng quân đội Bắc kỳ, tướng Linares, đã có một cử chỉ thật hào phóng: tặng vé
máy bay Paris-Hà Nội cho Ông Cố Seitz và người con gái, cô Annette, để họ có
thể hiện diện bên cạnh người con và người anh trong dịp đặc biệt này. Vài ngày
trước buổi lễ, người ta thấy bước ra khỏi máy bay Skymaster của Air France
một người đàn ông đẹp uy nghi như một nhân vật trong Cựu Ước với bộ râu bạc
và dài. Đó là chuyến bay đầu tiên trong cuộc đời của ông, vào tuổi 78. Ai cũng
đoán được cuộc hội ngộ với Paul đầy cảm xúc thân thương đầm ấm biết dường
nào. Đã 6 năm xa cách! Tất nhiên, ai cũng đã thay đổi: Ông Cố Seitz, lưng đã
hơi còng và trán đã ít nhiều bị hói. Về phần người con, sắp bước sang tuổi 46,
tuy trán cũng hói như ông cố, nhưng bộ râu tỉa ngắn thì vẫn đen mun, và với
dáng người thon gọn, Ngài còn đi đứng nhanh nhẹn như một thanh niên.

Conduits en grande pompe à la Cité du Christ-Roi, monsieur Seitz et Annette
passent devant une haie de quatre cent cinquante enfants hurlant de joie et
applaudissant ; gerbes de fleurs, chants de circonstance, fanfare, discours de
bienvenue : ils n’en reviennent pas d’une telle réception, digne de personnages
officiels ! Annette conquiert d’emblée le coeur des petits Annamites de
l’orphelinat qui voudraient tous l’embrasser comme la maman qu’ils n’ont plus
ou comme leur tante : n’est-elle pas la soeur de leur Père ?

Được rước long trọng về Thị xá Ki-tô Vương, Ông Cố Seitz và Cô Annette đi
ngang qua một hàng rào gồm 450 cậu bé đang vỗ tay reo hò; những bó hoa tươi,
rồi ca nhạc vang rền, diễn văn chào đón: họ không thể ngờ mình lại được đón
tiếp chẳng khác chi những nhân vật quan trọng! Cô Annette đã nhanh chóng
chiếm được trái tim của bọn trẻ mồ côi, em nào cũng đều muốn ôm Cô như ôm
một người mẹ mà chúng không còn nữa, hay như là người cô của chúng: Cô
Annette chẳng phải là Chị của Cha chúng sao?

La cathédrale de Hanoï a revêtu ses plus beaux ornements de fêtes pour le sacre.
Mgr John Dooley, le délégué apostolique, a accepté avec empressement d’être
le consécrateur et a invité tous les évêques des États associés à se réunir à cette
occasion dans la capitale du Tonkin.

Nhà thờ chánh tòa Hà Nội đã được trang trí thật huy hoàng đẹp đẽ chuẩn bị cho
lễ tấn phong. Đức Cha John Dooley, khâm sứ Tòa Thánh, đã mau mắn nhận lời
làm chủ phong và đã mời tất cả các giám mục trong các nước thuộc Liên bang
Đông Dương cùng đến thủ đô Bắc Kỳ để tham dự.

On voit aux premiers rangs de l’assistance, aux côtés de monsieur Édouard Seitz
et de sa fille Annette, très émus l’un et l’autre, le general de Linarès et les plus
hautes personnalités de la ville et de la région: Son Exc. M. Pham Van Binh,
gouverneur du Tonkin; le vice-président du Conseil des ministres du
gouvernement central vietnamien et bien d’autres ; la foule des amis et
bienfaiteurs est présente, bien que ce jour ne soit pas férié, heureuse et fière de

Người ta thấy ở các hàng ghế đầu, cạnh Ông Cố Edouard Seitz và Cô Annette,
cả hai đều rất cảm động, tướng Linares và các quan chức cao cấp nhất trong
thành phố cũng như trong vùng: ông Phạm Văn Bính, thủ hiến Bắc Kỳ; ông Phó
chủ tịch Hội đồng Chính phủ trung ương Việt nam và nhiều nhân vật khác ;
nhóm các bạn bè và nhà hảo tâm cũng có mặt, dù hôm đó không phải ngày nghỉ,
họ sung sướng và hãnh diện khi thấy người ta tôn vinh vị linh mục khiêm tốn

voir ainsi honoré cet humble prêtre, ami de tous, qui a su attirer à lui les plus này, người bạn của tất cả, người đã biết lôi cuốn về phía mình những bậc vị vọng
grands, mais surtout les plus petits, les plus abandonnés, les plus malheureux cao sang, nhưng nhất là những kẻ bé nhỏ nhất, bị ruồng bỏ nhất, khổ sở nhất
des enfants du pays.
trong số các trẻ em ở đất nước này.
Ces derniers sont tous là aussi, bien sûr ! Quatre cent cinquante enfants dans
leurs impeccables costumes blancs et bleus, médusés de voir leur vénéré Cha
Kim(1), superbe et impressionnant revêtu de magnifiques ornements
pontificaux, avec sa crosse, sa mitre, sa croix pectorale; ils ont peine à
reconnaître le manoeuvre couvert de boue et de sueur qui, il y a peu, travaillait
au milieu d’eux pour leur donner un toit, et qui leur donne maintenant une
solennelle bénédiction.

Tất nhiên các em cũng có mặt! 450 em trong bộ đồng phục trắng và xanh lơ,
kinh ngạc nhìn thấy Cha Kim (4) đáng kính của chúng, đẹp đẽ và uy nghiêm,
với phẩm phục và gậy, mũ giám mục và thánh giá trên ngực; chúng rất khó nhận
ra người lao công mình mẩy đầy bùn và mồ hôi nhễ nhại vừa mới cách đây
không lâu còn làm việc vất vả với chúng để cho chúng một mái nhà, vậy mà giờ
đây lại đang ban phép lành trọng thể cho chúng.

Mgr Dooley, avec une parfaite délicatesse, exprime sa joie et sa satisfaction de
se trouver si intimement associé aux grands événements de ce jour, rendant
hommage au nouvel évêque qui, ayant tout quitté, famille, amis, patrie, pour
devenir partie intégrante de la ville de Hanoï, s’est dévoué aux plus pauvres et
aux plus abandonnés de ses habitants pour lesquels il est devenu un « père en
or» — Cha Kim, — leur donnant un foyer avec tout ce que cette réalité
comporte.

Đức Khâm sứ Dooley, với một sự tế nhị sâu sắc, diễn tả niềm vui và sự hài lòng
của mình khi được liên kết thật gần gũi với những biến cố trọng đại trong ngày
hôm ấy, ngài chúc mừng vị tân Giám mục, người đã bỏ tất cả, gia đình, bạn bè,
quê hương, để trở thành một cư dân trọn vẹn của thành phố Hà Nội, đã dâng
hiến đời mình cho những người nghèo khổ nhất, những người bất hạnh nhất
trong thành phố, quả thật, đối với họ Cha Seitz đã trở thành “người cha bằng
vàng” – Cha Kim, – người đem lại cho họ một mái ấm với đầy đủ tất cả những
gì mà thực thể này ẩn chứa.

En ce moment, Hanoï vit une scène qui, en un certain sens, appartient davantage
aux vieilles terres chrétiennes plutôt qu’aux pays de mission. Hanoï envoie l’un
de ses fils au loin en mission apostolique. L’oeuvre qu’il a accomplie en notre
ville, Mgr Seitz la lègue à d’autres hommes pour entreprendre, lui, une nouvelle
tâche que Dieu vient de lui confier. Nous pouvons dire littéralement de lui cette
phrase de l’Évangile : Exsurgens, abiit in montana cum festinatione (2).

Lúc này đây, Hà Nội đang chứng kiến một cảnh tượng thường chỉ xảy ra ở những
vùng đất Ki-tô giáo kỳ cựu hơn là ở những xứ truyền giáo. Hà Nội gửi một trong
các con của mình đến một miền truyền giáo mới. Công trình mà Đức Cha Seitz
đã thực hiện ở thành phố này, Ngài sẽ chuyển giao cho người khác, để thi hành
một nhiệm vụ khác mà Chúa vừa giao phó cho Ngài. Chúng ta có thể áp dụng
dụng từng chữ trong đoạn này của Tân Ước: “Exsurgens, abiit in montana cum
festinatione (5)”

_______
Notes:
1. Rappel : prononcer Kia Kim.
2. « Se levant, il partit en hâte vers le haut pays » : ce que saint Luc (1, 39) nous
dit de la Vierge Marie se hâtant, après la visite de l’Ange, de partir retrouver
sa cousine Élisabeth.
_______

_______
Notes:
4. Nhắc lại: đọc là Kia Kim
5. (Ngài vội vã lên đường, đến miền núi - Lc 1,39): Thánh sử Luca thuật lại
cho chúng ta về việc Thánh nữ Đồng trinh Maria vội vã lên đường viếng thăm
bà Elisabeth, sau khi Thiên thần truyền tin.
______

Mais s’il nous quitte, il laisse derrière lui, comme je viens de l’insinuer, un
monument impérissable : l’orphelinat Sainte-Thérèse. Personne ne doute que,
dans sa nouvelle mission, le même succès bénira et couronnera ses labeurs ; et
le nouveau pasteur de Kontum peut être assuré que nos prières à tous, ainsi que

Nhưng khi Ngài từ giã chúng ta, Ngài để lại, như tôi vừa đề cập, một công trình
bất diệt: Cô nhi viện Thánh Têrêxa. Không ai nghi ngờ rằng trong sứ vụ mới
của Ngài, một thành công tương tự sẽ chúc phúc và kết tinh những lao nhọc của
Ngài, và người mục tử mới của Kontum có thể yên tâm rằng những lời nguyện

nos voeux les plus ardents, l’accompagnent dans les montagnes du Centre- xin, cũng như những lời cầu chúc nồng nhiệt nhất của tất cả chúng ta sẽ theo
Vietnam où nous lui souhaitons d’édifier, comme il l’a fait dans notre ville, un chân Ngài trên núi rừng Cao nguyên Trung phần, nơi đó, chúng ta ước mong
monument immortel à la gloire de Dieu.
Ngài cũng sẽ xây dựng được một công trình bất diệt làm sáng danh Chúa như
Ngài đã thực hiện ở thành phố chúng ta.
En cette circonstance solennelle, en cette ville et en ce vicariat de Hanoï, il est
sûrement de mise de tourner nos regards vers la Société dont Mgr Seitz est un
digne membre, la Société des Missions Étrangères de Paris. Par leurs prières,
par leurs labeurs, et souvent au prix de leur sang, ces apôtres ont construit cette
mission, sans contredit l’une des plus belles d’Extrême-Orient, et l’ont remise à
leurs dignes successeurs, les prêtres du clergé de Hanoï. Ils s’attèlent
maintenant à une nouvelle tâche. N’estce pas là une des grandes lois
missionnaires : « Autre le moissonneur », complétée par ce second principe : «
Ainsi semeur et moissonneur partageront la même joie » ? En ce centre de la
ville de Hanoï, nous pourrions sûrement écrire : Si monumentum quæris,
circumspice. — Si vous cherchez le monument qui nous rappelle le passage des
missionnaires, levez les yeux, regardez autour de vous les églises, les écoles, les
hôpitaux, admirez la foule des fidèles, comptez les religieuses, voyez ce
nombreux clergé.

Trong khung cảnh long trọng hôm nay, giữa lòng thành phố và giáo phận Hà
Nội này, chúng ta cũng không quên nhắc tới Hội Thừa Sai Paris mà Đức Cha
Seitz là một thành viên đáng kính. Qua lời cầu nguyện, công sức và nhiều khi
phải trả bằng giá máu, các vị tông đồ của Hội đã xây dựng nên miền truyền
giáo này, mà không ai chối cãi là một trong các miền truyền giáo đẹp nhất vùng
Viễn Đông, và các ngài đã giao lại cho những người kế vị xứng đáng, các linh
mục trong hàng giáo sĩ của Hà Nội. Bây giờ, các ngài lại đưa lưng gánh vác
một nhiệm vụ mới. Đây chẳng phải là một trong những điều luật quan trọng
nhất của các vị thừa sai sao: “Người gặt là kẻ khác”, điều này được bổ sung
bằng nguyên tắc thứ hai: “Như thế, cả kẻ gieo lẫn người gặt đều vui mừng”? Ở
ngay trung tâm của thành phố Hà Nội, chúng ta chắc hẳn có thể viết: “Si
monumentum quæris, circumspice” (Muốn tìm tượng đài, xin hãy nhìn quanhND) – Nếu các bạn muốn tìm một tượng đài đánh dấu bước chân của các vị
thừa sai, xin các bạn hãy ngước mắt lên, nhìn xung quanh, có nhiều nhà thờ,
trường học, bệnh viện, và biết bao tín hữu, hãy đếm các nữ tu, hãy xem hàng
giáo sĩ đông đúc này.
Và ngài kết luận:

C’est une bien grande joie pour le représentant du Saint-Père, concluait celui- Thật là một niềm vui lớn lao cho người đại diện của Đức Thánh Cha được bày
ci, de donner à ces missionnaires l’assurance d’une profonde reconnaissance tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các vị thừa sai này vì tất cả những gì các ngài đã
pour tout ce qu’ils ont fait pour nous en cette mission, et de leur souhaiter une làm cho chúng ta trong miền truyền giáo này. Nguyện chúc các ngài luôn dồi
grande abondance des bénédictions divines dans les taches qui leur restent dào hồng ân của Thiên Chúa trong các sứ vụ các ngài sẽ còn thực hiện.
encore à accomplir.
Cerise sur le gâteau, ou rose effeuillée par sainte Thérèse, comme le pensa Mgr
Seitz : c’est au beau milieu du repas qui, à la suite du sacre, réunit tout le haut
clergé et les principaux invités, qu’atterrissent deux prêtres inconnus : ce sont
les premiers salésiens, tant souhaités et attendus, envoyés pour prendre la relève
du directeur de l’orphelinat. Le Père Giacomino, un Argentin, et le Père Maïsen,
un Yougoslave, sont chaleureusement acclamés. Ainsi, avant de partir, le
nouveau vicaire apostolique pourra lui-même passer les consignes à ses
successeurs et leur mettre le pied à l’étrier. Ils trouvent, en arrivant, une ruche
bourdonnante d’enfants, des maisons bien bâties, des collaborateurs dévoués et
expérimentés, une méthode d’éducation et de formation éprouvée, qui n’est pas

Và may mắn hơn cả, như một trái anh đào trên đĩa bánh, hay như trong suy nghĩ
của Đức Cha Seitz, như một cánh hoa hồng đã được Thánh Têrêxa đem đến:
ngay giữa bữa tiệc sau lễ tấn phong, với sự hiện diện đầy đủ của hàng giáo sĩ
cao cấp và các quan khách, có hai linh mục lạ mặt đặt chân đến: đó là các cha
Dòng Don Bosco đầu tiên, mà Cha Seitz hằng ước mong và chờ đợi, được gửi
đến để thay thế Giám Đốc của cô nhi viện: Cha Giacomino, người Á Căn Đình,
và cha Maïsen, người Nam Tư, hai vị được hoan hô nồng nhiệt. Như vậy, trước
khi lên đường, đức tân Giám mục sẽ có thể trực tiếp bàn giao cho các người kế
vị Ngài và giúp họ nắm công việc ngay. Lúc tới nơi, họ thấy đông đảo đám trẻ
em như một tổ ong, những ngôi nhà được xây dựng đàng hoàng, những người
cộng sự tận tâm và kinh nghiệm, một phương pháp giáo dục và đào tạo đã được

sans ressemblance avec celle de Don Bosco. Et, pour comble : à cette heure, la thử nghiệm và cũng không khác với đường lối của thánh Don Bosco là mấy. Và
caisse n’est pas vide!
sau cùng: vào lúc này quỹ tiền không trống rỗng!
Le dimanche 19 octobre a lieu l’inauguration officielle de la Cité du Christ-Roi.
Malgré une pluie battante — mais tout le monde y est habitué — il y a encore
la foule des grands jours ; elle patauge, les voitures officielles s’embourbent;
peu importe : c’est la grande liesse. Entre les flaques d’eau et entre deux averses,
le gouverneur Pham Van Binh s’avance vers l’allée centrale, coupe dignement
le ruban de couleur qui en barre l’entrée et se dirige vers la chapelle, vaste et
claire, coeur de la Cité. Monseigneur chante sa première messe pontificale, puis
laisse au nouveau supérieur salésien l’honneur de bénir toutes les maisons.
Aprèsquoi, au lieu de gagner l’estrade officielle dont les drapeaux et la
decoration de banderoles sont en berne sous le poids de l’eau, on se réfugie dans
le vaste atelier pour entendre les discours de circonstance. Celui de Mgr Seitz
dure une demi-heure — qui passe comme un éclair, tant il passionne son
auditoire en retraçant l’historique de son oeuvre avec humour et dans l’action
de grâces : action de grâces à Dieu, évidemment, mais aussi à ses collaborateurs
et à tant de bienfaiteurs, petits ou grands, présents ou absents. Les centaines de
personnes qui ont afflué se répandent ensuite parmi les pavillons dont les enfants
font les honneurs.

Ngày chủ nhật 19 tháng 10 đã diễn ra lễ khánh thành chính thức Thị xá Ki-tô
Vương. Mặc dù dưới cơn mưa tầm tã - nhưng mọi người quen rồi – đám đông
vẫn tụ tập như những ngày lễ lớn; người thì lội bì bõm, còn xe hơi của các quan
chức thì lún bùn; nhưng không sao: niềm vui tưng bừng đang tràn ngập. Giữa
các vũng nước và hai trận mưa, thủ hiến Phạm văn Bính bước vào con lộ trung
tâm, long trọng cắt băng màu đang giăng ngang lối vào và tiến về nhà nguyện,
rộng rãi và sáng sủa, là trái tim của Thị xá. Đức Cha dâng thánh lễ trọng thể đầu
tiên với tư cách là Giám mục, rồi nhường cho cha bề trên mới Dòng Don Bosco,
làm phép tất cả các ngôi nhà. Sau đó, thay vì lên lễ đài, khi cờ xí và các băng
rôn đã rũ xuống vì đẫm nước mưa, mọi người chạy vào núp trong khu xưởng
thợ rộng rãi để nghe phát biểu. Bài của Đức Cha Seitz dài nửa giờ - nhưng tưởng
chừng nhanh như tia chớp vì Ngài làm thính giả say mê khi điểm lại lịch sử công
trình tâm huyết của Ngài một cách hóm hỉnh và đầy lòng cảm tạ: tất nhiên cảm
tạ hồng ân của Chúa, nhưng cũng cảm tạ các cộng sự viên của Ngài và bao nhiêu
nhà tài trợ lớn nhỏ, có mặt hay vắng mặt. Sau đó cả mấy trăm vị khách đã tản ra
đi thăm các ngôi nhà, và các em trong gia đình của từng nhà đã tiếp đón họ.

Enfin, profitant d’une éclaircie, tout le monde se regroupe dehors pour le chant Cuối cùng, tận dụng lúc trời tạnh, mọi người đã tụ tập ở ngoài sân để nghe bài
des adieux. Les enfants y mettent tout leur coeur et c’est une minute terriblement hát từ biệt. Các em đã để hết tâm hồn vào đó và mọi người đã trải qua những
giây phút thật xúc động.
émouvante pour tous.
Mais la pluie diluvienne de cette journée était encore une benediction du Ciel
car, au moment de repartir, M. Binh, le gouverneur du Haut-Vietnam,
copieusement crotté, pressa très fort Mgr Seitz de lui rédiger une demande
officielle afin que ses services des Travaux publics prennent à leur charge, dans
les plus brefs délais, l’empierrement de la route d’accès à la Cité. « Non pas à
nous, Seigneur, non pas à nous, mais à votre Nom rendez la gloire ! »

Nhưng trận mưa như trút nước ngày hôm đó lại là một phúc lành từ trời vì, lúc
chuẩn bị rời đi, ông thủ hiến Phạm Văn Bính, quần áo lấm đầy bùn đất, hối thúc
Đức Cha Seitz viết một lá đơn để ông ra lệnh cho Sở Công Chánh làm ngay càng
nhanh càng tốt một con đường lót đá vào Thị xá. “Không phải cho chúng con,
lạy Chúa, không phải cho chúng con, nhưng xin cho Danh Ngài rạng sáng!”

Le Père Seitz a accompli là, jusqu’au dernier jour de sa présence, avec l’aide de
Dieu et de sa providence, une oeuvre remarquable : Français et Vietnamiens le
reconnaissent et ils garderont de lui un souvenir lumineux. Au cours d’une
période périlleuse de transition brutale, au milieu de périls constants, il a tenu
haut et ferme les couleurs des Missions Étrangères, représentant avec honneur
leurs traditions, faisant face aux situations les plus scabreuses avec amour, avec
humilité, sans oublier l’humour.

Vậy là cho đến tận ngày cuối cùng của mình ở đây, Cha Seitz, với sự giúp đỡ và
quan phòng của Chúa, đã thực hiện được một công trình tuyệt vời, cả người
Pháp lẫn người Việt đều công nhận và giữ một kỷ niệm thật đẹp về Ngài. Trong
khoảng thời gian gay cấn của sự chuyển tiếp đột ngột, giữa những hiểm nguy
liên tục, Ngài vẫn mạnh mẽ giương cao ngọn cờ của Hội Thừa Sai Paris, mang
lại danh dự cho truyền thống của Hội, đương đầu với những hoàn cảnh éo le
nhất bằng tình yêu, lòng khiêm nhường, và sự hóm hỉnh.

Entrée solennelle à Kontum

Trọng thể tiến vào Kontum

Mission accomplie à Hanoï. Mgr Seitz peut partir l’âme et la conscience en paix,
satisfait du travail qu’il a réalisé dans la première partie de sa vie de
missionnaire. Une page est tournée. Il en reste une plus vaste encore à écrire. De
combien de temps dispose-t-il pour la remplir ? Dieu seul le sait!

Nhiệm vụ ở Hà Nội đã hoàn thành, Đức Cha Seitz có thể ra đi với tâm hồn và
lương tâm thanh thản, bằng lòng với thành quả công việc Ngài đã thực hiện
trong giai đoạn đầu của cuộc sống thừa sai. Một trang sử đã lật qua. Ngài còn
một trang khác rộng lớn hơn để viết. Ngài có thể làm điều đó trong bao lâu nữa?
Chỉ có Chúa biết!

L’âme en paix, oui, et avec le sourire ; mais le coeur un peu gros quand même…
Le départ pour Kontum est fixé au 20 octobre, lende- main de l’inauguration de
la Cité, mais le typhon fait rage : impossible à un avion de décoller ; le départ
aura donc lieu lorsque ce sera possible. Cela permet à Monseigneur de régler
mille affaires qu’il n’avait pu terminer et de transmettre encore quelques
renseignements précieux à ses successeurs.

Tâm hồn bình an, phải, và với nụ cười; nhưng dù sao lòng vẫn bịn rịn... Cuộc
khởi hành đi Kontum được ấn định vào ngày 20 tháng 10, ngay hôm sau lễ khánh
thành Thị xá, nhưng một cơn bão đang ập đến; máy bay không thể cất cánh; vậy
là sẽ khởi hành chừng nào có thể. Điều này giúp Đức Cha giải quyết hàng ngàn
công việc mà thời gian qua Ngài chưa thể hoàn thành, và còn chuyển giao những
thông tin quý giá cho các người kế nhiệm.

Un télégramme annonce son arrivée pour le 22, à une heure précise. Une
réception solennelle est organisée avec le ban et l’arrière-ban des personnalités,
du clergé, des fidèles : tous, en grand appareil, se rendent sur le terrain
d’aviation. Personne ! Six fois, l’évêque doit ainsi télégraphier ; six fois ils sont
rentrés chez eux bredouilles. Le 31, les typhons semblent calmés, un télégramme
triomphant alerte les Hauts-Plateaux. On ressort les costumes, les banderoles,
les fleurs et les fruits portés en hommage ; les troupes en armes sont alignées, le
général lui-même est sur le terrain. Pendant deux heures, la foule tend l’oreille
et scrute le ciel. Mais rien ! Pas plus que les jours précédents … Et chacun de
retourner chez lui, l’oreille basse. Ce nouvel évêque, serait-ce une mauvaise
farce ?…

Một bức điện thông báo Ngài sẽ đến ngày 22, chính xác vào lúc 1 giờ. Một cuộc
tiếp đón trọng thể đã được tổ chức với tất cả các quan chức, hàng giáo sĩ, và tín
hữu: mọi người, quần áo chỉnh tề, đã có mặt ở phi trường. Chẳng thấy ai! 6 lần,
Đức Cha đã phải gửi điện; 6 lần, họ đã phải về không. Ngày 31, các cơn bão có
vẻ dịu xuống, một bức điện hân hoan báo động Cao Nguyên. Mọi người lại lôi
quần áo đẹp ra, mang biểu ngữ, vòng hoa và giỏ trái cây đi đón; các đội quân
sắp hàng danh dự, ông tướng cũng có mặt. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, mọi
người cứ vểnh tai và đăm đăm nhìn trời. Lại chẳng có gì cả! Cũng giống như
mấy ngày trước ... ai nấy lại tiu ngỉu quay về. Ông giám mục mới này kỳ quá,
có phải trêu ngươi không? ...

Enfin, le 2 novembre au matin, un coup de téléphone avise Monseigneur qu’un
avion est à sa disposition et que la météo est favorable. Il faut partir sur l’heure.
Pas le temps d’informer qui que ce soit de son arrivée. Il fonce. Et soudain, dans
le ciel de Kontum, on entend un vrombissement d’avion — ce qui est rare en ce
lieu. La population se précipite, le nez en l’air : c’est bien lui, qui fait un tour
d’honneur audessus de la ville. Du hublot, Monseigneur aperçoit la foule qui, au
pas de gymnastique, tente de gagner de vitesse l’appareil qui, déjà, se pose sur
le terrain. Des jeeps foncent à toute allure. La troupe qui doit presenter les armes
a pris un mauvais raccourci et s’est embourbée dans un bas-fond : elle n’arrivera
jamais… Au milieu des rires essoufflés et des acclamations, l’évêque semble
embrasser tous ses nouveaux diocésains de ses bras grands ouverts et les félicite
de leur empressement à l’accueillir.

Sau cùng, buổi sáng ngày 2 tháng 11, một cú điện thoại cho Đức Cha biết có
một chiếc máy bay đang chờ sẵn và thời tiết rất thuận lợi. Phải đi ngay. Không
có thời gian để thông báo cho bất cứ ai về việc Ngài đến. Ngài lao đi. Và sau đó,
có tiếng máy bay vù vù trên bầu trời Kontum – một chuyện hiếm có ở vùng này.
Dân chúng hối hả, mặt ngước lên trời: đúng là Ngài rồi, đang lượn vòng quanh
trên thành phố để chào mừng. Nhìn qua cửa sổ, Đức Cha thấy đám đông chạy
đến để nhanh chóng bắt kịp chiếc máy bay vừa đáp xuống phi đạo. Những chiếc
xe jeep phóng tới. Xe của đội quân danh dự chạy vội qua một đoạn đường tắt và
bị sụp lầy: họ sẽ không bao giờ đến kịp ... Giữa đám đông cười nói hụt hơi và
các tiếng tung hô, đức Giám mục giang rộng đôi tay như muốn ôm tất cả mọi
người trong Giáo phận mới vào lòng và cám ơn họ vì đã háo hức đón tiếp Ngài.

Trois jours plus tard, on lui fait enfin une réception très solennelle et il est Ba ngày sau, người ta tổ chức một buổi tiếp đón thật long trọng và Ngài được
intronisé dans sa cathédrale.
rước vào nhà thờ chính tòa.

Sa « cathédrale » !… Ce n’est rien d’autre qu’une case en bois montée sur pilotis,
construite en 1913, grande, à peu près, compare-t-il, comme la moitié de l’église
paroissiale de Criquetot. Quelle déchéance — apparente — pour celui qui a été
curé de la magnifique et vaste cathédrale de pierre, de style européen, de Hanoï!
Au vrai, écrit-il à son père,

“Nhà thờ chính tòa” của Ngài!… Chỉ là một cái nhà sàn bằng gỗ, được dựng lên
từ năm 1913, và Ngài thầm so sánh, nó chắc chỉ rộng gần bằng nửa nhà thờ giáo
xứ Criquetot. Bề ngoài mà xét, đó là một sự xuống cấp cho người đã là cha sở
của nhà thờ chính tòa bằng đá ở Hà Nội, một ngôi thánh đường tráng lệ, rộng
rãi, xây dựng theo phong cách Châu Âu! Ngài viết thư cho thân phụ:

si nous ne sommes pas au bout du monde, nous sommes au moins au bout de la
chrétienté et la pauvreté y est reine! Puis, il y eut un vin d’honneur à l’évêché;
la réception de toutes les notabilités; mon premier contact avec « mes
sauvages», qui se traduisit par des discours en une langue hermétique, des
aubades de gongs en bronze et de tambourins, des danses, et enfin une savante
beuverie à la jarre.

“Nói cho đúng ra, nếu như đây chưa phải là tận cùng thế giới, thì ít nhất cũng
là tận cùng của Ki-tô giới và sự nghèo đói là vua! Sau đó, có chiêu đãi tiệc rượu
ở Tòa giám mục; cuộc tiếp đón các “vị chức sắc”; lần đầu tiên con gặp mặt
“những người mọi” của con, với những bài phát biểu bằng thứ tiếng con không
hiểu được, rồi đến dàn nhạc cồng chiêng và nhảy múa, cuối cùng là uống rượu
ghè.

Mon apprentissage commençait.
Ce jour-là, poursuit-il, tous les missionnaires du vicariat, dûment avertis et sûrs
de me rencontrer — étaient présents. Ils sont au nombre de quarante-quatre.
Soit, vingt-quatre missionnaires français, dix-huit prêtres vietnamiens et deux
prêtres bahnars. C’est tout !… quarante-quatre prêtres pour plus de 700 000
âmes réparties sur un territoire immense et difficile. Sept missionnaires ont plus
de 70 ans et, bien que travaillant toujours, ne peuvent tenir un poste normal.
Cinq à six autres prêtres, malades ou infirmes, n’ont également qu’une activité
limitée. Tel est le premier bilan qui s’offrit à mes réflexions.

Thời gian tập sự của con bắt đầu.

Néanmoins, au toast que je prononçai à la fin des agapes fraternelles qui nous
réunirent, j’osai exprimer tout haut, devant ces admirables pionniers, qui sont
désormais « mes missionnaires », un voeu qui en fit sourire quelques
uns:«Daigne le Seigneur accorder qu’à ma mort il ne reste plusque 25 000
païens dans ces montagnes ! » Il faut vous dire que, présentement, c’est la
proportion inverse qui existe : 25 000 chrétiens pour 700 000 païens ! Pourquoi
pas ? « Jésus est le Maître de l’impossible », disait Charles de Foucauld.

Dù sao, khi phải nói lời đáp từ sau bữa ăn thân hữu nối kết chúng con lại với
nhau, con đã dám cao giọng tuyên bố, trước các nhà khai phá đáng kính phục
này, bây giờ là “các thừa sai của con”, một lời nguyện ước khiến vài người
trong nhóm phì cười: “Xin Chúa đoái thương làm sao mà đến lúc tôi chết chỉ
còn 25,000 người ngoại trong vùng rừng núi này! Cha biết không, hiện tại thì
con số đang ngược lại: 25,000 giáo dân trên tổng số 700,000 người ngoại! Tại
sao không? “Đức Giêsu là Thầy của sự bất khả”, như lời Cha Charles de
Foucauld đã nói.

Son premier geste d’évêque est de faire le tour des districts de son diocèse —
«district » étant le nom que l’on donne ici aux « paroisses » — on pourrait
presque dire « doyenné » — et de rendre visite individuellement à chacun de ses
prêtres, pour se rendre compte de leur état de vie, de leurs problèmes, de leurs
travaux. Il circule en jeep, en avion, en pirogue, à pied souvent, peut-être bientôt
à dos d’éléphant, sur son immense vicariat qui mesure 600 kilomètres du nord
au sud. Ce qu’il découvre le passionne d’emblée. Il est émerveillé des
réalisations faites depuis un siècle par ses prédécesseurs et par les missionnaires:
« Ce sont des saints, dit-il, des héros, des génies. » Encore actuellement, même

Việc đầu tiên của vị giám mục là đi kinh lý tất cả các địa hạt trong giáo phận –
“địa hạt” là từ ở đây người ta dùng để chỉ “giáo xứ.” – và thăm từng vị linh mục
một, để có thể biết được các ngài đang sống thế nào, đang có những vấn đề gì
và đang làm việc ra sao. Ngài di chuyển bằng xe jeep, bằng máy bay, bằng
xuồng, và thường là đi bộ, mai mốt biết đâu lại phải cưỡi voi, khắp nơi trong
giáo phận mênh mông của mình dài 600 cây số từ bắc xuống nam. Những gì
Ngài khám phá lập tức làm Ngài say mê. Ngài sửng sốt và cảm phục các kỳ công
mà những người tiền nhiệm và các vị thừa sai đã thực hiện từ một thế kỷ nay:

Ngày hôm đó, các vị thừa sai trong giáo phận, tất cả đều được báo trước và
chắc chắn sẽ gặp con, đã có mặt. Tổng cộng có 44 người. Tính ra, 24 thừa sai
người Pháp, 18 linh mục người Việt và 2 linh mục người Bahnar. Vậy thôi! ...
44 linh mục để chăm lo cho hơn bảy trăm ngàn linh hồn đang sống rải rác trên
một vùng đất mênh mông và hiểm trở. Có 7 vị thừa sai đã hơn 70 tuổi, và dù
vẫn làm việc, họ không thể đảm nhiệm một giáo xứ bình thường. 5 đến 6 linh
mục khác, ốm đau hoặc thương tật, chỉ có thể hoạt động hạn chế. Đó là bản
tổng kết đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của con.

si les conditions ont changé, il faut une abnégation totale, une persévérance “Họ đúng là những vị thánh, những anh hùng, những thiên tài.” Và ngay cả bây
inlassable.
giờ, dù hoàn cảnh đã thay đổi, cần phải có một sự quên mình hoàn toàn, một
lòng kiên trì không mệt mỏi.
Chacun des prêtres des vingt-six districts doit évangéliser dix à quinze villages,
parfois davantage, qui sont dans un rayon de cinq à vingt-cinq kilomètres, et doit
célébrer au moins une fois par mois la messe dans chacune des chrétientés
dépendant de son district. Si, dans l’ensemble, les chefs-lieux sont accessibles
en jeep par des pistes, il en va tout autrement des chrétientés qui sont en pleine
forêt, accrochées à flanc de montagne, ou dans des fonds de vallées. Il faut alors
aller à cheval, ou à pied… Cela n’est pas sans rappeler à l’évêque ses jeunes
années d’escalade et de défrichage pour gagner le Ba-Vi, à travers la jungle, les
lianes, les épineux.

Mỗi một linh mục trong 26 địa hạt phải phụ trách rao giảng Tin Mừng cho 10
đến 15 làng, nhiều khi hơn, trong một bán kính từ 5 đến 25 km, và phải dâng lễ
ít nhất mỗi tháng một lần cho mỗi làng có đạo trong địa hạt. Nếu nói chung, có
thể di chuyển tới các thị trấn bằng xe jeep qua các đường mòn, thì việc đi đến
được các làng nằm sâu trong rừng lại hoàn toàn khác, bởi chúng thường vắt vẻo
trên sườn núi, hoặc dưới lũng sâu. Chỉ có thể đi ngựa, hoặc lội bộ ... Việc này
không khỏi làm Ngài nhớ lại thời còn trẻ, xông pha rừng rậm, đầy dây leo và gai
góc, để lên núi Ba Vì.

Chaque chrétienté est pourvue d’une « Maison de prière » : pauvre paillote, toute
semblable aux habitations des montagnards ; seule une croix de bois qui la
surmonte rappelle sa destination. C’est là que le missionnaire passe sa journée :
il convoque les chrétiens, entend les confessions, célèbre la messe, prêche,
administre les sacrements, règle les affaires ; tard dans la nuit, il s’étend sur sa
natte et dort — s’il peut, car à cette altitude les nuits sont fraîches, et il n’a pas
grand-chose dans l’estomac.

Mỗi làng đều có “nhà nguyện”: một mái tranh nghèo hoàn toàn giống như nhà
của người dân trong làng; chỉ khác là có một cây thánh giá cắm trên nóc làm
dấu. Vị linh mục sẽ ở đó cả ngày: gặp gỡ giáo dân, giải tội, dâng lễ, giảng dạy,
ban các phép bí tích, giải quyết công việc; tới khuya, ngài nằm xuống chiếu và
ngủ - nếu ngủ được, vì trên độ cao này trời ban đêm không khí se lạnh, và bụng
thì đói meo.

Mgr Seitz découvre dans son nouveau diocèse un merveilleux instrument
d’apostolat, mis au point par le premier vicaire apostolique deKontum, Mgr
Martial Jannin : c’est l’école des catéchistes et le corps des catéchistes issu de
cette école. Les missionnaires recrutent dans leur district de jeunes garçons de
onze à douze ans qui sont envoyés à Kontum dans une école où ils recevront une
formation adaptée durant six ans: instruction primaire, éducation chrétienne,
solide formation catéchétique.

Đức Cha đã khám phá ra rằng trong giáo phận mới của mình có một công cụ
tông đồ tuyệt vời, đã được vị giám mục tiên khởi, Đức Cha Martial Jannin, khai
sáng: đó là trường đào tạo giáo phu và đội ngũ giáo phu xuất thân từ ngôi trường
đó. Các cha thừa sai tuyển lựa trong địa hạt mình các cậu bé từ 11 đến 12 tuổi,
gửi về Kontum, vào ngôi trường mà chúng sẽ được đào tạo thích đáng trong 6
năm: học tiểu học, được giáo dục đức tin, và theo một chương trình đào tạo giáo
lý vững chắc.

Après quoi, à dix-huit ans, ils retournent dans leur village avec le titre de
«catéchistes». C’est eux qui, en l’absence du missionnaire, assurent la
persévérance de la vie chrétienne. En général ils se marient et, en tout point,
mènent une vie semblable à celle des autres villageois : culture du riz et des
légumes, pêche, chasse, abattage du bois. Mais ils ont un règlement de vie, un
idéal plus élevé, et Monseigneur sera vite édifié de voir leur ferveur et leur
fidélité à se dévouer au service de leurs frères montagnards.
Sans eux, il serait impossible au missionnaire de tenir leur district et de
développer la mission. C’est eux, en général, qui provoquent et amorcent la
conversion des villages païens, actuellement en assez grand nombre. Voilà
l’Action catholique dans toute la force du terme ! Lorsque arrive Mgr Seitz, ils

Sau đó, khi tới 18 tuổi, họ trở về làng với chức danh “giáo phu”. Và chính họ,
khi vắng bóng các linh mục, sẽ bảo đảm cho đời sống đạo được duy trì. Nói
chung, họ cũng lập gia đình và sống chẳng khác chi dân làng: trồng lúa, trồng
rau, câu cá, săn bắt, và chặt củi. Nhưng họ sống theo quy tắc riêng, với một lý
tưởng cao hơn. Và Đức Cha sẽ nhanh chóng nhìn thấy gương sáng của họ qua
lòng đạo đức sốt sắng và sự kiên trì phục vụ tận tâm anh em người Thượng.
Không có các giáo phu, các cha thừa sai sẽ không thể điều hành địa hạt của
mình, và phát triển việc truyền giáo. Nói chung, họ chính là những nhân tố thúc
đẩy và khơi mào cho sự trở lại của các làng ngoại giáo, bây giờ vẫn còn khá
đông. Đó là phong trào Công Giáo Tiến Hành theo đúng nghĩa của nó! Lúc Đức

sont environ deux cents en service dans les villages, et soixante en formation Cha Seitz nhậm chức, có khoảng hai trăm giáo phu đang phục vụ trong các làng,
dans l’école.
và 60 học viên đang được đào tạo.
Mais à côté de cette source d’espérance et de joie, le nouveau vicaire apostolique
trouve bien des soucis et des perspectives alarmantes, qui vont mettre son
courage à l’épreuve et donner un nouveau coup de fouet à son enthousiasme et
à son intrépidité. Il lui faut surtout amener tous ces peuples primitifs à la vraie
foi, repousser les superstitions sans nombre, qui demeurent même après la
conversion ; il faut les sortir de leur vie misérable en leur apprenant le travail,
en leur fournissant des ressources ; il faut bâtir — et cela, Mgr Seitz sait faire!
… Bâtir des églises, bâtir des écoles ; bâtir des dispensaires de villages, bâtir des
presbytères convenables pour les missionnaires, qui s’usent trop vite, et ne sont
pas remplacés.
Mais pour cela, il faut de l’argent — et ce problème, Monseigneur le connaît !…
Il sait d’emblée qu’il ne peut demander un centime à ses diocésains ; bien au
contraire, ce sont les missionnaires qui doivent les secourir à chaque instant ; et
pourtant, la mission n’a aucun revenue propre : elle vit des allocations
pontificales de la Propagation de la foi et de quelques aumônes.

Nhưng bên cạnh nguồn vui và hy vọng này, đức tân Giám mục có rất nhiều việc
đáng phải lo và những viễn cảnh báo động, những điều đó sẽ thử thách lòng can
đảm của Ngài và kích thích sự hăng hái can trường của Ngài. Quan trọng nhất
là Ngài phải đưa các người dân bán khai này về với đức tin chân chính, đẩy lùi
vô số điều mê tín dị đoan còn tồn tại dai dẳng ngay cả sau khi trở lại đạo; phải
đưa họ ra khỏi cuộc sống bần cùng bằng cách dạy họ biết cách sản xuất, và cung
cấp tài lực cho họ; phải xây dựng – điều này thì Ngài biết làm!... Xây nhà thờ,
xây trường học, xây bệnh xá trong các làng, xây nhà xứ phù hợp cho các cha
thừa sai: tất cả những thứ đó đều mau chóng hư nát, và không được thay thế.
Nhưng để thực hiện việc này, phải có tiền – và vấn đề này, Đức Cha quá rành!...
Ngài biết ngay rằng Ngài không thể kiếm được đồng nào từ những giáo dân của
giáo phận; ngược lại, các cha thừa sai lúc nào cũng phải chạy chọt để giúp họ;
tuy vậy giáo phận chẳng có một nguồn thu nhập nào cả, ngoài phụ cấp của Bộ
Truyền Giáo và vài đóng góp bố thí khác.

La tournée inaugurale qu’a entreprise Monseigneur lui révèle l’état délabré de
l’ensemble des locaux — églises, cures, écoles, dispensaires: ce sont des huttes
de bois, de bambous, de torchis. Or, depuis plus de dix ans, en raison de l’état
de guerre latent, ils n’ont pu être entretenus convenablement. Il constate que la
plupart de ces locaux sont à réparer ou à refaire complètement. Les
missionnaires attendaient avec impatience l’arrivée d’un nouvel évêque, qui
pourrait leur fournir les moyens nécessaires.

Từ chuyến kinh lý lúc mới nhậm chức, Ngài nhìn thấy tình trạng thê thảm của
phần lớn các công trình xây dựng - nhà thờ, nhà xứ, trường học, bệnh xá: tất cả
đều là những chòi bằng gỗ, tre và vách đất. Trong 10 năm qua, do tình hình
chiến tranh tiềm ẩn, chúng đã không được chăm nom đàng hoàng. Ngài nhận
thấy rằng phần lớn các công trình đều phải được sửa chữa hoặc xây lại hoàn
toàn. Các vị thừa sai đều nóng lòng mong mỏi một tân Giám mục đến để cung
cấp cho họ những phương tiện cần thiết.

De plus, et comme par un geste rageur de Satan, son arrivée a été saluée par des
typhons ravageurs qui ont balayé les Hauts-Plateaux, jetant à terre ce qui tenait
encore et grossissant les rivières au point que celle qui baigne le centre de
Kontum a vu son niveau monter de neuf mètres en quelques heures. Oui, neuf
mètres: une catastrophe sans précédent! Un hôpital est anéanti ; une crèche,
dirigée par les Filles de la Charité, est emportée ; des récoltes sont noyées, des
maisons effondrées. Il y a de nombreuses victimes. Et la famine guette
maintenant la région.

Ngoài ra, Satan như đang lên cơn điên, khi Ngài đến, những trận cuồng phong
đã càn quét cả vùng Cao Nguyên: chúng quật xuống đất bất cứ thứ gì còn đứng
được và khiến nước cuồn cuộn đổ về các dòng sông, đến nỗi người ta thấy mực
nước sông (Dak Bla-ND) chạy ngang trung tâm Kontum dâng cao đến 9 mét chỉ
trong vài giờ. Phải, 9 mét: một tai họa vô tiền khoáng hậu! Một bệnh viện bị phá
hủy; một nhà trẻ do các nữ tu Bác Ái điều hành đã bị nước cuốn mất; mùa màng
chìm trong nước, nhà cửa bị sụp đổ. Có rất nhiều người bị lũ cuốn. Và nạn đói
đang rình rập trong vùng.

C’est donc dans un diocèse sinistré qu’atterrit le pauvre Père Seitz. Un autre se
serait effondré comme les cases de bambous. Lui, au contraire, se trouve sur le
terrain qui lui convient, et il est entouré de missionnaires trempés dans leur foi
comme l’acier dans la fournaise. Il est fier d’être devenu leur chef !

Như vậy, đúng là tội nghiệp cho Cha Seitz vừa đáp xuống một giáo phận đầy tai
ương. Người khác thì chắc đã sụp đổ như những túp lều tre. Nhưng Ngài, trái
lại, thấy mình đang đứng trên vùng đất thật thích hợp với mình, giữa những vị
thừa sai đã được tôi luyện trong đức tin chẳng khác nào thép trong lò. Ngài tự
hào được làm người chỉ huy của họ.

Une région intéresse tout de suite l’évêque : celle de Ban-Mê-Thuot, deuxième
grand centre, peuplé de 3 000 habitants, qui se trouve à l’autre bout de son
diocèse, à 250 km de sa résidence. C’est la capitale de la province du Darlac, un
vaste plateau de 40 000 km carrés, pays de forêts épaisses, étouffantes et
impénétrables, aux troncs puissants et vertigineux, aux lianes gigantesques et
envahissantes ; un pays aussi de dépressions marécageuses où les éléphants
s’enfoncent et s’embourbent. Des sommets qui culminent à plus de 2 400
mètres, on contemple d’immenses étendues et les missionnaires se sentent
conquis par cette terre de solitudes grandioses.

Một vùng đất lôi cuốn ngay sự chú ý của Ngài: vùng đất Ban Mê Thuột, trung
tâm lớn thứ hai, có khoảng 3,000 dân, ở đầu bên kia của Giáo phận, cách Tòa
Giám mục 250 km. Đó là thủ phủ của tỉnh Daklak, một cao nguyên rộng 40,000
km2, xứ sở của những khu rừng già, không khí oi bức và bất khả xâm nhập, với
những thân cây to cao sừng sững, chằng chịt những dây leo khổng lồ; vùng đất
cũng có những khu đầm lầy mà voi hay đến ngụp lặn, dầm nước. Từ những đỉnh
núi cao hơn 2,400 m, có thể ngắm nhìn khung cảnh bao la và các vị thừa sai cảm
thấy mình đã bị vùng đất hoang sơ hùng vĩ này chinh phục.

Nhưng Daklak cũng là một vùng “đất đỏ”, rất mầu mỡ, thích hợp cho các cây
Mais le Darlac, c’est aussi une région de « terres rouges », très riches, propres kỹ nghệ: cao su, cà phê, trà. Đây là nơi hoàng đế Bảo Đại thường ngự, thay vì
aux cultures industrielles : hévéas, café, thé. C’est là que Sa Majesté l’empereur thành phố Huế, và cũng đã xây dựng một số cơ quan.
Bao Daï réside habituellement, de préférence à Hué, et qu’il a installé ses
services.
Faute de route, l’évêque ne peut atteindre Ban-Mê-Thuot que grâce au petit
avion privé du directeur d’une grosse plantation, et il envisage tout de suite d’y
implanter une mission, car cette région a été un peu délaissée par ses
prédécesseurs en raison de son éloignement. Or, la tribu montagnarde des
Rhadés qui peuple les forêts voisines est l’une des plus évoluées et des plus
ouvertes à l’influence de la culture française. Une solution urgente s’impose et,
coûte que coûte, il faut trouver des missionnaires pour créer de nouveaux
districts, alors qu’il n’y a pas encore là un seul catholique. Le Père Bianchetti
est le premier à s’établir parmi eux et le nouvel évêque a la joie immense de
recevoir, peu de temps après son arrivée, une lettre d’un chef de clan: après
d’interminables palabres qui avaient duré plusieurs jours consécutifs, lui et
cinquante-sept hommes acceptaient d’abandonner leurs superstitions et de se
faire catholiques, ainsi que les gens de leurs villages. La partie n’est pas gagnée
pour autant, et c’est seulement après trois années de catéchuménat et de lutte
pour obtenir le rejet des idoles et des sacrifices aux génies, que les premiers
Rhadés sont baptisés.

Vì không có đường bộ, Đức Cha chỉ có thể đến Ban Mê Thuột bằng một chiếc
máy bay tư nhân của một ông chủ đồn điền, và Ngài ngay lập tức dự tính lập tại
đây một miền truyền giáo, vì vùng này lúc trước không được các vị tiền nhiệm
của ngài quan tâm lắm do khoảng cách xa xôi. Trong khi đó bộ lạc người Rhađê
sống trong các khu rừng lân cận là một trong những bộ lạc tiên tiến và cởi mở
nhất với ảnh hưởng văn hóa Pháp. Cần một giải pháp cấp bách và bằng bất cứ
giá nào cũng phải gửi những vị thừa sai đến thành lập những địa hạt mới, dù ở
đó chưa có một người công giáo nào cả. Cha Bianchetti là người đầu tiên đến
sống ở giữa họ và một thời gian ngắn sau khi ngài đến đó, vị tân Giám mục đã
có niềm vui lớn lao nhận được bức thư của một tù trưởng: sau những cuộc bàn
luận liên miên kéo dài nhiều ngày, ông tù trưởng và 57 người đàn ông đã chấp
nhận từ bỏ các phong tục mê tín dị đoan và trở lại đạo Công giáo, cùng toàn bộ
dân trong các buôn làng của họ. Tuy vậy, cũng chưa phải là hoàn toàn thắng
cuộc, vì còn phải học 3 năm giáo lý tân tòng và chiến đấu để vứt bỏ ngẫu tượng
cùng các cuộc dâng cúng quỷ thần, sau đó những người Rhađê đầu tiên mới
được rửa tội.

Bien sûr, les séminaristes ont droit aussi aux priorités de Mgr Seitz qui procède, Dĩ nhiên, Đức Cha cũng ưu tiên nghĩ đến các chủng sinh, và cuối năm ấy, Ngài
avant la fin de l’année, à l’ordination au sous-diaconat, puis au diaconat, de deux đã tiến hành phong chức phụ phó tế, rồi phó tế cho 2 chủng sinh lâu nay vẫn đợi
chờ Ngài đến.
séminaristes qui n’attendaient que son arrivée.
Avant la fin de l’année encore, il envisage, avec ses missionnaires, une «Lettre»
commune qui sera envoyée, chaque mois si possible, aux parents, amis et
connaissances de tous, donnant des nouvelles personnelles, suppléant ainsi aux
correspondances que chacun n’a pas le temps de rédiger, faisant connaître la
mission, et suscitant l’aide spirituelle et matérielle dont ils ont tous besoin.

Và cũng khoảng cuối năm, cùng với các vị thừa sai của mình, Ngài soạn thảo
một “Lá thư” chung, được gửi đi hằng tháng, nếu có thể, cho cha mẹ, bạn bè và
người quen của mọi người, để thông báo các tin tức cá nhân, và như vậy nó có
thể thay thế những lá thư riêng mà nhiều vị không có thời giờ viết, cũng như để

giới thiệu miền truyền giáo, và khơi dậy sự giúp đỡ tinh thần lẫn vật chất mà
mọi người đang cần đến.
Ayant fait le tour des districts, il fait maintenant le bilan des problems —
innombrables — qu’il va avoir à résoudre. Ses premiers mois se passent
essentiellement à prendre contact, à consulter le personnel de la mission et les
personnalités du pays, à régler les problèmes en attente, à examiner les
ressources du vicariat et les possibilités d’améliorations diverses.

Sau vòng kinh lý tất cả các địa hạt, Ngài làm bản tổng kết những vấn đề - vô số
vấn đề – mà mình sẽ phải giải quyết. Những tháng đầu trôi qua chủ yếu là để
Ngài tiếp xúc, tham khảo ý kiến với thành phần nhân sự của giáo phận cũng như
các quan chức địa phương, giải quyết các công việc tồn đọng, xem xét tài nguyên
của Giáo phận và các cơ hội khác nhau để cải thiện tình hình.

Puis, au cours de 1953, il décide de faire enfin le voyage en France, remis
d’année en année. Il est reçu en triomphe, bien sûr, à la maison mère de la rue
du Bac où il retrouve avec joie et émotion un certain nombre des anciens qu’il a
connus. Réception plus ample encore à Criquetot, où famille et amis fêtent et
honorent celui qui est la gloire du pays — même s’il n’y a jamais résidé luimême, ayant quitté le nid familial du Havre avant que ses parents ne s’installent
à la campagne.

Sau đó, trong năm 1953, Ngài quyết định một chuyến về Pháp, mà Ngài đã dời
năm này qua năm nọ. Ngài đã được tiếp đón tưng bừng, đương nhiên, ở Nhà mẹ
đường Rue du Bac, nơi Ngài vui mừng và cảm động gặp lại một số bạn bè cũ.
Tiếp đón ở Criquetot còn rầm rộ hơn, gia đình và bạn bè Ngài hân hoan tôn vinh
người đã đem lại vinh quang cho xứ sở - cho dù Ngài chưa bao giờ cư trú ở đây,
vì đã rời khỏi mái ấm gia đình tại thành phố Le Havre trước khi cha mẹ Ngài
dời về vùng nông thôn này.

Monsieur Seitz s’apprête d’ailleurs à déménager de nouveau car, malgré les
souvenirs qui l’attachent ici, en particulier celui de son épouse, il trouve la
maison trop vaste et onéreuse; il va donc s’installer dans un petit pavillon à
Bolbec, à vingt-cinq kilomètres de Criquetot. Son «avant-dernier
déménagement », dit-il plaisamment ; son fils Paul lui souhaite que le « dernier»
soit le plus tard possible.

Ông Cố Seitz cũng đang chuẩn bị dời nhà một lần nữa vì, mặc dù bao kỷ niệm
gắn bó với vùng này, đặc biệt là kỷ niệm về Bà Cố, ông cảm thấy ngôi nhà quá
lớn và tốn kém; vì vậy ông sẽ đến ngụ tại một ngôi nhà nhỏ ở Bolbec, cách
Criquelot 25 km. Ông nói vui với Đức Cha đây là lần dời nhà áp chót của ông.
Và con ông chúc lại rằng hy vọng cuộc dời nhà lần chót sẽ trễ chừng nào hay
chừng ấy.

Le déplacement du vicaire apostolique de Kontum en Europe est aussi,
maintenant qu’il a cerné les problèmes de son diocèse, un « voyage d’affaire »,
comme l’était celui d’il y a plus de dix ans: il lui faut trouver du matériel et des
fonds. Il frappe aux portes avec une audace qui passe pour de l’ingénuité, et
obtient satisfaction. Rome même, et la Propagande, sont mis crûment au courant
de la dure réalité de la situation de l’Indochine à l’heure actuelle, et des besoins
immenses et urgents de ressources humaines et matérielles.

Chuyến đi của vị Đại diện Tông tòa Kontum ở Âu Châu, sau khi Ngài đã nắm
vững các vấn đề của Giáo phận, cũng là một “chuyến làm ăn”, như chuyến đi
trước cách đây 10 năm: Ngài phải kiếm cho ra vật liệu và ngân quỹ. Ngài gõ cửa
với một sự táo bạo mà ta có thể coi là ngây thơ, và đạt được kết quả mỹ mãn.
Kể cả Roma, và Bộ Truyền giáo, cũng được thông báo đầy đủ về tình hình khó
khăn của Đông Dương lúc bấy giờ, cũng như các nhu cầu to lớn và khẩn cấp về
tài nguyên nhân sự lẫn vật chất.

Il reprend le collier à l’automne, heureux de retrouver sa brousse, et même ses Mùa thu, Ngài quay về tiếp tục gánh vác công việc nặng nhọc, sung sướng gặp
problèmes d’une ampleur qui le dépassent : c’est là son élément. En vérité, écrit- lại vùng rừng rú của mình, kể cả những khó khăn to lớn vượt bực: nhưng đó là
il à son père, le 10 janvier 1954,
môi trường của Ngài. Ngài viết cho thân phụ vào ngày 10 tháng 1 năm 1954:
si je ne sentais en moi une foi et une confiance invincibles, je tremblerais ! Dieu Thật ra, nếu như con không cảm thấy trong mình một đức tin và một niềm tín
aidant, chaque jour, je pousse mon sillon…
thác không gì thắng nổi, chắc là con đã run sợ! Nhờ Chúa giúp, mỗi ngày con
kéo luống cày của con...
Il voyage beaucoup sur son immense territoire: visites pastorales, confirmations, Ngài di chuyển rất nhiều trên vùng đất mênh mông của mình: đi thăm mục vụ,
enquêtes; il veut voir sur place, mesurer, soupeser, en courager surtout. Le làm phép thêm sức, điều tra nghiên cứu; Ngài muốn thấy tại chỗ, đo lường, cân

résultat est largement consolant et il est stupéfait du travail spirituel qui se fait nhắc, và nhất là khích lệ. Kết quả thật đáng an ủi và Ngài rất ngạc nhiên về hoạt
chez ces indigènes.
động thiêng liêng đang diễn ra nơi những người Thượng. Ngài viết:
Je découvre partout des indices d’une levée générale des âmes. Ce n’est pas
seulement par unité, ni même par villages entiers, écrit-il, mais par region que
cet ébranlement est perceptible. Étant allé vers l’ouest, à 180 km de Kontum, je
prenais contact dernièrement avec les « anciens », les chefs de onze villages
moïs qui demandent expressément à se convertir. Au nord, à quelque 70 km de
là, dans les montagnes où se trouvait un jeune Père qui est décédé alors que
j’étais en France, dix villages ont également fait la même démarche. Dans le
sud, près de Ban-Mê-Thuot, soit à 250 km, la tribu Rahdé, jusque-là fermée au
catholicisme, m’a adressé également une demande. En vérité, l’Esprit souffle,
et jamais, me disent les vieux missionnaires de Kontum, on n’a vu un tel
mouvement de conversions. Il faut donc répondre à cet appel des âmes. C’est
l’heure de Dieu qu’il ne faut pas laisser passer. Et je suis responsable de cette
réponse…

Đâu đâu tôi cũng khám phá thấy những dấu chỉ của một sự khởi sắc chung nơi
các linh hồn. Không phải chỉ có nơi từng đơn vị, hay từng làng, nhưng sự lay
động này được cảm nhận trong từng vùng. Tôi vừa đi về phía tây, cách Kontum
180 km, tiếp xúc với những “già làng”, những người đứng đầu 11 làng Thượng,
họ đã rõ ràng bày tỏ ý muốn được trở lại đạo. Ở phía bắc, cách đó khoảng 70
km, trong những vùng núi trước đây có một cha trẻ nhưng đã qua đời khi tôi
đang ở bên Pháp, 10 làng khác cũng đã tỏ ý như vậy. Ở phía nam, gần Ban Mê
Thuột, nghĩa là cách đây 250 km, bộ lạc người Rhađê, cho tới nay hoàn toàn
đóng cửa với đạo Công giáo, cũng đưa ra yêu cầu. Thật thế, Chúa Thánh Thần
đang thổi, và như các cha già ở Kontum nói, chưa bao giờ, người ta thấy một
phong trào xin trở lại đạo đông như thế. Vì vậy phải đáp ứng tiếng kêu cứu này
của các linh hồn. Đây là giờ của Chúa và chúng ta không thể bỏ qua. Và tôi có
trách nhiệm phải đáp ứng...

Tel est le premier élément, urgent, du problème particulier qui se pose à moi.
Le second élément est non moins clair : il m’est actuellement impossible de
répondre à l’ouest ; de remplacer le Père défunt au nord ; d’envoyer du renfort
au sud, de pourvoir même aux nécessités des quelque deux cents chrétientés déjà
existantes et prospères. Par ailleurs, 60 % des édifices de la mission sont
croulants : bâtis avec des moyens de fortune — pourquoi ne pas dire d’infortune
! — ils sont la proie des termites. Ce matin même, en compagnie du jeune Père
Clément, qui nous est bien arrivé, je me suis rendu dans un poste, à 25 km de
Kontum, pour constater de visu que église et presbytère présentaient un réel
danger public. Il faut rebâtir. Mais je ne dispose pas plus d’argent que de
personnel missionnaire.

Đó là yếu tố đầu tiên, cấp bách của vấn đề đang đặt ra cho tôi. Yếu tố thứ hai
cũng không kém rõ ràng: hiện tại tôi không có khả năng đáp ứng yêu cầu từ
phía tây; thay thế vị chủ chăn mới mất ở phía bắc; gửi cứu viện xuống phía nam,
và kể cả cung cấp những nhu cầu cần thiết cho khoảng 200 buôn làng Công
giáo sẵn có và đang phát triển. Ngoài ra 60% các công trình xây dựng trong
Giáo phận đang đổ nát: được làm bằng những vật liệu tạm bợ, hay nói đúng
hơn là xui xẻo, chúng đang làm mồi cho mối mọt. Ngay sáng hôm nay, đi cùng
Cha Clement, một linh mục trẻ vừa mới đến, tôi đã thăm một địa hạt cách
Kontum 25 km, để tận mắt chứng kiến nhà thờ và nhà xứ đúng là một mối nguy
chung cho cộng đoàn. Phải xây lại thôi. Nhưng tôi không có tiền cũng như không
có đủ nhân sự thừa sai.

Si vous pouviez pénétrer dans mon bureau et fouiller mes papiers, vous verriez
que tout cela évoque l’homme de guerre — la bonne guerre! — l’architecte,
l’entrepreneur, le tacticien, le publicitaire, l’homme qui soigne ses relations.
Oui, il y a un peu de tout cela. Et il y a plus, car tout cela n’est pas l’essentiel:
il y a surtout que je suis l’évêque, c’est-à-dire et le chef, et le père, et le juge des
âmes. Des âmes qu’il faut garder au Christ et sanctifier.

Nếu bạn có thể vào bàn làm việc của tôi và lục lọi giấy tờ của tôi, bạn có thể
thấy rằng tất cả đều gợi lên hình ảnh của một người lính chiến – một trận chiến
tốt lành! – một kiến trúc sư, nhà thầu, chiến lược gia, chuyên viên quảng cáo,
chăm sóc các mối quan hệ. Phải, tất cả những người đó, mỗi thứ một ít. Và còn
hơn thế nữa, vì đó không phải là điều thiết yếu: trên hết tôi là giám mục, có
nghĩa tôi vừa là người lãnh đạo, vừa là người cha, vừa là quan tòa của các linh
hồn. Những linh hồn mà tôi phải gìn giữ cho Đức Ki-tô và phải thánh hóa.

Pour cette première année de son épiscopat, Mgr Seitz a fixé deux objectifs
particuliers à ses missionnaires. Le premier : dans tous les villages chrétiens,
lutter contre l’analphabétisme. Le second : lutter contre l’alcoolisme. Ce sera
dur, car c’est un vice invétéré chez ces Montagnards ; et plus qu’un vice : c’est

Trong năm đầu tiên làm giám mục của mình, Đức Cha Seitz đã đặt ra 2 mục tiêu
đặc biệt cho các vị thừa sai của Ngài. Thứ nhất: trong tất cả các làng Công giáo,
phải chống nạn mù chữ. Thứ hai: phải chống nạn nghiện rượu. Một việc rất khó
khăn, vì đó là một tệ nạn cố hữu nơi người Thượng; và còn hơn một tệ nạn: đó

un acte superstitieux ; c’est un acte d’urbanité indispensable dont on ne saurait là một phong tục mê tín, một hành vi giao tế cần thiết, không thể bỏ qua nếu
se dispenser sans passer pour un ennemi irréconciliable.
không muốn biến mình thành một kẻ thù truyền kiếp.
Enfin, grâce à quelques aumônes reçues et en raclant tous les fonds de tiroirs, il
espère pouvoir construire et équiper une scierie et une menuiserie, ce qui sera
bien utile dans ce pays de forêts ; il pourra ainsi subvenir plus facilement à tous
les besoins de constructions et d’ameublement de la mission.

Cuối cùng, nhờ một số đóng góp và bằng cách gom hết tiền bạc từ mọi ngăn
kéo, Ngài hy vọng có thể xây dựng và trang bị một nhà máy cưa cùng một xưởng
mộc, đây là một việc sẽ rất hữu ích trong vùng rừng rú này; như vậy ngài có thể
đáp ứng cách dễ dàng hơn tất cả mọi nhu cầu về xây dựng và thiết bị trong giáo
phận.

Pour suppléer au manque de missionnaires, l’évêque a déjà, et malgré l’avenir
incertain, fait appel à des congrégations religieuses pour venir travailler sur ses
Hauts-Plateaux : il a des espoirs bien fondés de voir arriver des bénédictines,
des rédemptoristes, des trappistes, et des Frères des Écoles chrétiennes. Voilà ce
qu’il appelle « labourer son champ » ! Une nouvelle devise lui devient chère: «
Croire à ce que l’on fait, et le faire dans l’enthousiasme ! »

Để bù đắp cho sự thiếu hụt các vị thừa sai, Ngài đã bắt đầu, mặc dù tương lai
còn vô định, kêu gọi các dòng tu lên hoạt động trên vùng Cao Nguyên này: Ngài
có cơ sở để hy vọng rằng các tu sĩ dòng Biển Đức, dòng Chúa Cứu Thế, dòng
khổ tu Trappe, và các sư huynh La San sẽ đến, để làm cái việc mà Ngài gọi là
“cày ruộng của mình”! Một câu châm ngôn mới mà Ngài rất thích: “Tin việc
mình làm, và làm nhiệt tình”!

Première invasion viêt-minh sur Kontum

Việt Minh lần đầu đánh chiếm Kontum

En ce début de 1954, la tranquillité semble assurée dans cette partie du SudVietnam, et plus particulièrement même sur les Hauts-Plateaux de la région de
Kontum : on peut donc construire et labourer ses champs dans l’enthousiasme.
Le travail apostolique bat son plein, et l’on assiste, surtout depuis l’arrivée de
Mgr Seitz, à un veritable ébranlement spirituel des populations montagnardes.
Les belligérants, qui harcèlent toujours le Nord-Vietnam et même une partie du
Sud, se contentent ici de quelques infiltrations, de quelques attaques sporadiques
de postes militaires pour « tâter » le terrain, sans lendemain, car ce terrain est
difficilement atteignable, insalubre, pauvre en ressources, sans intérêt
stratégique.

Vào đầu năm 1954, sự bình yên dường như được bảo đảm trên phần đất này của
Miền Nam, và đặc biệt trên vùng Cao Nguyên của Kontum: người ta có thể hăng
say xây dựng và trồng trọt. Công việc tông đồ đang phát triển mạnh mẽ, nhất là
từ khi có sự hiện diện của Đức Cha Seitz, người ta thấy có một chuyển động
thiêng liêng lớn lao nơi các dân tộc thiểu số. Các kẻ gây chiến, lúc nào cũng
quấy rối Miền Bắc và một phần ở Miền Nam, chỉ trà trộn lẻ tẻ ở đây, lâu lâu tấn
công các đồn bót để thử sức, và thường là không lặp lại, vì vùng đất này khó
xâm nhập, khí hậu độc hại, ít tài nguyên và không có giá trị chiến lược.

Sur le plan militaire général, l’armée française à créé un abcès de fixation dans
l’immense cuvette de Diên-Biên-Phu, dans le nord du Tonkin, non loin de
Hanoï, de la frontière du Laos et de la Chine, où elle espère bien attirer et
anéantir les armées communistes infiltrées. Elle lance aussi une opération de
grande envergure sur la côte du Centre- Vietnam pour rétablir les axes de
circulation et libérer l’accès à la mer. Rien d’inquiétant, donc, et même une
certaine euphorie dans l’océan de forêts que sont les Hauts-Plateaux.

Trên bình diện quân sự, quân đội Pháp đã lập một cái “bẫy” trong lòng chảo
mênh mông của Điện Biên Phủ, thuộc vùng Bắc Bộ, không xa Hà Nội, biên giới
Lào và Trung Quốc, với hy vọng sẽ dụ được và tiêu diệt các lực lượng cộng sản
xâm nhập. Họ cũng tung một chiến dịch lớn dọc bờ biển Miền Trung để tái lập
các trục lộ giao thông và giải tỏa đường ra biển. Vì vậy không việc gì phải lo
lắng, thậm chí còn có một sự hưng phấn nào đó trong vùng rừng rú mênh mông
của Cao Nguyên.

Et voilà que le 28 janvier 1954, au cours de la nuit, trois postes militaires de
protection au nord-est de Kontum sont attaqués simultanément par de forts
éléments viêt-minhs et anéantis en quelques heures, laissant libre et sans défense
la route de Kontum. Ignorant tout, Monseigneur s’apprête à partir, comme de
coutume, visiter un de ses prêtres, lorsque lui arrive un message du général

Vậy mà, ngày 28 tháng 1 năm 1954, trong đêm, 3 đồn lính bảo vệ phía đông bắc
của Kontum bị tấn công cùng lúc bởi các lực lượng Việt Minh và bị tiêu diệt
trong vòng vài giờ, bỏ ngỏ con đường đến Kontum không còn ai bảo vệ. Hoàn
toàn không hay tin, Đức Cha đang chuẩn bị đi thăm một trong các linh mục của
Ngài như thường lệ thì nhận được một thông báo của viên tướng chỉ huy vùng

commandant la place: « Ordre d’évacuation immédiate des civils européens, en này: “Lệnh sơ tán khẩn cấp thường dân Châu Âu, trong khi chờ đợi lực lượng
attendant que des renforts militaires soient envoyés ». Il est 15 h 15 : à 16 heures, cứu viện”. Lúc đó là 15 giờ 15: 16 giờ, đoàn xe di tản sẽ khởi hành.
le convoi des évacués doit être prêt à partir.
Au pas de course, l’évêque fait le tour de sa mission: les personnes âgées, les
malades, les enfants, les religieuses, les plus jeunes missionnaires : ils ont cinq
minutes pour boucler leur valise, et en route. Luimême reste à Kontum, bien sûr,
— il ne quitte pas ses enfants — avec quatre missionnaires français et quatre
vietnamiens. Jusqu’à une heure avancée de la nuit, ils travaillent tous à évacuer
plus posément les bébés de la crèche et les religieuses bahnars qui s’en occupent;
de toutes les églises et chapelles, ils enlèvent le Saint Sacrement ; puis ils
enterrent à la hâte les documents et archives qu’ils n’ont pas eu le temps de
confier à ceux qui étaient évacués. S’il le faut absolument, l’évêque partira au
dernier moment avec les missionnaires français et ira se cacher dans la brousse,
d’où il pourra continuer à diriger le vicariat.

Vội vã, Đức cha chạy quanh Tòa giám mục: những người già, yếu đau, trẻ em,
các nữ tu, các cha thừa sai trẻ tuổi nhất: có 5 phút để xếp gọn hành lý và lên
đường. Còn Ngài, chắc chắn sẽ ở lại – Ngài không lìa bỏ con cái mình – với 4
linh mục người Pháp và 4 linh mục Việt Nam. Cho tới khuya, các ngài lo di tản
nhẹ nhàng các em bé của nhà trẻ và các nữ tu người Bahnar phụ trách; các ngài
lấy Mình Thánh Chúa khỏi tất cả các nhà thờ và nhà nguyện; rồi vội vã chôn
giấu những tài liệu và sổ sách lưu giữ mà các ngài đã không có thì giờ giao cho
những người di tản. Nếu cần thiết lắm, Đức Cha sẽ chạy trốn vào rừng vào phút
cuối, cùng với các Cha người Pháp, và ở đó Ngài sẽ có thể tiếp tục cai quản Giáo
phận.

Des forces viêt-minhs importantes sont signalées dans un rayon de 20 km autour
de la ville, qu’ils veulent sans doute encercler pour mieux la faire tomber. Mais
des renforts arrivent les 30 et 31 janvier pour defender Kontum : douze blindés,
une batterie d’artillerie, puis un bataillon qui a combattu en Corée et vient de
passer en Indochine. Le general estime que la ville est maintenant protégée et
l’ordre est de tenir si une attaque se produit. De fait, l’ennemi semble s’éloigner,
mais c’est pour attaquer un nouveau poste, Dak-Tô, au nord de Kontum; ils s’en
emparent après quarante-cinq minutes d’une violente attaque. Une extreme
vigilance s’impose donc, mais le danger immédiat étant passé, les réfugiés qui
avaient fui rentrent dans la ville.

Các lực lượng quan trọng của Việt Minh xuất hiện trong bán kính 20 km quanh
thành phố, chắc là chúng muốn bao vây trước để dễ tấn công. Nhưng các lực
lượng cứu viện đã đến vào ngày 30 và 31 tháng 1 để bảo vệ Kontum: 12 thiết
giáp, một đội pháo binh, và một tiểu đoàn đã tham gia cuộc chiến Triều Tiên,
vừa được chuyển qua Đông Dương. Vị tướng chỉ huy cho rằng Kontum bây giờ
đã được bảo vệ và ra lệnh giữ vững thành phố nếu có cuộc tấn công. Trên thực
tế, kẻ thù có vẻ đã rời đi, nhưng là để tấn công một địa điểm khác, Dak-Tô, nằm
ở phía bắc Kontum: chúng đã chiếm Dak-Tô sau 45 phút giao tranh dữ dội. Vì
vậy phải rất cảnh giác, nhưng nguy hiểm trước mắt đã qua, và dân tản cư có thể
quay lại thành phố.

À ce moment, arrive de France à Saïgon le nouveau ministre de la Défense
nationale Pleven, accompagné du secrétaire d’État M. de Chevigné, venus se
rendre compte sur place de la situation, tant politique que militaire du pays, car
des pourparlers d’armistice sont en cours avec Hô-Chi-Minh, dont on attend des
propositions.
M. de Chevigné atterrit à Kontum le 5 février et rassure les autorités militaires
et religieuses.

Vào thời điểm đó, bộ trưởng bộ quốc phòng mới, ông Pleven, có ông Chevigné
thứ trưởng chính phủ tháp tùng, từ Pháp bay qua Sài Gòn để thị sát tại chỗ tình
hình chính trị và quân sự của đất nước, vì đang có các cuộc thương thảo ngừng
bắn với Hồ Chí Minh, và người ta còn chờ đợi những đề nghị từ phía cộng sản.
Ông Chevigné đáp xuống Kontum ngày 5 tháng 2 và trấn an các nhà chức trách
quân sự cũng như tôn giáo:

Thưa Đức Cha, Ngài đã ở lại đây: Ngài có thể yên tâm rằng Ngài sẽ không phải
Monseigneur, vous êtes resté ici : soyez assuré que vous n’aurez pas à en partir
chạy đi vì chúng tôi có đầy đủ lực lượng để bảo vệ thành phố khi cần.
car nous avons ce qu’il faut pour défendre la ville en cas de besoin.
Vậy mà, ngay hôm sau, lúc 2 giờ sáng, Đức Cha được một phái viên của ông
Or, le lendemain même, à 2 heures du matin, l’évêque est reveille par un tỉnh trưởng đánh thức, yêu cầu Ngài đến gặp ông này gấp. Và Ngài sững sờ khi
émissaire du chef de province, lequel lui demande de passer le voir d’urgence. nhận được thông báo rằng ông tướng ra lệnh sơ tán gấp toàn bộ thành phố. “Yêu
Il apprend alors avec stupeur que le général vient de lancer un ordre
cầu sẵn sàng khởi hành vào lúc 5 giờ sáng với một đoàn xe sẽ được thành lập.”
d’évacuation totale de la ville. « Tenez-vous prêt à partir à 5 heures du matin
Ngài vội vã báo tin cho 4 linh mục thừa sai người Pháp và nhân sự của Tòa giám

avec un convoi qui sera formé. » En hâte, il prévient ses quatre missionnaires
français et le personnel de la mission, qui étaient revenus la veille, qu’il leur faut
repartir. Quant à lui, il remet au Résident une lettre lui signifiant sa décision de
rester à son poste avec sa population, et le dégageant de toute responsabilité
concernant sa personne. Puis il rentre à la mission.

mục, những người vừa mới trở về hôm trước, rằng họ lại phải ra đi. Về phần
mình, Ngài trao cho viên Công Sứ một bức thư báo cho ông biết Ngài quyết định
ở lại với con chiên của mình, và như thế, ông khỏi phải chịu trách nhiệm về
những gì liên quan đến bản thân Ngài. Sau đó Ngài quay về Tòa giám mục.

À 8 heures, nouvelle visite surprise: celle du colonel de Germiny, adjoint au
régiment de Corée, qui vient lui faire part des décisions ultimes: la population
vietnamienne n’est pas abandonnée à son sort, car l’ordre d’évacuation est
communiqué à tous ; des moyens de transport importants sont sur le point
d’arriver, permettant à tous ceux qui le désirent de partir.

Lúc 8 giờ sáng lại có khách bất ngờ; đại tá Germiny, chỉ huy phó trung đoàn
Triều Tiên, đến cho biết quyết định tối hậu: không bỏ rơi dân Việt Nam, vì lệnh
sơ tán được thông báo cho tất cả mọi người; các phương tiện di chuyển quan
trọng sắp đến, và có thể chuyên chở tất cả những ai muốn ra đi. Ông nói:

Si vous restez, Monseigneur, lui dit-il, vous incitez ainsi les gens à rester aussi.
Nous faisons le nécessaire pour les évacuer ; c’est notre devoir. Ne devez-vous
pas partir également ? En outre, soyez persuadé que ce repli sera suivi
rapidement, tout au plus une semaine ou deux, d’un retour de nos troupes sur
Kontum.

Thưa Đức Cha, nếu Ngài ở lại, Ngài vô tình khuyến khích người ta cũng ở lại.
Chúng tôi đang làm tất cả những gì cần thiết để sơ tán mọi người; đó là bổn
phận của chúng tôi. Chẳng lẽ Ngài cũng không phải ra đi sao? Ngoài ra, Ngài
hãy tin rằng, cuộc rút lui này chỉ là tạm thời, và tối đa 1 hay 2 tuần lễ sau, lực
lượng chúng tôi sẽ quay lại Kontum.

Ainsi informé, l’évêque décide alors d’engager lui-même la population à se
retirer et à partir avec elle — non sans un terrible crève-coeur… Que se passet-il donc ?… Une nouvelle ruse du Viêt-minh a pris de court civils et militaires,
provoquant ordres et contre-ordres. Leurs troupes sont partout infiltrées. Dans
la nuit du 7 février, par une attaque surprise don’t ils sont coutumiers, Kontum
tombe sans coup férir entre leurs mains. Cette région, une des plus catholiques
de l’Indochine, passe en un instant, avec ses trente mille fidèles, sous la férule
des communistes.

Sau khi được thông tin như thế, Đức Cha quyết định cũng sẽ khuyên dân chúng
ra đi và Ngài cùng đi với họ - với một trái tim tan nát ... Có gì đang xảy ra vậy?...
Một mưu mô của Việt Minh đã gây bất ngờ cho các giới chức dân sự lẫn quân
sự, tạo ra những lệnh trái ngược nhau. Lực lượng của chúng đã xâm nhập khắp
nơi. Đêm 7 tháng 2, chúng tấn công Kontum một cách bất ngờ như vẫn quen
làm, và Kontum dễ dàng rơi vào tay chúng không một phát súng. Trong phút
chốc, một trong những vùng Công giáo thuần thành nhất Đông Dương, với
30,000 giáo dân, đã nằm dưới ách cai trị của cộng sản.
Đức Cha viết cho gia đình:

J’ai évacué la veille pour Plei-Ku, une localité à environ cinquante kilomètres
plus au sud, écrit Mgr Seitz à sa famille. Hélas ! Six de mes missionnaires sont
restés dans la brousse. J’espère qu’ils s’en sortiront. Le coup a été brutal et
imprévisible. C’est la guerre et nous y sommes plongés. Ces jours derniers ont
été durs mais je suis en bonne santé : aucun accroc. Ne vous inquiétez pas, je
vous prie. Notre espoir est en Dieu. On dit dans les milieux militaires que
Kontum sera repris très prochainement. Pour le moment, il me reste les 3/5e de
mon vicariat encore libres. Confiance ! Confiance ! Je vous embrasse
tendrement en union de prières ferventes.

Ngày hôm qua con đã di tản xuống Pleiku, một địa danh cách khoảng 50 km về
phía nam. Than ôi! 6 linh mục của con còn kẹt lại trong rừng. Con hy vọng họ
không bị gì. Đây là một biến cố tàn bạo và bất ngờ. Chiến tranh đã xảy ra, và
chúng con ngập chìm trong đó. Những ngày vừa qua thật khó khăn, nhưng con
vẫn khỏe mạnh: không trầy xước gì. Con xin mọi người đừng lo lắng. Niềm hy
vọng của chúng ta là nơi Chúa. Trong giới quân sự người ta nói rằng sẽ chiếm
lại Kontum ngày gần đây thôi. Hiện tại thì 3/5 giáo phận của con còn được tự
do. Hãy vững tin! Hãy vững tin! Con ôm hôn thắm thiết tất cả và cùng hiệp ý
cầu nguyện sốt sắng.

Đây là lần thứ 5 kể từ năm 1940, Cha Seitz đã rơi vào tình cảnh nguy kịch như
Voilà la cinquième fois, depuis 1940, que le Père Seitz se trouve dans une
vậy.
situation aussi critique.

Quatre fois dans Hanoï menacé ou en proie à la guerre, j’ai connu l’angoisse
de la défaite et de la mort qui rôde, mais jamais, qu’il me soit permis de
l’avouer, je n’ai vécu des heures si douloureuses et difficiles que celles-ci. Plus
que jamais, c’est l’heure de la foi et de l’espérance. Dieu est le Maître. Nous
luttons dans la tempête contre les éléments déchaînés, mais c’est lui seul qui
peut apaiser les vents et la mer. Nous gardons confiance dans un avenir
meilleur. Aujourd’hui, c’est la nuit du Calvaire, mais nous savons que cette nuit
est, en vérité, une aurore, celle de la Résurrection.

Bốn lần ở Hà Nội, khi thành phố bị đe dọa hay làm mồi cho chiến tranh, con
đã thấm thía nỗi lo sợ của sự thất trận và cái chết đang rình mò, nhưng chưa
bao giờ, xin cho phép con thú nhận, con đã sống những giờ phút đau thương và
khó khăn như những giờ phút này. Hơn bao giờ hết, đây là giờ của đức tin và
đức cậy. Thiên Chúa là Chủ Tể. Chúng ta chiến đấu trong cơn giông bão chống
lại những thế lực hung dữ, nhưng chỉ có Chúa mới có thể làm cho gió yên biển
lặng. Chúng ta vẫn tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Hôm nay là Đêm
Thương Khó, nhưng chúng ta biết rằng đêm ấy thực ra là một buổi bình minh,
bình minh của Ngày Sống Lại.

Au début d’avril 1954, Mgr Seitz constate que, par un changement de stratégie
et une volte-face incompréhensibles, on a sacrifié d’une chiquenaude Kontum
et sa région des Hauts-Plateaux pour renforcer — en vain — la défense de la
côte est dans une opération appelée Atlante, ainsi que la poche de résistance de
Diên-Biên-Phu, à la frontière nord du Laos et à proximité de la Chine. Bilan :
tout le nord du vicariat,là où s’exerce l’essentiel de l’activité missionnaire, est
aux mains du Viêt-minh : vingt-trois sur vingt-sept des districts, 195 paroisses
sur 200, et toutes les oeuvres les plus importantes. Sur quarante-sept prêtres que
compte ce vicariat, vingt et un sont dans la zone occupée, dont six Français.

Vào đầu tháng 4 năm 1954, Đức Cha biết rằng, do thay đổi chiến thuật, và một
sự trở mặt không thể hiểu được, người ta đã dễ dàng hy sinh Kontum và cả vùng
Cao Nguyên để tăng cường - một cách vô ích – việc bảo vệ vùng duyên hải trong
một chiến dịch được đặt tên là Atlante, cũng như bản doanh ở Điện Biên Phủ,
gần biên giới Lào và sát cạnh Trung Quốc. Tổng kết: toàn bộ vùng phía bắc của
Giáo phận, nơi quan trọng nhất trong hoạt động truyền giáo, đã rơi vào tay Việt
Minh: 23 trên 27 địa hạt, 195 trên 200 họ đạo, cùng tất cả các công trình quan
trọng nhất. Trên tổng số 47 linh mục của Giáo phận, 21 vị đang ở trong vùng bị
chiếm đóng, gồm cả 6 thừa sai người Pháp.

Depuis le 6 février, l’évêque réside à Plei-Ku, petite bourgade transformée en
un vaste camp retranché, couvert de barbelés et de machines de guerre, peuplé
de milliers de combattants et aussi de réfugiés. Quand ceux-ci pourront-ils
rentrer ?… Les « quinze jours » prévus ont déjà été multipliés par quatre !
Monseigneur s’en échappe parfois secrètement pour franchir le « rideau de
bambou », visiter ceux qui sont en zone occupée et passer quelques heures avec
ses fils et fidèles. Mais « chut ! » Nul ne doit le trahir.

Từ ngày 6 tháng 2, Đức Cha ở lại Pleiku, một thị trấn nhỏ bé nay biến thành một
chiến lũy khổng lồ, bao bọc bằng kẽm gai và đầy các khí cụ chiến tranh, hàng
ngàn binh lính cùng với dân tị nạn. Khi nào thì họ mới trở về được?... “2 tuần
tối đa” nói trước đây đã nhân lên gấp bốn! Đức Cha đã vài lần âm thầm vượt
“bức màn tre” để đi thăm những người trong vùng bị chiếm đóng, và có dịp ở
bên các con cái cùng tín hữu của Ngài vài giờ đồng hồ. Nhưng, “suỵt”. Xin đừng
ai làm Ngài bị lộ.

À Phu-Tho, un tout petit village à quelques kilomètres à l’est de Plei-Ku, il a
retrouvé le Père Claudius Corompt, soixante-douze ans dont quarante-huit de
mission, qui a déjà vu tout son beau travail de quarante années d’efforts et de
persévérance ruiné et saccagé en 1948 par une attaque des Viêts. Des beaux
villages qu’il avait fondés de touVII. tes pièces, il ne reste rien ! Rien, que
quelques carcasses croulantes d’églises que la savane envahit. Il aurait pu, à
cette époque, prendre une retraite honorable et légitime, mais il a préféré rester
auprès de ses chrétiens rescapés et regroupés. Monseigneur estime qu’il a bien
droit à la retraite et qu’il n’est pas prudent qu’il reste dans ce secteur infesté
d’ennemis ; il lui propose donc d’évacuer.

Đến Phú Thọ, một ngôi làng nhỏ cách Pleiku vài cây số về phía đông, Ngài đã
gặp Cha Claudius Corompt, 72 tuổi và đã ở trên miền truyền giáo này 48 năm,
vị Cha Già đã chứng kiến tất cả công phu sau 40 năm lao khổ và kiên trì của
mình bị Việt Minh tàn phá bình địa năm 1948. Những ngôi làng đẹp đẽ mà Cha
đã hoàn toàn một tay một mình tạo lập, nay không còn gì! Đúng thế, không còn
gì, ngoài một vài đống đổ nát của các ngôi nhà thờ cũ, nay cỏ mọc um tùm. Vào
lúc ấy, Cha Già đã có thể về hưu một cách vinh dự và chính đáng, nhưng không,
Cha đã muốn ở gần những con chiên còn sót lại đang qui tụ bên mình. Đức Cha
nghĩ rằng Cha rất đáng nghỉ hưu và thật là không khôn ngoan khi để cha ở lại
trong vùng đầy kẻ thù này; vì vậy Ngài đề nghị Cha đi sơ tán.

Si vous l’aviez vu, raconte un témoin, le Père Giffard, avec son vieux chapeau Cha Giffard, người chứng kiến chuyện này, kể lại:
ecclésiastique tout bosselé, sa soutane en tissu de Perse !…

Si vous l’aviez entendu répondre : « Une vieille ruine comme moi ! Qu’est-ce
que vous voulez que les Viêts en fassent ! » Et il est resté ! Lui aussi, donc. Les
trois autres Pères, ses contemporains, les Pères Alberty, quatre-vingts ans,
Hutinet, soixante-dix-sept ans, et Decrouille, soixante et onze ans, en sont quasi
jaloux. Mais Monseigneur a exigé leur repli sur Saïgon. C’est la plus dure
pénitence de leur vie!

Ước chi bạn đã thấy Cha Già, đội cái mũ giáo sĩ cũ kỹ và móp méo, trong chiếc
áo chùng bằng vải Ba Tư!... Ước chi bạn đã nghe Cha trả lời: “Một thân tàn
ma dại như con đây! Đức Cha muốn bọn Việt Minh làm gì con!” Và Cha đã ở
lại! Vậy là thêm một người nữa. Ba cha khác, những người đồng niên với Cha,
Cha Alberty, 80 tuổi, Cha Hutinet, 77 tuổi và Cha Decrouille, 71 tuổi, chắc cũng
ganh tị với Cha. Nhưng Đức Cha buộc các ngài phải rút về Sài Gòn. Đó là việc
đền tội nặng nề nhất trong đời các ngài!

Ils sont six des nôtres pour lesquels n’a pu se poser le problème d’un évacuation. Còn 6 linh mục trong nhóm chúng tôi không thể đặt vấn đề di tản. Họ đang làm
Que font-ils ?… Quel est leur sort ?… Ils sont devenus de purs «témoins». C’est gì? ... Số phận của họ ra sao?... Họ đã trở thành những “nhân chứng” sống.
tout!
Vậy thôi!
Cha Giffard viết tiếp:
J’ai ouï dire, poursuit le P. Giffard, que des catholiques de France et d’ailleurs
s’imaginent, malgré les graves avertissements de Rome, malgré les témoignages
venus de l’autre côté du rideau, que l’Église et le communisme peuvent
cohabiter. Qu’ils viennent donc partager la vie de nos six confrères et ils
comprendront ! Qu’ils viennent consoler, s’ils le peuvent, nos 30 000 chrétiens
qui gémissent sous le joug, et déjà sont sollicités d’apostasier ! Hélas ! Il n’y a
pas de colloque possible. En pays communiste, le chrétien ne trouve pas le
moindre terrain d’accommodement. Il y en aurait un pourtant, un seul:
l’apostasie. Alors, il ne peut que murmurer son Credo, et dès lors il est
condamné.

Tôi đã nghe nói rằng những người công giáo ở Pháp và ở nhiều nơi khác, mặc
cho Roma đã nghiêm khắc cảnh báo, mặc cho các lời chứng của những người
từ bên kia bức màn sắt kể lại, cứ tưởng Giáo Hội và cộng sản có thể sống chung
với nhau. Nếu vậy thì mời họ đến đây chia sẻ cuộc sống với 6 người anh em của
chúng tôi và họ sẽ hiểu! Nếu vậy thì mời họ hãy đến an ủi, nếu họ làm được,
30,000 giáo dân chúng tôi đang rên xiết dưới ách cộng sản, và đã bị bắt buộc
chối đạo! Than ôi! Không thể đối thoại được. Trong xứ cộng sản, người Ki-tô
hữu không thể tìm ra một sự thích nghi nào được. Chỉ có một việc thôi, một việc
duy nhất: chối đạo. Cho nên chỉ cần anh thì thầm đọc kinh tin kính, cũng đủ cho
anh bị kết án rồi.

Les soldats de l’armée populaire, accompagnés des « commissaires politiques Những người lính trong quân đội nhân dân, có các “uỷ viên chính trị” đi kèm,
», se sont, dans un premier temps, montrés courtois et bienveillants envers les trong thời gian đầu, tỏ ra rất lịch sự và quan tâm tới các vị Thừa sai, với nụ cười
missionnaires, avec le sourire « diplomatique »:
“xã giao”:
Nous sommes vos amis et vos libérateurs… Restez donc en place !… Ne Chúng tôi là những người bạn đến giải phóng các anh... Các anh cứ ở yên tại
cherchez pas à fuir… Continuez votre ministère… Nous respecterons vos biens chỗ!... Đừng tìm cách trốn đi... Cứ tiếp tục công việc tông đồ của mình... Chúng
et vos personnes.
tôi tôn trọng tài sản và con người các anh.
Puis, au bout d’un mois environ, ils se sont faits « protecteurs », sous le prétexte Sau đó khoảng 1 tháng, họ tự gán cho mình nhiệm vụ “bảo vệ”, lấy cớ là để bảo
de mieux assurer leur sécurité — en fait pour mieux les surveiller:
đảm an toàn hơn cho các ngài – thật ra là để canh chừng:
Le pays n’est pas sûr… Nous sommes responsables de votre sécurité… Vùng này không an toàn... Chúng tôi có trách nhiệm về sự an toàn của các
anh... Từ nay, đừng ra ngoài nữa ... Hãy ở lại trong họ đạo chính của các anh...
Désormais, ne sortez plus…Vous resterez dans votre paroisse principale…
Vậy là các vị Thừa sai không còn có thể đi thăm viếng các họ đạo của mình
Les missionnaires ne peuvent déjà plus circuler pour visiter leurs chrétientés, ils
nữa,
các ngài bị cắt liên lạc với thế giới bên ngoài, không còn tin tức gì.
sont coupés du monde extérieur, sans aucune communication.

Que va-t-il se passer dans un troisième temps ? Monseigneur prévoit que, si les
Viêts restent maîtres de la situation, avant trois mois tous ses prêtres seront
internés. S’ils sont repoussés, ils emmèneront avec eux tous les prêtres : c’est ce
qu’ils ont fait ailleurs. Ils éviteront d’en faire des martyrs, mais, en les écartant
de leurs paroisses, ils supprimeront leur influence et laisseront carte blanche à
celle des militants communistes. De plus, ces otages pourront leur servir de
monnaie d’échange, le cas échéant. C’est l’heure de la foi, l’heure de
l’espérance, l’heure, féconde entre toutes où, par le Calvaire, se prépare la
résurrection de demain.

Giai đoạn thứ ba sẽ là gì? Đức Cha tiên đoán rằng, nếu như Việt Minh làm chủ
tình hình, thì chưa đầy 3 tháng, các linh mục sẽ bị bắt giam. Còn nếu như chúng
bị đẩy lui, chúng sẽ dẫn tất cả các ngài theo. Chúng đã làm như vậy ở những nơi
khác. Chúng sẽ tránh việc biến các ngài thành những người tử đạo, nhưng khi
tách lìa các ngài khỏi giáo xứ, chúng sẽ tiêu diệt ảnh hưởng của các ngài, và khi
đó đám cán binh cộng sản tha hồ vùng vẫy. Ngoài ra, các ngài sẽ là những con
tin mà chúng có thể sử dụng để đánh đổi, khi cần. Đó là giờ của đức tin, giờ của
đức cậy, một trong những giờ sinh nhiều hoa trái vì qua Đêm Thương Khó, Sự
Phục Sinh vào ngày mai đang được chuẩn bị.

La relève se prépare d’ailleurs à l’autre bout du monde : à la même heure, au
séminaire de la rue du Bac, à Paris, Mgr le supérieur general se prépare à
conférer les saints Ordres à neuf nouveaux prêtres, sept diacres, quatorze sousdiacres, vingt minorés, douze tonsurés; quatorze aspirants et un Frère coadjuteur
prononceront leur « promesse » temporaire, et quinze seront agrégés
définitivement à la Société. Il y a donc toujours des âmes et des coeurs
courageux et vaillants en France!

Thật vậy, sự kế tục đang được chuẩn bị ở đầu bên kia thế giới: vào giờ đó, ở
chủng viện Hội Thừa Sai, tại Rue du Bac, Paris, Đức Cha Bề trên cả đang chuẩn
bị truyền các chức thánh cho 9 tân linh mục, 7 thầy phó tế, 14 thầy phụ phó tế;
cho 20 thầy chịu các chức nhỏ, và 12 thầy chịu phép cắt tóc; 14 ứng sinh và một
sư huynh phụ tá sẽ tuyên xưng lời “khấn tạm”, và 15 người được chính thức gia
nhập Hội. Như thế, nước Pháp lúc nào cũng có những linh hồn và những con
tim can đảm, anh hùng!

Chute de Diên-Biên-Phu

Điện Biên Phủ thất thủ

En Indochine, tout est suspendu, en ce début d’avril, à l’abcès de fixation de
Diên-Biên-Phu vers lequel s’acheminent de nuit, le long de sentiers invisibles
à travers la jungle, des fourmilières de combattants viêt-minhs, assistés de vingt
mille coolies transportant armes et matériel de logistique. Des centaines de
tonnes sont ainsi silencieusement portées à dos d’hommes : munitions, essence,
riz et provisions de toutes sortes. Hô-Chi-Minh et le général Giap (1) sont prêts
à sacrifier des milliers de combattants communistes : ils seront remplacés au fur
et à mesure : la Chine, toute proche, en est un réservoir inépuisable!

Ở Đông Dương, vào đầu tháng 4 này, thời gian như ngừng lại, trong cái “bẫy”
Điện Biên Phủ: ban đêm, dọc theo những đường mòn vô hình xuyên qua rừng
rậm, đám đông như kiến của các bộ đội Việt Minh đang tiến về nơi đó, được sự
trợ giúp của 20,000 culi khuân vác khí giới và các vật dụng hậu cần. Hàng trăm
tấn được âm thầm vác trên lưng người như thế: đạn dược, xăng dầu, gạo và đồ
dự trữ đủ loại. Hồ Chí Minh và tướng Giáp (4) sẵn sàng hy sinh hàng ngàn cán
binh cộng sản: chúng sẽ được luân phiên thay thế; Trung Cộng, ở sát ngay bên,
là một nguồn lực vô tận!

Diên-Biên-Phu est un camp retranché, une forteresse établie — au rebours des
idées reçues et expérimentées avec succès — non sur une hauteur, mais dans
une vaste cuvette de 16 km de long sur 6 km de large. On s’y sent cerné de tous
côtés par la montagne couverte de forêt vierge ; on est le point de mire de qui
voudrait l’attaquer. Au centre se trouve un terrain d’aviation, protégé par de forts
bataillons. Tranchées, boyaux, abris, blockhaus doivent assurer la protection.

Điện Biên Phủ là một căn cứ cố thủ, một pháo đài được xây dựng – ngược với
những ý tưởng đã qua thử nghiệm và thành công trước đó – không phải trên một
điểm cao, nhưng trong một lòng chảo dài 16 km và rộng 6 km. Tứ phía đều là
núi với rừng nguyên sinh bao phủ; đó là mục tiêu lý tưởng cho bất cứ ai muốn
tấn công. Một phi trường nằm giữa lòng chảo, được các tiểu đoàn thiện chiến
bảo vệ. Giao thông hào, đường hầm, hầm trú ẩn, lô cốt bảo đảm cho việc phòng
thủ.

____

____

Notes:

Notes:

1. Le général Giap décédera en 2013, à l’âge de 102 ans.
____

4. Tướng Giáp mất năm 2013, thọ 102 tuổi.
___

Il faudra moins de deux mois à l’ennemi pour anéantir toutes les velléités des
stratèges français. À la fin d’avril, il ne reste plus sur le terrain que 4 200
combattants du côté français, sur les 16 000 qui ont été jetés dans la bataille. Du
côté viêt-minh, il y a 8 000 tués et 15 000 blessés, mais trente bataillons sont
reconstitués en hâte, et Giap va les lancer à l’assaut à l’heure où va s’ouvrir la
Conférence de Genève, ce qui lui donnera des atouts supplémentaires pour y
obtenir ce qu’il désire: la reconnaissance de l’indépendance du Vietnam
communiste.

Chỉ cần mất chưa đầy 2 tháng kẻ thù đã dẹp tan mọi ý đồ của các chiến lược gia
người Pháp. Cuối tháng 4, phía Pháp chỉ còn lại 4,200 quân trên tổng số 16,000
quân đã được ném vào trận chiến. Về phía Việt Minh, có 8,000 người tử trận và
15,000 người bị thương, nhưng 30 tiểu đoàn được tái bổ sung nhanh chóng, và
tướng Giáp sẽ ra lệnh tấn công vào lúc Hội nghị Genève bắt đầu khai mạc, để
nắm được lợi thế trên bàn đàm phán và đạt được điều chúng muốn: công nhận
nền độc lập của nước Việt Nam cộng sản.

Les 6 et 7 mai, il lance une offensive sur tous les derniers points d’appui français Ngày 6 và 7 tháng 5, tướng Giáp ra lệnh tấn công các điểm tựa cuối cùng của
qui, submergés, disparaissent dans un corps à corps général. Au soir du 7, la
Pháp; quân Pháp đã bị tràn ngập, và biến mất trong một cuộc xáp là cà hỗn loạn.
position centrale succombe à son tour.
Vào chiều ngày 7, hầm chỉ huy cũng qui hàng.
La chute de Diên-Biên-Phu eut un retentissement mondial et devint la bataille
décisive non seulement de la campagne de 1954, mais de la guerre anticoloniale. Elle eut des répercutions directes et dramatiques sur toute l’Afrique
du Nord et l’Afrique Noire, dont les consequences se font encore sentir au début
du xxie siècle.

Sự thất thủ của Điện Biên Phủ đã có một tiếng vang to lớn trên thế giới và trở
thành một trận đánh quyết định không phải chỉ cho chiến dịch năm 1954, nhưng
còn cho cả cuộc chiến chống thực dân. Nó gây ra những ảnh hưởng trực tiếp và
khủng khiếp cho tất cả vùng Bắc Phi và Châu Phi Đen, mà hậu quả còn kéo dài
đến tận đầu thế kỷ 21.

À 1 000 kilomètres de Diên-Biên-Phu, l’évêque de Kontum suit les opérations
avec la plus vive émotion, même s’il reste calme extérieurement; il sait que son
sort et celui de son diocèse risquent d’être bientôt entièrement entre les mains
des communistes. Il comprend, en un raccourci tragique, que c’est toute
l’Indochine qui s’effondre, toute la civi isation chrétienne que les missionnaires
ont implantée depuis plus d’un siècle qui sombre dans les catacombes.

Cách Điện Biên Phủ 1000 km, Đức Cha theo dõi tin tức mà hết sức hồi hộp,
mặc dù bề ngoài Ngài tỏ ra bình tĩnh; Ngài biết rằng số phận của mình cũng như
của Giáo phận có nguy cơ chẳng bao lâu sẽ hoàn toàn rơi vào tay cộng sản. Ngài
hiểu rằng, trong một khúc quanh bi thảm, cả vùng Đông Dương sẽ sụp đổ, và tất
cả nền văn minh Ki-tô giáo mà các vị thừa sai đã vun trồng suốt hơn một thế kỷ
sẽ chìm vào hầm mộ.

C’est aussi un total de 100 000 morts et 140 000 blessés français ou coloniaux
; c’est encore 100 à 150 000 autochtones assassinés par le Viêtminh. Pour rien
! Ce sont maintenant des dizaines de milliers de prisonniers, dont 10 000
capturés à Diên-Biên-Phu, emmenés dans des camps de la mort, ou au moins de
la rééducation — ce qui n’est pas plus tentant. Ce sont encore des représailles
contre les populations qui ont été fidèles à la France, et qui seront maintenant
persécutées à mort. C’est enfin la ruine matérielle d’un pays que nous avions
rendu florissant, consacrant à son développement des investissements
considérables, sans parler des efforts de guerre ruineux : nous avons engagé en
Indochine jusqu’à 240 000 soldats, 450 000 en comptant ceux des États
associés, nos meilleurs chefs, notre aviation, nos navires. Le coût de cette guerre
s’élève, pour la France, à 3 000 milliards de francs. C’est fou ! Mais on enrage

Tổng cộng 100,000 người chết và 140,000 người bị thương, cả người Pháp lẫn
người ngoại quốc; cộng thêm khoảng 100,000 đến 150,000 người bản xứ đã bị
Việt Minh ám sát. Để chẳng đạt được gì cả! Và bây giờ có hàng mấy chục ngàn
tù binh, trong đó 10,000 bị bắt ở Điện Biên Phủ, bị dẫn đi đến những trại tù chết
chóc, hoặc ít nhất, các trại cải tạo – cũng chẳng khá gì hơn. Ngoài ra còn các
vụ trả thù chống người dân đã trung thành với Pháp, và bây giờ họ sẽ bị hành
hạ tới chết. Và cuối cùng là gì nữa: sự đổ nát tan tành của một đất nước mà
chúng ta đã làm cho phồn thịnh, đã giúp cho phát triển bằng cách cống hiến
biết bao đầu tư đáng kể, đó là chưa nói đến những cố gắng cho cuộc chiến thảm
hại: chúng ta đã đem qua Đông Dương 240,000 binh lính, 450,000 nếu kể thêm
các nước liên minh, những cấp chỉ huy tài giỏi nhất, máy bay, tàu chiến. Cái giá
mà nước Pháp phải trả cho cuộc chiến này lên đến 3,000 tỉ quan Pháp. Đúng là

plus encore de savoir que la collusion des communistes de la métropole avec điên rồ! Nhưng còn đáng giận hơn nữa khi biết rằng sự cấu kết của những thành
ceux de
phần cộng sản tại bản quốc với cộng sản Liên Xô và cộng sản Viễn Đông cũng
l’U.R.S.S. et de l’Extrême-Orient n’a pas été pour rien dans l’échec final.
góp phần không nhỏ trong thất bại chung cuộc này.
Dans les semaines qui suivent, des combats sporadiques ont lieu ici et là, en
particulier dans le delta du fleuve Rouge : on parle de « remaniement du
dispositif des troupes » pour cacher que l’on essaie de sauver la face. Mais par
sa victoire, le Viêt-minh a atteint son veritable but qui est moins la destruction
du potentiel militaire que l’impact psychologique sur l’esprit des chefs et des
dirigeants politiques.

Trong những tuần lễ tiếp theo, có các trận đánh lẻ tẻ xảy ra ở chỗ này chỗ kia,
đặc biệt trong vùng đồng bằng sông Hồng: người ta nói về việc “tái bố trí lực
lượng” để che dấu việc người ta muốn vớt vát danh dự. Nhưng qua chiến thắng,
Việt Minh đã đạt được mục đích chính của họ, đó không hẳn là việc làm cho
tiềm năng quân sự suy sụp, mà là gây nên chấn động tâm lý trên tinh thần của
các nhà lãnh đạo và các chính khách.

Mgr Seitz écrit à son père, toujours sous le sceau de la plus grande discrétion, Hai tháng sau thất bại, Đức Cha Seitz viết thư về cho Ông Cố, và như mọi khi,
deux mois après la défaite:
yêu cầu Ông Cố giữ kín:
Tout craque en ce moment en Indochine. On ne fait plus la guerre: on se défend,
ce qui est tout autre chose. Car nous ne sommes plus en mesure de prendre
l’initiative des opérations, de mener notre adversaire. C’est lui qui a toutes les
initiatives, c’est lui qui nous mène, c’est lui qui gagne à coup sûr. On pare les
coups, on se défend, et c’est tout de même très meurtrier. Les cimetières se
couvrent de tombes, les hôpitaux débordent de blessés. Si ce n’est pas encore
tout à fait la fin, cela commence à ressembler singulièrement à une agonie.

Lúc này mọi thứ đều sụp đổ. Chúng ta không còn ra trận nữa: chúng ta chỉ tự
vệ, đó là một chuyện hoàn toàn khác. Bởi vì chúng ta không còn khả năng chủ
động các chiến dịch, điều khiển đối thủ của mình nữa. Đối thủ hoàn toàn nắm
thế chủ động, chính họ đang điều khiển chúng ta, và chính họ chắc chắn sẽ
thắng. Chúng ta chỉ chống đỡ, chỉ tự vệ, nhưng không vì thế mà không chết chóc.
Các nghĩa trang đầy mộ, các bệnh viện đầy người bị thương. Nếu đây chưa hẳn
là sự kết thúc, thì nó cũng bắt đầu giống hệt cơn hấp hối.

L’homme de troupe, l’exécutant subalterne, restent dignes d’admiration. Que
d’héroïsme, que de sacrifices, dont Diên-Biên-Phu n’est que l’un des sommets !
Les grands États-Majors, la haute administration sont débordés, inefficaces
pour redresser une situation qui, pratiquement, dans les faits, est déclarée
perdue. Bernanos écrivait : « La France ne manque pas d’élites subalternes,
mais d’élites supérieures. » C’est vrai jusqu’à l’évidence depuis trop longtemps.

Người lính, người thừa hành, vẫn rất đáng kính phục. Biết bao tấm gương anh
hùng, biết bao hy sinh cống hiến, mà Điện Biên Phủ chỉ là một trong các đỉnh
điểm! Bộ Tham mưu, ban chỉ huy cao cấp đã bị tràn ngập, không còn khả năng
vực dậy một tình hình, mà xét theo các sự kiện thực tế, đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Bernanos viết: “Nước Pháp không thiếu người tài cấp dưới, nhưng thiếu người
tài cấp trên”. Đó là một điều hiển nhiên đã có từ lâu.

La guerre d’Indochine pouvait et devait être évitée en 1945. Depuis dix ans
bientôt qu’elle dure, j’affirme que nous avons accumulé toutes les erreurs,
toutes les sottises. Aucune fatalité invincible n’a pesé sur nous. Il eût suffi d’un
peu de probité intellectuelle et d’imagination créatrice pour trouver et
appliquer les moyens efficaces. (…)

Cuộc chiến Đông Dương đã có thể tránh và phải tránh được từ năm 1945. Trong
thời gian gần 10 năm của cuộc chiến này, con khẳng định là chúng ta đã chồng
chất không biết bao nhiêu sai lầm, làm đủ mọi chuyện ngu xuẩn. Chẳng có tai
ương không thể cưỡng lại nào đè lên chúng ta. Chỉ cần một chút suy nghĩ chín
chắn và tưởng tượng sáng tạo là có thể tìm ra và áp dụng những phương pháp
hiệu quả. (...)

La métropole accuse l’Indochine de la miner, de la tuer à petit feu. Mais c’est
faux. C’est la métropole qui est malade à mort et qui propage la mort. Nos chefs
accusent l’armée vietnamienne d’être incapable, sans foi, sans valeur. C’est
encore une malhonnêteté, ou une hypocrisie. Pour juger de la valeur militaire
du Vietnamien, il n’est que de regarder en face: les « Vietnamiens-Viêtminh »
savent se battre et mourir. Ils savent même s’imposer et nous réduire à mendier

Mẫu quốc Pháp qui tội cho Đông Dương là đã làm suy mòn và giết chết mình
từ từ. Điều đó không đúng. Chính mẫu quốc mới bị bệnh chết người và đang lây
truyền cái chết. Các vị chỉ huy của chúng ta đã lên án quân đội Việt Nam là bất
tài, thiếu niềm tin, vô giá trị. Lại thêm một sự bất lương, hay một thói giả hình
nữa. Để đánh giá tinh thần chiến đấu của người Việt Nam, chỉ cần nhìn ngay
trước mắt: “những người Việt Nam – Việt Minh” biết chiến đấu và hy sinh. Họ

à Genève. Pourquoi pas ceux qui sont avec nous ? Sans doute les avons-nous còn biết ép chúng ta, và buộc chúng ta phải xin xỏ ở Genève. Tại sao những
déçus, n’avons-nous pas su les « engager » ? Mais au lieu de nous examiner et người Việt phía bên ta lại không được như vậy? Phải chăng chúng ta đã làm họ
de battre notre coulpe, nous les accusons : c’est plus facile !
thất vọng, phải chăng chúng ta đã không biết cách khiến họ “dấn thân”? Nhưng
thay vì tự xét mình và tự đấm ngực, chúng ta lại lên án họ: như vậy dễ hơn!
À l’heure où Mgr Seitz écrit ces lignes, les pourparlers se poursuivent à Genève, Vào lúc Đức Cha Seitz viết những dòng này, những cuộc thương thảo đang diễn
tandis que les gouvernements se succèdent à Paris.
ra tại Genève, trong khi các chính phủ cứ liên tiếp thay đổi ở Paris.
Au même moment, les Américains, qui n’ont pas levé l’aile d’un avion pour
aider les Français, mais qui sont néanmoins désireux de constituer un nouveau
système de défense en Asie du Sud-Est pour poursuivre la lutte contre le
communisme, imposent à l’empereur Bao Daï, qui voit le pouvoir lui échapper,
un Premier ministre adversaire acharné des accords de Genève : Ngô Dinh
Diêm, qui deviendra bientôt président de la république du Vietnam. Ils le
lâcheront plus tard pour les mêmes raisons politiques ou pour d’autres, et ils
seront tenus pour responsables de son assassinat.

Cùng lúc đó, người Mỹ, những người đã không hề cho cất cánh một chuyến bay
nào để giúp đỡ Pháp, nhưng lại rất muốn thiết lập một hệ thống phòng thủ mới
ở Đông Nam Á để tiếp tục cuốc chiến chống chủ nghĩa cộng sản, đã ép hoàng
đế Bảo Đại, khi thấy uy quyền của mình vuột khỏi vòng tay, chấp nhận một vị
thủ tướng mới, một người phản đối kịch liệt Hiệp Định Genève: ông Ngô Đình
Diệm, người chẳng bao lâu sẽ trở thành Tổng thống của nước Việt Nam Cộng
Hòa. Người Mỹ sau đó sẽ bỏ rơi ông vì những lý do chính trị ấy và những lý do
khác nữa, và họ còn bị xem là phải chịu trách nhiệm về việc ám sát ông. Đức
Cha Seitz tự hỏi:

Ngô Dinh Diêm sera-t-il l’homme de la situation, s’interroge Mgr Seitz, et en
aura-t-il le temps ? Sinon, nous accepterons une trêve uniquement pour nous
tirer de cette galère. Et après quelques mois, la vague rouge aura tout submergé
ici, et demain l’Afrique prendra feu à son tour. »

Ông Ngô Đình Diệm có phải là người hùng của tình hình này không, và ông có
đủ thời giờ không? Nếu không, chúng ta sẽ chấp nhận một cuộc hưu chiến chỉ
để thoát khỏi cảnh khốn cực này. Và sau vài tháng, làn sóng đỏ sẽ tràn ngập nơi
đây, rồi ngày mai đến lượt Phi châu bốc cháy.”

Toujours en avance d’un tour, il poursuit avec sa clairvoyance habituelle:

Lúc nào cũng đi trước một bước, Ngài nói tiếp với sự sáng suốt thường lệ:

Combien de Français sont-ils capables de comprendre que le temps des «
empires coloniaux » est révolu ? Que la formule des « États associés » n’est
qu’une manière déguisée de les maintenir encore ? Combien de dirigeants ont
assez d’audace et de clairvoyance pour éviter la « révolution », en favorisant la
très légitime « évolution » de ces peuples, qui ne supportent plus d’être traités
en mineurs ?
Nous demeurons des primaires dans notre pensée. Demain, la France risque
fort de devenir un tout petit pays fatigué, comme le furent et le sont encore
l’Espagne et le Portugal, après l’effondrement de leur vaste empire au xviiie
siècle. Notre pays vit de slogans, de peur et d’expédients. Il a cessé d’être
humaniste, de comprendre l’homme et le sens de sa mission dans le monde. Il
ne va plus de l’avant, il subit. Sa force et sa grandeur ne sont ni dans son acier,
son charbon, son industrie lourde ou atomique, ni même dans son empire qui
tombe en morceaux, mais dans son esprit, le rayonnement de son âme. Si nous
pouvons encore jouer un role important dans le monde — et j’en suis persuadé,
— c’est par notre esprit et notre âme que nous le jouerons. C’est sur cette

Có bao nhiêu người Pháp có khả năng hiểu rằng thời của các “đế quốc thuộc
địa” đã qua? Và công thức “các nước liên hiệp” chỉ là một cách thức trá hình
để duy trì việc đó? Có bao nhiêu nhà lãnh đạo có can đảm và sáng suốt để tránh
một “cuộc cách mạng”, bằng cách ủng hộ “sự tiến hoá” rất chính đáng của các
dân tộc này, họ không còn chấp nhận bị đối xử như trẻ con nữa?
Chúng ta vẫn còn ấu trĩ trong suy nghĩ của mình. Ngày mai, nước Pháp rất có
nguy cơ trở thành một tiểu quốc già nua, giống như Tây Ban Nha và Bồ Đào
Nha trong quá khứ và hiện tại, sau khi đế quốc rộng lớn của họ sụp đổ vào thế
kỷ 18. Nước ta đang sống bằng khẩu hiệu, bằng sự sợ hãi và bằng những phương
thế tạm bợ. Nó không còn là một quốc gia nhân bản, để hiểu được con người và
ý thức về sứ mạng của mình trên thế giới. Nó không còn đi bước trước, nó đang
chịu đựng. Sức mạnh và sự vĩ đại của nó không nằm trong sắt thép, than đá,
công nghiệp nặng hay nguyên tử, thậm chí cũng chẳng nằm trong đế chế của nó
hiện đang rơi ra từng mảnh, nhưng nằm trong tinh thần của nó, trong sự tỏa
sáng của tâm hồn nó. Nếu như chúng ta còn có thể đóng một vai trò quan trọng
trong thế giới – mà con rất xác tín điều đó – thì chính là nhờ tinh thần và tâm

conviction, me semblet-il, que pourrait encore se bâtir une saine politique de hồn của chúng ta. Chính trên xác tín này, con nghĩ thế, mà còn có thể xây dựng
grandeur.
một nền chính trị trong sáng và cao cả.
L’évêque laisse courir sa plume, ou plutôt sa pensée, analysant les symptômes
du mal qui envahit le monde, cherchant les remèdes qu’il ne voit que dans le
rétablissement de l’ordre établi par le Maître souverain, dont on s’écarte par le
« dés-ordre ».

Đức Cha để cho ngòi bút, hay đúng hơn là suy nghĩ của mình, lướt tới, phân tích
các triệu chứng của sự dữ đang lan tràn trên thế giới, và tìm tòi các phương thuốc
chữa trị. Phương thuốc ấy, Ngài chỉ thấy được trong việc lập lại trật tự do Đấng
Tối Cao thiết định, trật tự mà con người đã lìa xa bởi thói “vô trật tự”.

Je pense que cette génération passera, et d’autre encore peut-être, avant que
l’aurore paraisse. Mais je ne désespère pas de l’homme. « Que votre Règne
arrive », nous fait dire le Christ dans le Pater. Ce Règne viendra, il fait partie
de notre certitude de foi, de notre espérance invincible. Que chacun,
individuellement, entre dans l’ordre — tout de suite, — car tout temps est
toujours favorable pour cette action, et déjà le monde aura fait un pas vers la
solution.

Con nghĩ rằng thế hệ này sẽ qua đi, và có thể cả thế hệ sau nữa, trước khi bình
minh ló dạng. Nhưng con không tuyệt vọng về con người. “Xin cho Nước Cha
trị đến”. Đức Ki-tô đã truyền chúng ta phải đọc như vậy trong Kinh Lạy Cha.
Nước Cha sẽ đến, đó là một phần trong lời khẳng định đức tin của chúng ta,
trong đức cậy không gì vượt thắng nổi của chúng ta. Ước gì mỗi người, từng cá
nhân một, đi vào trật tự - ngay lập tức – bởi bất cứ lúc nào cũng đều thích hợp
cho hành động này, và như vậy thế giới đã bước tới được một bước trong việc
tìm ra giải pháp.

Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je ne m’inquiète pas : je suis dans la Con không bi quan cũng chẳng lạc quan, con không lo lắng: con đang tin tưởng
certitude. Et pourtant, tout près de moi, que de craquements, que chắc chắn. Vậy mà, ngay sát bên con, biết bao sự đổ vỡ, biết bao điều bấp
d’incertitudes!…
bênh!...
Il fait ensuite le point sur sa propre situation, en ce début de juillet 1954:

Sau đó Ngài nhìn lại hoàn cảnh của mình, vào đầu tháng 7 năm 1954:

An-Khê est un secteur avancé de mon vicariat, vers l’ouest. La semaine
dernière, il a fallu évacuer cette région : la troupe s’y trouvait dangereusement
isolée et encerclée. Il s’agissait du « régiment de Corée », compose surtout
d’éléments français. On a donc « remanié le dispositif » (entre guillemets :
terme pudique pour parler d’un repli). Mille réfugiés civils avec tous mes
chrétiens ont été évacués par avion. La troupe devait rejoindre Plei-Ku par la
route : environ deux mille hommes et un matériel énorme. Cela faillit tourner à
la catastrophe. Une série d’embuscades nous fit perdre tout le matériel : plus
de deux cents véhicules de toutes sortes, tout l’armement lourd, tout l’état-major
du régiment qui fut fait prisonnier. Un de mes jeunes missionnaires qui avait été
volontaire pour accompagner ce convoi à titre d’aumônier a été fait également
prisonnier.

An Khê là một địa hạt nằm ở tuyến đầu của giáo phận con, về phía tây. Tuần
vừa rồi đã phải sơ tán khỏi vùng này: lực lượng quân đội ở trong tình trạng rất
nguy hiểm vì bị cô lập và bao vây. Đó là “trung đoàn Triều Tiên”, gồm chủ yếu
là lính Pháp. Người ta lại “tái bố trí lực lượng” (trong ngoặc kép: một từ ám
chỉ cuộc rút lui). Một ngàn dân tị nạn cùng với tất cả giáo dân của con đã được
di tản bằng máy bay. Lực lượng quân đội phải quay về Pleiku bằng đường bộ:
2 ngàn người và một khối lượng trang thiết bị khổng lồ. Suýt tí nữ thì biến thành
thảm họa. Một loạt các cuộc phục kích làm mất hết trang thiết bị: hơn 200 chiếc
quân xa đủ loại, tất cả khí giới hạng nặng, toàn bộ ban tham mưu của trung
đoàn bị bắt làm tù binh. Một trong các thừa sai trẻ của con đã tự nguyện đi theo
đoàn quân với tư cách là tuyên úy cũng bị bắt làm tù binh luôn.

Rất may là đoàn quân tan tác đã được chấn chỉnh lại, lính cứu viện được gửi
Fort heureusement, la troupe démantelée s’est ressaisie, du renfort a pu être tới, và phần lớn trung đoàn đã về tới Pleiku, sau khi mất 1 phần 5 lực lượng của
envoyé et le gros de la troupe est arrivé à Plei-Ku, ayant perdu le cinquième
mình.
de ses effectifs.
Ce que je vous raconte là n’est en somme qu’un « incident » (entre guillemets)

Chuyện mà con kể ra ở đây chỉ là một “biến cố” trung bình trong tình hình hiện
tại! Tất nhiên, công chúng Pháp không được thông tin với mức độ chính xác

moyen dans la tournure actuelle des événements ! Bien sûr, l’opinion française như vậy... và con cấm Cha không được tiết lộ bức thư này cho bất cứ ai ngoài
n’en sera pas informée avec cette précision… et je vous interdis d’ailleurs de vòng gia đình hay bạn bè thân thiết và rất kín đáo (4). Không một bức thư nào
communiquer cette lettre à qui que ce soit en dehors du cercle familial ou d’amis của con được đưa ra cho công chúng.
très sûrs et très discrets (1). Aucune de mes lettres ne doit être communiquée au
public.
Je suis à Ban-Mê-Thuot, dernière paroisse, ultime étape, avec ce qui me reste
de prêtres. Si l’avancée viêt-minh continue, nous resterons sur place : c’est
décidé. C’est notre devoir. Un jour vient où l’on ne peut plus, où l’on n’a plus
le droit, de rechercher des terres paisibles. Il n’y a plus qu’à s’en remettre un
peu plus encore à la divine Providence et faire son devoir en portant
témoignage. Ce n’est pas difficile. C’est clair.

Con đang ở Ban Mê Thuột, ở giáo xứ cuối cùng, giai đoạn cuối cùng, với các
linh mục còn lại của con. Nếu cuộc tiến quân của Việt Minh tiếp tục, chúng con
sẽ ở lại: đã quyết định như thế. Đó là bổn phận của chúng con. Rồi sẽ đến ngày
người ta không còn có thể, và cũng chẳng còn có quyền, đi tìm những vùng đất
yên bình. Khi đó chỉ còn phó thác hơn một chút vào sự Quan Phòng của Chúa
và chu toàn bổn phận làm chứng nhân cho Chúa. Điều đó không khó. Chuyện
quá rõ.

Je serai alors derrière le rideau, comme tant d’autres y sont déjà, coupé d’un Lúc đó con sẽ ở lại phía sau bức màn, như bao nhiêu người khác đã ở đó, bị
monde et jeté dans un autre. Cet autre monde qui doit aussi comprendre un jour tách khỏi thế giới và bị ném vào một thế giới khác. Thế giới khác này một ngày
son devoir essentiel. Il le comprendra.
nào đó cũng sẽ phải hiểu nhiệm vụ chính yếu của nó là gì. Nó sẽ hiểu.
Ces choses, je vous les dis simplement, car vous deviez bien vous y attendre. Car
je pense aussi que vous avez assez de force d’âme et de foi pour accepter, sans
terreur irraisonnée et sans lamentations. Vous prierez pour moi, pour tous,
comme nous prions pour vous. Et nous vivons dans l’espérance. (…)

Những điều này, con nói cách đơn giản, bởi vì gia đình mình phải sẵn sàng chờ
đợi. Và cũng bởi vì con nghĩ gia đình mình sẽ có đủ sức mạnh tâm hồn và đức
tin để chấp nhận, không kinh hoảng một cách vô lý và không than khóc. Xin nhớ
cầu nguyện cho con, cho mọi người, như chúng con đang cầu nguyện cho gia
đình mình. Và chúng ta sống trong niềm hy vọng. (...)

Quoi qu’il arrive, j’entends bien être au travail jusqu’au dernier moment… et
même au-delà, s’il se peut ! Ainsi, je réorganise ma petite communauté
missionnaire à Ban-Mê-Thuot. Cette semaine, je rouvre mon petit séminaire,
avec une vingtaine d’enfants, dont la majeure partie sont des anciens pupilles
de l’orphelinat de Hanoï, parmi les meilleurs. Cinq religieuses bénédictines
venant de France sont en route pour les Hauts-Plateaux. Elles viennent fonder
un monastère dans ce pays. Évidemment c’est une folie. Mais il en faudra encore
beaucoup de ce genre pour guérir le mal qui nous tue. Marchons donc tant qu’il
fait jour. Et je suis fier de trouver des gens qui comprennent cela !

Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, con đã quyết làm việc cho tới giây phút cuối ... và
ngay cả sau đó, nếu có thể! Do đó, con tổ chức lại nhóm thừa sai nhỏ của con
ở Ban Mê Thuột. Trong tuần này, con mở lại Tiểu chủng viện, với khoảng 20
em, phần đông là các em từ cô nhi viện Hà Nội trước đây, những đứa khá nhất.
5 nữ tu dòng Biển Đức vừa từ Pháp đến đang trên đường lên Cao Nguyên. Các
xơ đến để thành lập một Đan viện ở đây. Đúng là một sự điên rồ. Nhưng sẽ còn
cần nhiều sự điên rồ như vậy để chữa lành sự dữ đang giết chết chúng ta. Vì
thế, chúng ta hãy bước đi khi trời còn sáng. Và con rất tự hào đã tìm được những
người thấu hiểu điều đó!

Aux dernières nouvelles, j’apprenais que les Viêt-minhs avaient ordonné
l’évacuation de Kontum, la population devant se retirer dans la forêt. Mais cette
population résistait à cet ordre meurtrier… Je ne sais pas si ces pauvres gens
ont dû céder. Si oui, nous retrouverons la ville en cendres… quand il nous sera
donné d’y retourner! La vie est belle quand même!

Những tin tức mới nhất, con vừa được biết rằng Việt Minh vừa ra lệnh sơ tán
tỉnh Kontum, dân chúng bị buộc phải rút vào rừng. Nhưng họ đã chống lại cái
lệnh gây chết chóc ấy ... Con không biết những người dân tội nghiệp này có phải
nhượng bộ không. Nếu có, chúng con sẽ thấy một thành phố tan hoang... khi
được phép quay lại nơi đó! Dù sao cuộc đời vẫn đẹp!

____
1. Souligné par lui.
____
Les Accords de Genève (20 juillet 1954)

____
4. Ngài gạch đít nhấn mạnh.
____
Hiệp Định Genève (20/07/1954)

Qua 17 năm ở Đông Dương, Cha Paul Seitz không mấy khi có được những giờ
Depuis dix-sept ans que Paul Seitz est en Indochine, il n’a guère connu de
moments de paix, guère connu une année où il pouvait exercer son ministère phút thanh bình, không mấy khi có được một năm để thi hành sứ vụ của mình
dans une atmosphere tranquille, où il pouvait construire ses missions avec trong một bầu không khí yên tĩnh, để xây dựng những vùng truyền giáo của
mình với hy vọng chúng sẽ tồn tại, ít nhất cho đến bao lâu mình còn sống.
l’espoir qu’elles dureraient, au moins autant que lui-même.
La victoire du Viêt-minh à Diên-Biên-Phu, à l’heure où l’on discute, à Genève,
d’une trêve qui serait suivie d’une paix véritable en Indochine, ne présume rien
de bon pour les catholiques qui risquent fort d’être oubliés et sacrifiés à des «
intérêts supérieurs », suivant la formule hypocrite qui cache souvent
impuissance et lâcheté.

Vào lúc mà người ta còn thảo luận một hiệp định ngừng bắn ở Geneve, để đi
đến một hòa bình thật sự sau đó ở Đông Dương, thì cuộc chiến thắng của Việt
Minh ở Điện Biên Phủ chẳng báo hiệu điều gì tốt lành cho người Công giáo là
những người có nguy cơ sẽ bị bỏ quên và hy sinh cho những “quyền lợi lớn
hơn”, một kiểu nói giả hình, thường là để che dấu cho sự bất lực và hèn nhát.

Des combats sporadiques se poursuivent autour de Kontum comme ailleurs,
chacun des belligérants cherchant à garder ses positions et même à progresser
jusqu’aux signatures des Accords. Des infiltrations sont signalées autour du 15
juillet à proximité de Ban-Mê Thuot, où se trouve l’évêque ; le général
commandant l’opération Atlante qui, depuis huit mois, essuie défaite sur défaite,
câble au général Navarre qu’il faut évacuer la ville ; pour toute réponse, il est
limogé et remplacé. Le 20, la signature des accords règle la situation et bloque
l’avance viêt-minh. Les missionnaires peuvent-ils enfin respirer ?

Những cuộc đụng độ lẻ tẻ vẫn diễn ra xung quanh Kontum cũng như nhiều nơi
khác, mỗi bên tham chiến đều muốn giữ vị trí của mình và thậm chí mở rộng ra
cho đến khi Hiệp định được ký kết. Những cuộc xâm nhập gần Ban Mê Thuột
được báo cáo vào khoảng ngày 15 tháng 7, nơi Đức Cha đang trú ngụ: viên
tướng chỉ huy chiến dịch Atlante, người đã gặp thảm bại từ trận này qua trận
khác trong 8 tháng qua, điện cho tướng Navarre yêu cầu phải sơ tán thành phố;
thay vì được hồi đáp ông đã bị cách chức và thay thế. Ngày 20, việc ký kết hiệp
định đã giải quyết tình hình và chận được đà tiến quân của Việt Minh. Cuối cùng
thì các vị thừa sai có thể thở phào nhẹ nhõm được chưa?

Quel est le résultat de ces « Accords de Genève » qui vont changer la face de
l’Indochine, après avoir donné lieu à des discussions serrées, à des pressions des
diplomates et des militaires des grandes puissances mondiales : des États-Unis
à la Chine, en passant par la Grande- Bretagne et les États voisins — Laos,
Cambodge, Thaïlande ?… Les belligérants se trouvent tellement imbriqués sur
l’ensemble du pays qu’il est devenu impossible de les séparer sans assurer à
chacune des parties une zone dont elle sera seule occupante, à l’exclusion de
l’autre. Il faut se résoudre à partager le pays en deux, au niveau du 17e parallèle.
Tout le Nord sera abandonné au Viêt-minh communiste sous le nom de «
République populaire », et les populations qui le désirent pourront se réfugier
au Sud, qui devient une « République démocratique » indépendante, « État
associé » à la France.

Vậy kết quả của Hiệp định Genève như thế nào? Một hiệp định sẽ thay đổi bộ
mặt của Đông Dương, sau các cuộc thương thuyết giằng co, sau những áp lực
của các nhà ngoại giao và quân sự thuộc các cường quốc trên thế giới: từ Hoa
Kỳ đến Trung Cộng, rồi Anh Quốc và các nước lân bang – Lào, Cam Bốt, Thái
Lan?... Vị trí của các bên tham chiến chồng chéo vào nhau rên toàn bộ lãnh thổ,
đến mức không thể tách họ ra nếu không bảo đảm cho mỗi bên một vùng riêng
biệt, do mình làm chủ, không chèn lấn với phía bên kia. Vì vậy phải giải quyết
bằng cách chia đôi đất nước, ở vĩ tuyến 17. Tất cả Miền Bắc sẽ bị giao cho Việt
Minh cộng sản dưới cái tên “Cộng hòa nhân dân”, dân chúng trong vùng này
nếu muốn có thể di cư vào Miền Nam, nơi trở thành một nước “Cộng Hòa dân
chủ” độc lập, một quốc gia thuộc “Liên Hiệp Pháp”.

Đức Cha Seitz nhận tin này với quả tim se thắt. Tất nhiên, đã có cuộc ngừng
C’est le coeur serré que Mgr Seitz apprend ce résultat. Bien sûr, il y a le cessez- bắn. Nhưng vùng Bắc Bộ thân thương của Ngài, thành phố Hà Nội nơi Ngài đã
le-feu. Mais son cher Tonkin, sa ville de Hanoï où il tant oeuvré, où il a laissé
bỏ ra biết bao nhiêu công sức, nơi Ngài đã để lại hằng trăm trẻ mồ côi con cái

ses centaines de petits orphelins qui sont ses enfants, et tant d’amis… Que sontils devenus ?… Que vont-ils devenir maintenant ?… Il ne se fait guère d’illusion
sur le contenu des Accords qui contiennent — de l’aveu même de ceux qui les
ont conclus — beaucoup d’ambiguïtés et tous les germes d’un nouveau conflit.

Ngài, và biết bao bạn bè thân thiết ...Họ đã như thế nào?... Bây giờ họ sẽ ra
sao?... Ngài không hề ảo tưởng về nội dung của bản Hiệp định, trong đó hàm
chứa - ngay cả những người đặt bút ký đã thú nhận như thế – nhiều điểm mơ hồ
và mọi mầm mống cho một cuộc xung đột mới.

Dans tout le Vietnam, qu’on soit nationaliste ou pro-français, les Accords de
Genève provoquent un profond désarroi. L’empereur Bao Daï, qui perd une
grande partie de ses États, y a été à peine consulté et moins encore écouté. Il
refuse la moindre signature. Le gouvernement de Ngô Dinh Diêm manifeste son
indignation et le Premier minister s’élève contre « l’iniquité qui livrait aux
communistes tout le nord du pays et plus de quatre provinces de l’Annam du
centre. » Les drapeaux sont mis en berne sur les édifices publics de Saïgon

Trên khắp nước Việt Nam, dù có lập trường quốc gia hay thân Pháp, Hiệp Định
Genève đã tạo nên một bầu khí rất hoảng loạn. Hoàng đế Bảo Đại, người mất
một phần lớn lãnh thổ của mình, đã không được tham khảo ý kiến bao nhiêu và
lại càng không được lắng nghe. Ông đã từ chối không ký bất cứ cái gì. Chính
phủ Ngô Đình Diệm đã biểu lộ sự giận dữ và thủ tướng đã đứng lên phản đối
kịch liệt “cái hành động xấu xa đã giao cho cộng sản toàn bộ Bắc Kỳ lại còn
thêm 4 tỉnh Trung Kỳ.” Tất cả các công sở ở Sài Gòn đều treo cờ rũ.

En France, la fin de la guerre est accueillie avec tristesse et soulagement par
l’opinion. On pleure les morts ; on espère le retour des prisonniers, dont
l’échange a été prévu par les Accords. On remet aux autorités viêt-minhs 63 000
prisonniers qui ont été traités avec grande humanité, conformément aux règles
internationales, dans des camps régulièrement visités par la Croix-Rouge.

Tại Pháp, việc kết thúc chiến tranh được dư luận đón nhận tuy với nỗi buồn
nhưng cũng thấy nhẹ người. Người ta thương khóc kẻ chết, chờ đợi sự trở về
của các tù binh, mà sự trao đổi đã được quy định trong hiệp định. Người ta trao
cho nhà cầm quyền Việt Minh 63,000 tù binh, đã được đối xử rất nhân đạo, theo
đúng như luật lệ quốc tế, trong các trại thường xuyên được hội Chữ Thập Đỏ
viếng thăm.

Par contre, sur les 37 000 militaires, coloniaux, missionnaires, de nationalité
française ou alliée portés disparus, guère plus de 10 000 sont libérés par le Viêtminh, et dans quel état de misère et de délabrement physique !… Plus de 6 000,
qui ressemblent à des rescapés des camps de l’Allemagne nazie, doivent être
hospitalisés, le pire étant leur délabrement psychique, car ils ont été soumis à
une « rééducation » qui est un véritable « lavage de cerveau » (1).

Ngược lại, trong tổng số 37,000 tù nhân gồm binh lính, các dân sự, và các vị
thừa sai, quốc tịch Pháp hoặc thuộc các nước đồng minh, đã được báo cáo mất
tích, chỉ còn hơn 10,000 được Việt Minh thả trong tình trạng thân tàn ma dại! ...
Hơn 6,000 người, giống như mới thoát ra từ các trại tù Đức Quốc Xã, đã phải
nhập viện vì sức khỏe suy kiệt, bởi họ đã bị buộc phải trải qua một đợt “cải tạo”,
thật ra là một sự “tẩy não”(4).

Les 120 000 hommes du corps expéditionnaire du Tonkin se replient sur
Haiphong, d’où ils gagnent Saïgon, leur départ entraînant l’immense exode des
Tonkinois qui ont trois cents jours pour opter pour le Sud, après quoi les
frontières seront fermées à hauteur du 17e parallèle. Des villages entiers de
chrétiens se vident, paysans du delta ou des plateaux ; des tribus, des populations
entières de Nung, de Thaï, de Méo, abandonnent leur pays et leurs biens, se
réfugiant vers le Sud par centaines de milliers. Il appartient à la France de
subvenir à leurs besoins, de leur trouver un lieu d’accueil.

20,000 người của lực lượng viễn chinh Đông Dương rút lui về Hải Phòng, từ
đó họ di chuyển về Sài Gòn, cuộc ra đi của họ đã kéo theo làn sóng di cư ồ ạt
của dân Bắc Kỳ, được phép chọn vào Nam trong vòng 300 ngày, sau đó các biên
giới sẽ đóng cửa ở vĩ tuyến 17. Nhiều làng công giáo đã kéo đi toàn bộ, nông
dân của vùng đồng bằng hoặc miền trung du; các bộ lạc dân tộc Nùng, Thái,
Mèo, đã bỏ lại quê hương và tài sản, để di cư vào Nam, con số lên đến hằng trăm
ngàn người. Trách nhiệm của nước Pháp là phải đáp ứng nhu cầu cơ bản, và tìm
cho họ một nơi tiếp đón.

Pris au dépourvu, le Viêt-minh s’efforce de retenir les réfugiés, de gré ou parfois
de force, par sa propagande communiste, par le blocage des routes. Beaucoup
tentent d’échapper de nuit en quittant la côte en bateau, sur des radeaux ou des
embarcations de fortune ; ils sont parfois recueillis sur les navires français, mais
beaucoup périssent en mer — dont on ne saura jamais le nombre. Cet exode

Bị bất ngờ, Việt Minh đã tìm cách ngăn chặn làn sóng di cư, bằng cách thuyết
phục hay dùng bạo lực, qua sự tuyên truyền cộng sản, qua việc phong tỏa các
con đường. Nhiều người tìm cách chạy thoát ban đêm bằng thuyền, bè hoặc
những phương tiện thô sơ; đôi khi họ được các tàu Pháp vớt, nhưng rất nhiều
người đã chết trên biển – người ta không bao giờ có thể biết con số chính xác.

tourne à la tragédie. Un million de Tonkinois parvient à gagner le Sud, mais, à
l’expiration des trois cents jours, il reste encore une population nombreuse qui
voudrait choisir la liberté, et ne le peut. La répression à son égard ne tarde pas,
et les récalcitrants au « lavage de cerveau » rejoignent les camps surpeuplés de
la « rééducation ».

Cuộc xuất hành này trở thành một thảm họa. Một triệu người dân Bắc Kỳ đã vào
được Miền Nam, nhưng vào lúc thời hạn 300 ngày chấm dứt, vẫn còn một số
đông dân chúng muốn lựa chọn tự do, nhưng không thể nào đi được. Sự trừng
phạt đối với họ sẽ sớm xảy ra, và những ai không chịu “tẩy não” phải bước vào
“những trại cải tạo” lúc này đã đông nghẹt.

Quant aux États-Unis, qui ont refusé de s’associer aux Accords de Genève,
comme ils ont négligé de porter secours aux Français assiégés par les
communistes, ils s’empressent, avec la plus parfaite désinvolture, de prendre au
plus vite la relève de la France au Sud-Vietnam, sans même l’en avertir, et alors
que le corps expéditionnaire est encore sur place pour assurer le respect des
Accords ; ils offrent à Diêm leur assistance directe pour — déclare Eisenhower
— « résister à la subversion».

Còn Hoa Kỳ, kẻ đã từ chối tham gia vào Hiệp Định Genève cũng như đã không
ra tay cứu giúp quân đội Pháp lúc bị cộng sản bao vây, lúc này lại vội vàng, với
một vẻ thản nhiên như không, chuẩn bị các bước để thay thế Pháp ở Miền Nam,
mà chẳng hề thông báo, trong khi lực lượng viễn chinh vẫn còn đó để bảo đảm
việc thi hành Hiệp Định; Mỹ đã hứa với ông Ngô Đình Diệm sự giúp đỡ trực
tiếp để - theo lời của Eisenhower – chống lại “sự nổi loạn”.

Il est bien temps ! Ce manquement à l’honneur ne leur portera pas
bonheur et leur humiliante défaite, quelques années plus tard, dans des
conditions semblables à celles de la France, fut ressentie comme un
juste et bien triste châtiment.

Thật đúng lúc! Sự vi phạm danh dự này không đem lại may mắn cho họ và thất
bại nhục nhã của họ, vài năm sau, trong những hoàn cảnh tương tự như của
Pháp, đã được nhiều người cảm nhận như là một hình phạt công bằng và đáng
buồn.
______

______
1. De nombreux livres ont été écrits sur les événements que nous résumons ici.
Nous devons ces chiffres et précisions au général Yves Gras dans sa très
précieuse Histoire de la Guerre d’Indochine.
______

4. Nhiều sách vở đã viết về những biến cố mà chúng tôi tóm tắt ra đây. Chúng
tôi đã dùng con số và chi tiết của tướng Yves Gras trong trong cuốn Histoire de
la Guerre d’Indochine của ông. (tạm dịch: Lịch sử Chiến tranh Đông Dương).
______

Retour à Kontum (31 août 1954)

Trở về Kontum (31 tháng 8 năm 1954)

Chassé de Kontum au début de février, réfugié d’abord à Plei-Ku, puis à BanMê-Thuot, Mgr Seitz se compare à un capitaine de navire au plus fort d’une
tempête. Les voiles sont arrachées, les mats brisés, la coque percée et le bateau
fait eau de toute part. Comment sauver les passagers, tous les passagers ?… Il
ne perd pas une minute pour protéger tout son monde, passant à travers les lignes
ennemies pour visiter ses missionnaires, récupérant les réfugiés, relogeant et
nourrissant ceux dont les villages ont été détruits. Il reconstitue des éléments de
son conseil presbytéral, un secrétariat, les services nécessaires, et déjà pense aux
petits et aux grands séminaristes pour lesquels il doit trouver sans tarder de quoi
les loger et les nourrir.

Phải rời Kontum từ đầu tháng hai, tỵ nạn ban đầu ở Pleiku, rồi Ban Mê Thuột,
Đức Cha Seitz tự ví mình như một thuyền trưởng trong cơn bão táp dữ dằn nhất.
Các cánh buồm rách nát, cột buồm gãy đổ, vỏ tàu bị lủng và nước tràn vào tứ
phía. Làm sao có thể cứu hành khách, tất cả mọi hành khách? ... Ngài không để
mất một giây phút nào để bảo vệ tất cả, vượt qua các lằn ranh thù địch để viếng
thăm các vị Thừa sai, cứu dân tỵ nạn, tìm nơi ăn chốn ở cho những ai mà làng
mạc đã bị phá hủy. Ngài quy tụ lại các thành viên của Hội đồng Mục vụ, thành
lập một Ban thư ký, các văn phòng trọng yếu, và bắt đầu nghĩ đến các Chủng
sinh Tiểu chủng viện và Đại chủng viện mà Ngài phải gấp rút tìm chỗ cư trú và
nguồn lương thực.

Chính vào thời điểm đó, như là một sự giúp đỡ từ trời rơi xuống theo đúng nghĩa
C’est à ce moment que lui tombent du ciel — au propre, — et le jour même de
đen, ngay ngày ký kết hiệp định Genève, năm nữ tu Dòng Biển Đức từ Vanves,
la signature des Accords de Genève, cinq moniales bénédictines du prieuré de
Vanves, près de Paris, envoyées, à sa demande, pour fonder un monastère dans gần Paris, đã được phái đến theo sự yêu cầu của Ngài, để thành lập một Đan

son diocèse. C’est bien le moment !… doivent penser certains. Mais oui, c’est viện trong giáo phận. Thật đúng lúc!... Chắc nhiều người phải nghĩ như thế. Tất
justement le moment idéal pour installer un asile de prière au milieu des périls. nhiên, đây đúng là thời điểm lý tưởng để thành lập một tịnh thất cầu nguyện
giữa những hiểm nguy.
Bien sûr, le mini-couvent qui avait été prévu pour elles n’est pas encore sorti de
terre ; il faut les loger chez l’habitant. Elles s’en accommodent fort bien, prêtes Tuy nhiên, cơ sở nhỏ bé dành cho nhà dòng cũng còn chưa ló dạng, dù đã được
qu’elles sont à tous les dépouillements, et elles se mettent tout de suite à bâtir tính trước; vì vậy phải thu xếp cho các xơ ở nhà dân. Các xơ thích nghi rất tốt,
elles-mêmes leur petit monastère proviso ire de planches. En quelques semaines, vì đã sẵn sàng đón nhận mọi thiếu thốn, và ngay lập tức họ bắt tay vào việc tự
elles sont dans leurs meubles — très pauvres — et leur clôture, — si tant est que mình xây dựng một Đan viện nhỏ tạm thời bằng ván. Chỉ sau vài tuần lễ, họ đã
l’on puisse parler de « clôture » pour elles qui sont d’esprit « missionnaire », et có nhà cửa - dù rất nghèo hèn – và cả “nội vi” – nếu như người ta có thể dùng
dans ce pays dévasté et envahi.
từ “nội vi” cho những nữ tu có tinh thần “thừa sai”, và trong xứ sở đã bị tàn phá
và chiếm đóng này.
Đức Cha Seitz đã viết trong tiếng thở phào nhẹ nhỏm:
Elles sont donc là ! écrit l’évêque, dans un soupir de soulagement, et elles seront
là désormais, oasis de prières au milieu des païens. Je compte beaucoup sur
elles, sur le simple fait de leur vie contemplative pour attire sur notre mission,
et spécialement sur le pays Rahdé où elles sont fixées, les bénédictions divines
et ces grâces de conversions, sans lesquelles c’est en vain que nous luttons.

Vậy là Các Bà đã đến, và từ nay họ sẽ luôn luôn ở đó, một ốc đảo của cầu
nguyện giữa muôn người ngoại đạo. Tôi đặt tin tưởng nhiều vào họ, vì chỉ cuộc
sống chiêm niệm của họ thôi cũng có thể kéo về cho Giáo phận và đặc biệt cho
xứ sở Rhađê mà họ đang sống, những phúc lành của Chúa, và các ơn trở lại
đạo, mà nếu không có thì chúng ta dù cố gắng chiến đấu cũng vô ích thôi.

Car les Viêts sont toujours partout. Malgré les Accords. Malgré la trêve signée.
Ils se glissent, s’infiltrent dans tous les sentiers de la montagne, dans tous les
villages que les Montagnards ont dû abandonner, dans tous les rouages et les
moyens de communications, avec une finesse, une habileté et une ténacité tout
asiatique. Le Nord est tombé sous leur pouvoir. Le Sud est sous leur influence,
avec un noyautage parfaitement organisé et exécuté. Ils sont présents même et
surtout là où ne les attend pas ; ils agissent, il travaillent ; il prennent leur temps,
qui est parfaitement géré.

Vì Việt Minh có mặt khắp nơi. Mặc cho Hiệp Định. Mặc cho lệnh ngừng bắn đã
ký kết. Chúng vẫn luồn lách, xâm nhập vào tất cả mọi lối mòn trong rừng núi,
tất cả mọi làng mạc mà người Thượng đã phải rời bỏ, tất cả mọi guồng máy và
phương tiện liên lạc, với một sự tinh tế, khôn khéo và kiên trì đặc biệt Á đông.
Miền Bắc đã rơi vào tay họ. Miền Nam đang nằm dưới ảnh hưởng của họ, họ đã
gài người vào mọi nơi một cách có tổ chức và bài bản. Họ còn có mặt cả ở những
chỗ bất ngờ nhất; họ hành động, họ làm việc; họ kiên nhẫn chờ đợi và tính toán
kỹ lưỡng thời cơ chín mùi. Đức Cha viết tiếp:

Si, par miracle, un esprit nouveau ne vient pas réanimer ce pays du Sud, écrit
Mgr Seitz, à l’heure que le communisme choisira, le fruit mûr tombera dans ses
mains. Tout de suite après la cessation du dernier coup de feu, l’évidence se fit
jour : les combattants d’hier se retiraient, mais pas tous. Nombre d’entre eux
cachaient leurs armes et se muaient en combattants silencieux : ils devenaient
propagandistes, agitateurs secrets. Ils entretenaient « la Peur »… car c’est l’une
de leurs armes les plus efficaces: jeter le trouble et la crainte dans le coeur des
populations et ne jamais permettre qu’elles puissent jouir du sentiment de
sécurité. C’est un aspect, un élément essentiel du communisme: la lutte des
classes.

Nếu như, do phép mầu nào đó, một tinh thần mới không đến để hồi sinh Miền
Nam, thì vào giờ mà cộng sản chọn lựa, trái chín sẽ rơi vào tay chúng. Ngay
sau khi tiếng súng cuối cùng ngừng nổ, bằng chứng hiện rõ: các bộ đội đã rút
đi, nhưng không phải tất cả. Một số đông trong bọn chúng cất giấu vũ khí, và
biến thành các chiến binh thằm lặng; chúng trở nên các cán bộ tuyên truyền,
kích động bí mật. Chúng duy trì sự “Sợ hãi”... bởi đó là một trong những khí
giới hiệu quả nhất của chúng: gieo rắc sự rối loạn và sợ hãi trong lòng dân
chúng và không bao giờ để cho dân chúng có được cảm giác an toàn. Đó là một
phương diện, một yếu tố căn bản của cộng sản: đấu tranh giai cấp.

Số phận con cái Ngài ở Thị xá Ki-tô Vương là một mối ưu tư lớn của Đức Cha.
Le sort de ses enfants de la Cité du Christ-Roi est un des plus gros soucis de
Ngài đã thành công trong việc giữ liên lạc thường xuyên với các cha Dòng
Monseigneur. Il réussit à rester en contact avec les Pères salésiens qui ont pris
Salésien thay thế mình, và cha giám đốc Cô nhi viện đã bay vào để bàn bạc với

sa relève, et le directeur vient en avion s’entretenir avec lui. Rester à Hanoï, c’est Ngài. Ở lại Hà Nội là giao nộp hàng trăm trẻ em vào nanh vuốt của cộng sản, và
livrer ces centaines de jeunes dans les griffes du communisme, qui n’en feront sẽ bị chúng nuốt chửng. Đưa chúng lên Cao Nguyên có hay hơn không, vì tình
qu’une bouchée. Ne vaut-il pas mieux les rapatrier sur les Hauts-Plateaux, qui hình nơi đây đã tạm yên, ít nhất trong một thời gian?
sont épargnés, au moins pour un temps ?
La décision est prise et, au pied levé, Monseigneur organise le transfert à la fin
du mois de juillet. Où installer cette communauté de cinq cents personnes, que
constituent les enfants et leur encadrement ? Chez Sa Majesté Bao Daï, tout
simplement ! L’évêque, qui ne doute de rien, et surtout pas de la Providence,
frappe à sa porte, et obtient l’autorisation de loger son orphelinat dans les
bâtiments de cette grande concession agricole, dont l’empereur est propriétaire,
à vingt-quatre kilomètres de Ban-Mê-Thuot, en pleine brousse. En un temps
record, avec l’aide du génie militaire, il répare et aménage les locaux,
transformant usine à café et bâtiments divers en dortoirs et logements.

Ngài quyết định như vậy, và ngay lập tức Ngài tổ chức việc vận chuyển vào cuối
tháng 7. Đưa về ở đâu toàn bộ cộng đồng 500 người kể cả trẻ em và Ban quản
trị? Đơn giản thôi, ở dinh Bảo Đại! Đức giám mục, không một chút do dự và
tất nhiên không nghi ngờ về Đấng Quan Phòng, đã gõ cửa hoàng đế và được
phép đưa Cô nhi viện của Ngài vào ở các khu nhà trong đồn điền rộng lớn của
hoàng đế, cách Ban Mê Thuột 24 km, giữa rừng sâu. Trong một thời gian kỷ
lục, với sự giúp đỡ của Công binh, Ngài đã sửa sang và thay đổi kết cấu để
chuyển nhà máy cà phê và nhiều căn nhà khác nhau thành phòng ngủ và chỗ ở.

Dans la foulée, et grâce à la bienveillance de l’armée de l’Air, encore présente
à Hanoï, il fait démonter tout son camp du Christ-Roi, inauguré en grande pompe
il y a si peu de temps encore : en l’espace de cinq semaines, il fait transporter
par un pont aérien d’Hanoï au petit aéroport de Ban-Mê-Thuot, tout le matériel
de construction, les charpentes, les toitures, les ateliers, le mobilier, etc. De là,
et dès que les centaines de milliers de réfugiés auront trouvé leur place quelque
part au sud du 17e parallèle, il fera tout remonter à proximité de Saïgon, la
grande cité plus propice que les Hauts-Plateaux pour que les orphelins trouvent
du travail après leur apprentissage. Le même miracle que naguère se
renouvellera : un vaste terrain leur sera donné et les fonds nécessaires pour
rebâtir tomberont du Ciel, comme d’habitude. Les enfants abandonnés de Hanoï
auront de nouveau un toit, un lit et du riz.

Trong sự hối hả, và nhờ sự quan tâm của Không Quân, lúc đó còn ở Hà Nội,
Đức Cha cũng đã cho tháo dỡ toàn bộ cô nhi viện Ki-tô Vương, vừa mới được
khánh thành long trọng trước đó không lâu: chỉ trong vòng 5 tuần lễ, Ngài đã
cho chuyển bằng một cầu không vận từ Hà Nội đến phi trường nhỏ bé của Ban
Mê Thuột, tất cả các vật liệu xây dựng, sườn nhà, mái nhà, xưởng thợ, bàn ghế,
v.v… Từ đó, ngay sau khi cả trăm ngàn người di cư đã tìm được chỗ ở đâu đó ở
phía nam vĩ tuyến 17, Ngài lại cho chuyển hết về gần Sài Gòn, vì đây là một
thành phố lớn, sẽ thuận tiện cho các em hơn là ở Cao Nguyên, để các em mồ côi
dễ tìm được việc làm sau thời gian học nghề. Một phép lạ như lần trước đã được
lập lại: một khoảnh đất rộng đã được tặng cho các em và ngân sách cần thiết cho
việc xây dựng sẽ từ trời rơi xuống, như thường lệ. Các trẻ em bị bỏ rơi của Hà
Nội lại có được một mái nhà, giường ngủ và cơm ăn.

Parmi eux, un groupe de trente petits séminaristes, parmi les meilleurs, est Trong số các em, có một nhóm khoảng 30 chủng sinh, những em khá nhất, ở lại
demeuré auprès de l’évêque qui les garde, les aide, les forme, les éduque, avec bên vị Giám mục, để ngài gìn giữ, giúp đỡ, huấn luyện, dạy dỗ với hy vọng
l’espoir qu’ils passeront ensuite au grand séminaire.
chúng sẽ được đi tiếp lên Đại chủng viện.
Tout en s’occupant à régler ces multiples problèmes dans son refuge de BanMê-Thuot, sa pensée est tournée constamment vers Kontum, siège de son
évêché, d’où lui parviennent des nouvelles alarmantes. Les Viêt-minhs ont
l’intention d’emmener avec eux, lors de leur repli, toute la « chefferie »
montagnarde, tout ce qu’il y a de valable dans ces villages du Nord. On n’a
aucun moyen de les en empêcher… Et ce serait une catastrophe. Une autre
catastrophe est la disette qui règne partout où passent les Viêt-minhs — ce qui
est d’ailleurs une des tactiques habituelle aux communistes, largement exploitée
naguère en Ukraine ou en Chine, par exemple.

Trong lúc phải lo giải quyết hàng ngàn công việc như thế từ nơi lánh nạn ở Ban
Mê Thuột, suy nghĩ của Đức Cha lúc nào cũng hướng về Kontum, trụ sở Tòa
giám mục, và Ngài đã nghe những thông tin đáng lo ngại. Việt Minh đang có ý
định dẫn theo chúng, khi rút lui, tất cả các già làng, tất cả những gì là quý giá
trong các làng Thượng phía bắc. Không ai có phương cách nào để ngăn chặn
chuyện ấy... Đó sẽ là một thảm họa. Ngoài ra còn một thảm họa khác là nạn đói,
luôn hoành hành ở tất cả mọi nơi mà Việt Minh đi qua – đó cũng là chiến thuật

thông thường của cộng sản, đã được áp dụng rộng rãi trước đây ở Ukraina và
Trung Quốc.
Mgr Seitz s’envole pour Saïgon, demande un entretien au gouverneur, le général
Ély, et organise avec lui un convoi de ravitaillement en vivres et en
médicaments, qui se tiendra prêt pour le jour J, où les derniers soldats viêt-minhs
devront se retirer de toute la province de Kontum. Dans le même temps, les
autorités militaires et civiles pourront reprendre possession du territoire. Ce jour
J est fixé par les commissions mixtes d’application des Accords au 31 août.
Monseigneur compte bien être le premier à pénétrer dans sa capitale et s’en est
approché autant que le permet la route fréquemment coupée, savamment minée
et tous les ponts détruits. Heureusement les Accords ont prévu que le déminage
devrait être réalisé par les Viêts eux-mêmes avant de partir.

Đức Cha bay về Sài Gòn, xin gặp viên Toàn quyền, tướng Ely và tổ chức một
đoàn xe tiếp tế lương thực và thuốc men, và chuẩn bị sẵn cho ngày J, ngày mà
những bộ đội Việt minh cuối cùng phải rời khỏi Kontum. Cùng thời gian đó, các
cấp chính quyền quân sự và dân sự có thể đến lấy lại quyền kiểm soát lãnh thổ.
Ngày J được các ủy ban hỗn hợp có trách nhiệm áp dụng Hiệp Định ấn định vào
ngày 31 tháng 8. Đức Cha cũng muốn là người đầu tiên bước vào thủ phủ của
mình, và sẽ tiến gần nhất có thể vì con đường hay bị cắt, gài mìn tinh vi, và tất
cả các cây cầu đã bị phá hủy. May là Hiệp Định có dự liệu rằng Việt Minh phải
gỡ hết mìn trước khi rút đi.

C’est donc à pied et à bicyclette, l’un portant l’autre à tour de rôle, comme aux
temps héroïques de son premier poste dans le delta, qu’il fait les quarante-sept
derniers kilomètres, sans bagage, soutane retroussée, en un équipage assez peu
épiscopal. Un spectacle de désolation s’offre à ses yeux en arrivant à Kontum :
il avait connu là naguère les plus beaux — bien que très modestes et légers —
bâtiments de la ville : la résidence du gouverneur de la province, les bureaux
administratifs, les écoles, le bureau de poste, les camps militaires, une usine
électrique, un hôpital: tout a disparu, tout a été rasé, et les Viêts ont poussé le
cynisme jusqu’à planter du maïs sur le terrain. Les maisons des particuliers qui
n’ont pas été détruites sont couvertes d’inscriptions et de slogans communistes.

Vậy là, khi thì đi bộ, khi thì đi xe đạp, thay phiên chở nhau, giống như thời oanh
liệt lúc mới đến nhận nhiệm sở trong vùng đồng bằng sông Hồng, Ngài đã vượt
qua 47 km cuối cùng, không hành lý, xăn áo dòng, một dáng vẻ chẳng giống
giám mục chút nào. Khi đến Kontum, Ngài thấy một cảnh tượng hoang tàn trước
mắt: những công trình xây dựng đẹp đẽ trước đây – tuy đơn sơ và bằng vật liệu
nhẹ - dinh tỉnh trưởng, các văn phòng hành chánh, các trường học, nhà dây thép,
các trại lính, một nhà máy điện, một bệnh viện…, tất cả đã biến mất, tất cả đã
thành bình địa, và Việt Minh còn vô liêm sỉ đến mức trồng bắp trên đó. Những
nhà nào của dân chúng mà không bị phá hủy thì cũng phủ đầy khẩu hiệu tuyên
truyền của cộng sản.

Mais la joie l’emporte lorsqu’il rencontre ses chrétiens qui l’acclament, et la
surprise est la plus forte lorsque, arrivant à l’école des catéchistes, il voit la cour
et les bâtiments ornés comme aux grands jours de fête : guirlandes de verdure,
drapeau pontifical, drapeau vietnamien, et même drapeau français. Par quel
miracle d’ingéniosité ces jeunes chrétiens ont-ils pu préparer cette réception
entre le départ du dernier Viêt-minh et l’arrivée de leur évêque ? Comment ontils osé garder et cacher des drapeaux français ? Quelle délicatesse d’en avoir
orné la maison en ce jour !

Nhưng niềm vui đã chiếm lấy Ngài khi Ngài gặp giáo dân, họ tung hô Ngài, và
Ngài còn hết sức ngạc nhiên lúc tới trường đào tạo Giáo phu, sân trường và cả
khu nhà được trang hoàng như trong các ngày đại lễ: vòng hoa xanh, cờ Tòa
Thánh, cờ Việt Nam và cả cờ Pháp. Làm sao mà những thanh niên công giáo
này có thể khéo léo tổ chức việc chào đón như thế trong khoảng thời gian giữa
lúc anh bộ đội Việt minh cuối cùng ra đi và đức Giám mục của họ về đến? Làm
sao họ dám giữ và dấu cờ Pháp? Thật là tinh tế biết chừng nào khi trang hoàng
ngôi nhà trong ngày này!

Monseigneur se rend aussitôt après au petit séminaire, qui est en même temps
évêché : miraculeusement, cet immeuble est intact et tout y est resté en place
depuis le départ de l’évêque ; une petite communauté de religieuses, un vieux
prêtre, un vieux catéchiste ont jalousement gardé la maison, osant même en
interdire l’accès aux Viêt-minhs. Rien n’a été pillé ni dérangé dans
l’appartement de l’évêque : encore un miracle !

Đức Cha đi ngay lên Tiểu chủng viện và đồng thời cũng là Tòa giám mục: lạ
thay, ngôi nhà này vẫn còn nguyên và tất cả vẫn còn y như lúc Ngài ra đi; một
cộng đồng nhỏ các nữ tu, một vị linh mục già, một giáo phu già vẫn gìn giữ ngôi
nhà một cách kỹ lưỡng, lại còn dám cấm không cho Việt Minh vào. Không có
gì bị cướp phá hay lục lọi trong phòng của Đức Cha: lại một phép lạ nữa!

Le récit de ces mois d’occupation que Monseigneur entend alors lui dévoile la
tactique des communistes, qu’il commence d’ailleurs à bien connaître ; elle s’est
appliquée ici encore : ces envahisseurs étaient prudents, surtout lorsqu’ils
s’établissaient dans une région qu’ils savaient attachée au catholicisme. Ils
voulaient gagner à leur cause, sans effaroucher.

Qua các lời kể về những ngày tháng bị chiếm đóng, Đức Cha đã mường tượng
ra chiến thuật của cộng sản, mà Ngài bắt đầu nắm vững; chiến thuật đó cũng
được áp dụng như vậy ở đây: quân chiếm đóng đã rất thận trọng, nhất là khi
chúng đang ở trong một vùng mà chúng biết rằng rất mộ đạo. Chúng muốn lôi
kéo người ta về với chúng, mà không gây sợ hãi.

Ils commencèrent donc par affirmer leur respect de la liberté religieuse, ainsi
que de la morale publique. Les habitants pouvaient vaquer à leurs occupations
habituelles, pratiquer leur religion. Ils s’émerveillaient de l’ordre et de la
discipline de l’armée populaire: plus de jeu d’argent — qui est un vice national
et traditionnel ; pas de vols, ni d’exactions, ni de pillages de biens privés.

Vậy là chúng bắt đầu bằng cách khẳng định sự tôn trọng tự do tôn giáo, cũng
như đạo đức công cộng. Dân chúng cứ sinh hoạt bình thường, thực hành việc
đạo. Dân chúng rất cảm phục trật tự và kỷ luật của quân đội nhân dân: không
còn cờ bạc – một tệ nạn quốc gia và lâu đời; không trộm cắp, không hà hiếp bóc
lột, không cướp bóc của cải.

Il y a donc eu une période d’illusion, durant laquelle les prêtres pouvaient Như thế đã có một thời gian ảo tưởng, trong thời gian đó các cha có thể làm việc
exercer leur ministère et la population chrétienne pouvait penser qu’après tout, mục vụ và giáo dân có thể nghĩ rằng, suy cho cùng, mấy ông cộng sản này là
ces communistes étaient des gens parfaitement corrects et nullement conformes những người hoàn toàn đúng đắn và không hề xấu xa như đồn thổi.
au sombre tableau qu’on avait pu leur en tracer.
Mais assez rapidement — et c’est ce qui s’est passé à Kontum comme ailleurs,
— les nouveaux venus montraient le bout de l’oreille. Ils embrigadaient les
populations dans des meetings, des séances d’autocritiques, de lavage de
cerveaux. On y préparait les esprits à soutenir l’armée populaire dans sa lutte
contre le capitalisme, le colonialisme, l’impérialisme. Bientôt on leur proposait
comme premier objectif d’effacer toutes les traces infamantes de ce régime
abhorré. Comment ? En détruisant tous les immeubles qui sont comme le signe
offensant d’un temps révolu. On rebâtira plus tard, plus grand, plus beau.
L’ordre d’abattre suivit, chacun devant donner son coup de pioche. On ne
renâcla pas, puisqu’on avait des promesses.

Nhưng chẳng bao lâu sau – chuyện này xảy ra ở Kontum cũng như ở nhiều nơi
khác – những kẻ mới tới bắt đầu để lộ chân tướng. Chúng buộc dân chúng lũ
lượt tham gia các cuộc mít tinh, những buổi tự kiểm điểm, tẩy não. Chúng chuẩn
bị tinh thần cho người ta ủng hộ quân đội nhân dân trong cuộc chiến chống tư
bản, thực dân, đế quốc. Rồi chúng đưa ra mục tiêu đầu tiên là xóa bỏ mọi tàn
tích xấu xa của chế độ đáng ghét này. Bằng cách nào? Bằng cách phá hủy tất cả
các công trình dinh thự là dấu vết rành rành của thời quá khứ. Sau này, người ta
sẽ xây dựng lại, lớn hơn, đẹp hơn. Lệnh đập bỏ được ban ra, mỗi người phải giơ
cao nhát cuốc của mình. Người ta đã không càu nhàu, vì đã có lời hứa.

Đến lúc đập bỏ nhà máy điện Kontum và phá hủy máy móc, thì đã có một tí cảm
Quand il s’est agi d’abattre l’usine électrique de Kontum et de saccager les
xúc, do dự; tuy nhiên, vì sẽ được xây dựng lại tốt hơn trước, nên không ai chống
machines, il y eut un moment d’émotion, d’hésitation ; toutefois, comme on
đối.
devait faire mieux qu’avant, il n’y eut pas de résistance.
Mais lorsqu’on parla de démolir les écoles, et même l’hôpital, la population
passa de l’hésitation à la discussion : « On pourrait peut-être attendre d’avoir
fait le nouvel hôpital avant d’abattre l’ancien ? » —« Pas question ! » Il y eut
protestation, refus d’exécution. Pendant un mois, les Viêts n’obtinrent aucun
résultat. Ils passèrent alors à la menace. La peur gagna certains, qui abattirent
écoles et hôpital. Mais une blessure profonde était dorénavant faite dans le coeur
des habitants.

Nhưng khi nói đến chuyện phải phá trường học, và thậm chí bệnh viện, dân
chúng đã bước từ do dự sang cự cãi: “Chúng ta có thể đợi xây xong bệnh viện
mới rồi sẽ đập bệnh viện cũ được không?” – “Không được! “Dân chúng chống
lệnh và không thực hiện. Trong vòng 1 tháng Việt Minh không đạt được kết quả
nào. Chúng chuyển sang đe dọa. Một vài người sợ sệt, và đã đập phá trường học,
bệnh viện. Nhưng một vết thương từ nay đã hằn sâu vào trái tim dân chúng.

Cùng lúc đó, vì bị thúc ép bởi viễn cảnh của Hiệp Định sắp được ký kết và có
Dans le même temps, trop pressés par la perspective des Accords qui allaient se
nguy cơ sẽ gây trở ngại cho chúng, bọn cán bộ tuyên truyền vụng về khởi xướng
conclurent et risquaient de les contrarier, les propagandists commencèrent,
một chiến dịch bài trừ tôn giáo, ban đầu còn nhẹ nhàng nhưng chẳng mấy chốc

maladroitement, une campagne anti-religieuse, d’abord mesurée, mais vite
évidente. Ils tinrent des propos injurieux à l’égard des évêques vietnamiens du
Nord, et prétendirent qu’on pouvait demeurer bon catholique sans être soumis
au Pape : « diviser pour régner », c’est bien la tactique de Satan !

hiện rõ. Chúng đã dùng những ngôn từ phỉ báng đối với các Giám mục người
Việt ở phía Bắc, và tuyên bố rằng người ta có thể là người Công giáo tốt mà
không cần thần phục Đức Giáo hoàng: “chia để trị”, đúng là một chiến thuật của
quỷ Satan!

Mais cette fois, c’en était trop. L’Association des mères chrétiennes, la première,
releva le gant. Des femmes indigènes vinrent protester véhémentement auprès
des meneurs. Le jour où ces meneurs osèrent dire qu’il fallait maintenant
détruire le petit séminaire et l’évêché, ce fut un tollé et un tonnerre de
protestations. Et le Viêt-minh fut obligé de reculer!

Nhưng lần này thì quá lắm. Hội các Bà mẹ Công giáo đứng lên đầu tiên. Các bà
đã đến phản đối mạnh mẽ những tên kích động. Tới ngày mà mấy tên này dám
nói rằng phải đập phá Tiểu chủng viện và Tòa giám mục, chúng đã bị la ó và
phản đối kịch liệt. Và Việt Minh buộc phải lùi bước!

Bien plus: il ne put empêcher que le groupement des jeunes gens catholiques,
soutenu par des hommes influents, ne se lance, par manière de protestation, dans
des travaux de réfection de la cathédrale, au point qu’en ce jour où Monseigneur
revient, il a l’agréable surprise de trouver un édifice restauré de fond en comble.
Tous les travaux ont été executes par une main-d’oeuvre bénévole, à la barbe
des Viêt-minhs qui n’ont pas osé s’opposer.

Chưa hết: chúng đã không thể ngăn cản các nhóm thanh niên Công giáo, được
sự ủng hộ của những người có ảnh hưởng, tụ tập nhau và, như một cách phản
đối, lao đầu vào việc sửa sang lại nhà thờ Chính tòa, tới mức khi Đức Cha trở
về, Ngài đã có một sự ngạc nhiên thích thù là thấy nhà thờ đã được tu bổ toàn
bộ. Tất cả các ngày công đều là đóng góp thiện nguyện, ngay trước mắt Việt
Minh mà chúng chẳng dám cấm đoán.

Forts de ces succès, les chrétiens organisèrent le 15 août, fête de l’Assomption,
une procession solennelle qui groupa plusieurs milliers de fidèles, Vietnamiens
et Montagnards — procession qui se déroula sous le regard de l’Armée
populaire. Pour le centième anniversaire de la proclamation du dogme de
l’Immaculée Conception, c’était le triomphe de la Vierge Marie, qui se
réjouissait dans le Ciel et bénissait la foule en liesse. Les Viêt-minhs n’en
revinrent pas. Furieux, ils laissèrent échapper cet aveu :

Được thành công này tiếp thêm sức mạnh, vào ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Lên
Trời, giáo dân đã tổ chức một cuộc rước kiệu long trọng tụ họp cả mấy ngàn
người tham gia, Kinh và Thượng - dưới sự chứng kiến của quân đội nhân dân.
Để kỷ niệm 100 năm ngày tuyên bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội,
đây đúng là chiến thắng của Đức Mẹ, đang vui mừng trên trời và chúc phúc cho
đám đông hoan lạc. Việt Minh không thể tưởng tượng được tình cảnh này. Điên
tiết, chúng thú nhận rằng:

Ce pays est tout entier aux mains des curés! Quand nous ordonnons un meeting, Xứ này nằm hoàn toàn trong tay các ông cha xứ! Khi tổ chức các buổi mít tinh,
nous n’obtenons pas le quart des effectifs que vous rassemblez.
chúng tôi không đạt được một phần tư số người mà các ông quy tụ.
Dans la brousse, les Montagnards catholiques souffrirent advantage: quatre
paroisses éloignées furent pillées, les Pères français assignés strictement à
résidence, les fidèles endoctrinés; ceux-ci, dans leur apparente apathie,
assistèrent à des réunions, écoutèrent les discours des propagandistes, mais ne
bronchèrent pas.
Dans l’ensemble, constate l’évêque, ces sept mois d’occupation ont été plus
bienfaisants que nuisibles pour les populations, dans l’ordre moral et
psychologique : elles ont eu la claire révélation qu’il s’agissait bien du pur
communisme intrinsèquement pervers, athée et antireligieux, ce qui déclancha
une sorte d’instinct de conservation chrétien, une volonté de fidélité plus grande
à la foi et à l’Église.

Trong rừng, người Thượng Công giáo đau khổ hơn: 4 xứ đạo xa đã bị cướp bóc,
các Cha người Pháp bị cấm không được ra khỏi nơi cư trú, các tín hữu bị nhồi
sọ; những người này, bề ngoài tỏ ra lãnh đạm, cũng tham gia các buổi họp, nghe
các bài tuyên truyền, nhưng không phản ứng. Đức Cha nhận định:
Nói chung, 7 tháng bi chiếm đóng này đã đem lại nhiều điều tích cực hơn là có
hại cho dân chúng, về phương diện tinh thần cũng như tâm lý: họ đã có một sự
hiểu biết rõ ràng về cộng sản, một lý thuyết tự bản chất là xấu xa, vô thần, và
chống tôn giáo, nhờ đó khơi dậy lên trong họ một thứ bản năng giữ đạo, một
ước muốn được sống trung thành hơn với đức tin và Giáo Hội.

À peine rentré chez lui, Mgr Seitz reçoit un défilé ininterrompu de délégations Vừa về đến nhà, Đức Cha phải tiếp hết đoàn này sang đoàn khác từ tất cả các

de tous les villages montagnards qui viennent lui dire leur joie de voir la guerre làng Thượng, họ đến bày tỏ niềm vui vì chiến tranh đã kết thúc một cách thuận
se terminer de façon si heureuse pour eux et qui rendent grâce à Dieu et à la lợi cho họ, và họ xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn lo,
Sainte Vierge. Une inquiétude cependant, chez beaucoup: les Viêt-minhs, en se vì Việt Minh trước khi rút lui đã tuyên bố dọa nạt rằng:
retirant, ont laissé planer une crainte.
Prenez garde, ont-ils dit : nous partons parce que nous le voulons bien; mais
nous sommes les vainqueurs, et nous reviendrons avant deux ans. Malheur à
ceux d’entre vous qui accueilleront l’autorité qui va revenir et collaboreront :
ceux-là auront des comptes à nous rendre et nous serons impitoyables.
C’est ce que l’évêque appelle « le premier pétard à retardement ».

Coi chừng, chúng tao đi vì chúng tao muốn đi; nhưng chúng tao là những người
chiến thắng, và trong vòng hai năm chúng tao sẽ trở lại. Khốn cho tên nào giữa
tụi bay mà tiếp đón và cộng tác với chính quyền sẽ tới tiếp quản; những tên đó
sẽ biết tay chúng tao, và chúng tao sẽ không thương tiếc.

Le second, c’est qu’il y a, un peu partout dans la forêt, des agitateurs qui se
cachent, vont et viennent, endoctrinent, menacent la population. En face de ce
péril angoissant, il y a de quoi être vraiment inquiet. La toute jeune République
démocratique du Sud n’a rien à y opposer.

Còn trái pháo thứ hai, đó là gần như khắp nơi trong rừng, những tên kích động
đang lẩn trốn, đi qua đi lại, tuyên truyền và khủng bố dân chúng. Trước nguy cơ
đáng sợ này, có lý do để lo ngại thực sự. Chính quyền Cộng Hòa Dân Chủ non
trẻ ở miền Nam không có gì để đối phó. Đức Cha nhận xét như sau, trong khi
vẫn khuyến khích người giáo dân của mình sống đức tin, phải can đảm, không
sợ gì, kể cả cái chết:

« C’est un corps malade, invertébré et acéphale », juge encore l’évêque, qui
encourage ses fidèles à vivre leur foi, à être courageux, à ne rien craindre, même
la mort. « Des provinces côtières voisines encore sous contrôle viêt-minh, des
masses de pauvres hères, affamés, malades, désaxés, nous arrivent chaque jour.
Ils fuient les derniers jours du communisme, puisque leurs provinces doivent
bientôt faire retour au Sud-Vietnam. Ils fuient tant ils sont excédés du régime
communiste. Voilà dix ans qu’ils en sont esclaves, c’en est trop. Beaucoup nous
arrivent ici pour se faire soigner. Ils mendient le riz, le vêtement, le travail.
Pauvres gens! »

Đó là một cơ thể bệnh hoạn, không xương sống, chẳng có đầu. Các tỉnh lỵ ven
biển gần đây vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Việt Minh, những đám đông
nghèo nàn rách rưới, đói khổ, bệnh tật, mất phương hướng, đến với chúng tôi
mỗi ngày. Họ chạy trốn những ngày cuối của chủ nghĩa cộng sản, vì các thành
phố của họ sắp phải trả về cho Miền Nam Việt Nam. Họ chạy trốn vì đã quá
chán ngán chế độ cộng sản. Gần 10 năm nay họ đã làm nô lệ cho chúng, hết
chịu nổi rồi. Nhiều người đến với chúng tôi để được chăm sóc sức khoẻ. Họ xin
gạo, quần áo, công việc làm. Thật là tội nghiệp!

Đó là điều mà Đức Cha gọi là một “trái pháo nổ chậm đầu tiên”.

Ngài viết trong cuốn Bản Tin Hội Thừa Sai, khi trở về sau cuộc lưu đày:
Je vous en prie, amis de France, écrit Monseigneur à son retour d’exil, dans le
Bulletin des Missions Étrangères, je vous en prie, envoyez-nous donc ici tous
les « gauchisants », les « progressistes » de bonne foi… : qu’ils viennent voir et
entendre la clameur de ce million d’êtres humains: hommes, femmes, enfants,
jeunes et vieillards savent ce qu’ils font en fuyant le communisme mangeur
d’hommes!

Tôi khẩn cầu các người, hỡi những người bạn của nước Pháp, tôi khẩn cầu các
người hãy gửi qua đây tất cả các tay “phái tả”, “phái cấp tiến” thực lòng...:
mời họ đến đây để thấy được và nghe được tiếng kêu la của hàng triệu con người
này: đàn ông, đàn bà, trẻ con, thanh niên và người già, họ biết mình đang làm
gì khi chạy trốn chủ nghĩa cộng sản ăn thịt người!

CHAPITRE VIII
SUR TOUS LES FRONTS (1954-1960)

CHƯƠNG VIII
TRÊN TẤT CẢ CÁC MẶT TRẬN (1954-1960)

Lettre pastorale du 7 octobre 1954

Lá Thư Mục Vụ ngày 7 tháng 10 năm 1954

Rentré à Kontum depuis à peine plus d’un mois, Mgr Seitz lance à tous ses
prêtres et ses fidèles sa première Lettre pastorale. C’est à la fois un tableau de la
situation actuelle du pays, un examen sans concessiondu marxisme athée qui
l’envahit, une mise en garde des fidèles contre les loups déguisés sous une peau
de brebis, un appel à la prière et à la confiance, au courage, à la fidélité.

Trở về Kontum được hơn một tháng, Đức Cha Paul Seitz gửi tới các linh mục
và giáo dân Lá Thư Mục Vụ Thứ Nhất. Lá Thư vừa trình bày thực trạng của đất
nước, vừa phân tích một cách không khoan nhượng về chủ thuyết Mác xít vô
thần đang xâm chiếm đất nước, nhằm cảnh báo giáo dân về những con sói đội
lốt chiên, vừa là lời mời gọi mọi người hãy cầu nguyện, tin tưởng, can đảm và
trung thành.

«Soyez des apôtres ardents et intrépides» en est la trame générale, avec ces “Hãy là những tông đồ nhiệt thành và can trường” đó là nội dung chính, với
qualificatifs qui lui collent à la peau. Et pourtant, dès les premiers mots, il ne cả hai đức tính này đã dính liền với tên tuổi của Ngài. Tuy vậy, ngay từ những
cache pas le drame que vit son pays d’adoption.
lời mở đầu, Ngài đã không dấu được thảm cảnh mà đất nước Ngài đã nhận làm
quê hương đang phải đương đầu:
Durant le cours des huit derniers mois écoulés, écrit-il, la situation du Vietnam
s’est brusquement aggravée au point de devenir dramatique : le pays est divisé,
une autorité règne dans le Nord, une autre dans le Sud. De ce fait, l’unité de
l’Église au Vietnam est déchirée.

Ngài viết: “Trong suốt tám tháng vừa qua, tình hình nước Việt Nam đã trở nên
trầm trọng và bi thương: đất nước bị chia đôi, một chính quyền cai trị phía Bắc
và một chính quyền khác cai trị phía Nam. Do đó, sự hiệp nhất của Giáo Hội
tại Việt nam bị xé nát.”

L’évêque, responsable des âmes, rappelle que l’Église, depuis deux mille ans, a
été menacée, persécutée, déchirée par des hérésies, ravage par des suppôts de
Satan. Pourtant, les persécuteurs, les ennemis de Dieu et de l’Église ont passé,
ont été oubliés, et l’Église de Jésus-Christ, elle, petite plante fragile au départ,
s’est développée, est devenue un grand arbre aux racines profondes et solides.
«Les portes de l’enfer ne l’emporteront pas sur elle », a assuré Jésus-Christ à
saint Pierre.

Đức Giám Mục, với bổn phận coi sóc linh hồn, nhắc nhở anh em rằng Giáo Hội
từ 2000 năm nay đã luôn bị đe dọa, bắt bớ, xâu xé bởi các bè phái lạc giáo, tàn
phá bởi các đồ đệ của Satan. Tuy nhiên, những người bắt bớ, những kẻ thù địch
của Thiên Chúa và của Giáo Hội đều đã biến mất, đều đã bị quên lãng, còn Giáo
Hội của Chúa Giêsu Ki-tô, từ một chồi non mảnh mai lúc ban đầu, đã ngày càng
phát triển để trở nên một cây cổ thụ bén rễ sâu và chắc chắn “Các cửa hỏa ngục
sẽ không thể lấn át được” như lời Đức Giêsu Ki-tô đã khẳng định với thánh
Phêrô.

Monseigneur résume ensuite la doctrine de Karl Marx et les buts qu’il se
Đức Cha tóm tắt lý thuyết Karl Marx với những mục tiêu mà ông ta đề ra và
propose, qui sont mis en application par les communistes qui investissent le được những người cộng sản đang xâm chiếm nước Việt Nam thực hiện như:
Vietnam :
- Đào tạo một giống người mới không có Thiên Chúa;
- Éduquer un type nouveau d’homme, sans Dieu;
- Tích cực đánh đổ mọi trật tự cũ, mọi tư tưởng xưa. Cho là tốt tất cả
- Travailler activement à détruire tout l’ordre ancien, toutes lesidées
những gì phục vụ chủ nghĩa cộng sản, còn những gì ngược lại nó đều
anciennes. Est bien ce qui peut servir la cause communiste ; est mal tout ce
xấu;
qui lui est contraire ;
- Đấu tranh giai cấp, cùng với sự lừa dối, là phương thức hành động chính
- La lutte des classes est, avec le mensonge, le grand moyen d’action;
yếu;
- Malheur à tous ceux qui ne pensent pas comme le Parti: ils sont traités
- Khốn thay cho những ai không cùng suy nghĩ với Đảng: họ bị đối xử
comme des criminels, des traîtres à l’humanité, à la patrie. Alors, tout est
như là tội nhân, là những người phản bội nhân loại, phản bội tổ quốc.
bon contre eux: délation mensongère organisée, confession publique forcée,
Vì thế mọi xấu xa sẽ đổ trên đầu họ: bị tố giác một cách gian dối và có
déportation, prison, jugement populaire, assassinat sordide ou exécution
tổ chức, bị bắt thú tội công khai, bị đi đày, bị tù tội, bị nhân dân xét xử,
spectaculaire;
bị ám sát một cách bẩn thỉu hoăc bị hành hình thô bạo trước đám đông;
- Pour assurer la réussite, il faut dépersonnaliser l’individu, ne plus laisser
- Để bảo đảm sự thành công, cần phải làm cho mỗi người đánh mất nhân
l’homme penser et agir librement. Le communisme oblige, fait plier,
cách, không để con người được suy nghĩ và hành động một cách tự do.
endoctrine et conduit de force, pratique le lavage de cerveau, menace de
Cộng sản bắt ép, bẻ gãy con người, nhồi sọ và áp tải bằng sức mạnh, tẩy

mort. L’homme rééduqué n’a plus le droit de penser librement: c’est le Parti
qui s’en charge pour lui.

não, đe dọa mạng sống. Con người được cải tạo sẽ không được quyền
suy nghĩ tự do, chính Đảng sẽ làm thay họ.

L’évêque rappelle ensuite à ses enfants les avertissements du Seigneur ; l’heure
est venue pour eux de choisir Dieu ou Satan : on ne peut servir deux maîtres à
la fois. Il leur donne ses consignes : vie chrétienne plus intense, fréquentation
des sacrements de pénitence et d’Eucharistie, le chemin de la Croix et la
récitation du saint Rosaire; étudier et approfondir tous les éléments de notre
sainte religion. Le signe certain de fidélité à l’Église, c’est la fidélité au Pape.
Voilà pourquoi les communistes veulent d’abord entraîner à désobéir au Pape.

Tiếp đó, Đức Cha nhắc nhở con cái về những gì Thiên Chúa đã báo trước; đã
đến giờ để chọn lựa Thiên Chúa hay Satan (Quỷ dữ), không ai có thể làm tôi hai
chủ. Ngài truyền cho họ các mệnh lệnh: sống cuộc sống Ki-tô hữu mãnh liệt
hơn, siêng năng tham dự các bí tích Giải Tội và Mình Thánh Chúa, đi đàng
Thánh Giá và lần chuỗi Mân Côi. Học hỏi và đào sâu mọi tín điều của giáo lý
Hội Thánh. Dấu hiệu chắc chắn về sự trung thành với Giáo Hội là sự trung thành
với Đức Giáo Hoàng. Đó là lý do tại sao người cộng sản luôn bắt đầu muốn
chúng ta không vâng phục Đức Giáo Hoàng.

De même qu’il faut bannir la peur de notre coeur, il faut aussi en chaser toute
haine, toute rancoeur, tout esprit de vengeance ou de domination brutale.
«Aimez vos ennemis. » Pardonnez-leur le mal qu’ils vous ont fait, ou vous feront
encore. Priez spécialement pour eux chaque jour. Soyez bien convaincus que ce
n’est pas par la violence des armes que les communists pourront être ramenés
à la vérité et à la soumission à Dieu, mais seulement par votre témoignage, le
témoignage de l’amour rayonnant, vrai et pur des fils de Dieu que vous êtes.

“Chúng ta cũng phải loại bỏ nỗi sợ hãi khỏi con tim, xua tan mọi hận thù, mọi
oán hận, mọi tư tưởng trả thù hay óc thống trị bạo tàn. “Hãy yêu kẻ thù”. Hãy
tha thứ những điều dữ mà chúng đã gây nên hay sẽ còn gây ra cho chúng ta.
Hằng ngày hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho họ. Hãy xác tín rằng không
phải bạo lực hoặc vũ khí có thể đưa người cộng sản tìm về với chân lý và tuân
phục Thiên Chúa, nhưng chỉ với chứng tá cuộc sống, chứng tá của tình yêu sáng
ngời, chân thật và tinh tuyền của những người con Thiên Chúa nơi anh chị em”.

Monseigneur concluait ainsi sa longue lettre, courageuse et lumineuse: Martyrs
ou Judas: il faut choisir. Vous êtes, très chers frères, les fils des martyrs, ces
admirables chrétiens qui, au siècle dernier (1), ont arrosé la terre du Vietnam
de leur sang, plutôt que d’être infidèles à leur foi et à leur Dieu. Parce que « le
sang des martyrs est semence de chrétiens », de leur sacrifice est née cette belle
Église du Vietnam, dont le Saint-Père luimême a dit qu’elle était « la Fille aînée
de l’Église d’Extrême-Orient ».
Chrétiens d’aujourd’hui, serez-vous dignes de vos propres ancêtres les
martyrs? Frères très aimés, serez-vous dignes du Christ Jésus, mort en Croix
par amour pour vous ? L’heure est venue pour tous de répondre: c’est l’heure
du choix décisif!

Đức Cha kết thúc bức thư dài, can đảm và sáng ngời như sau:
“Phải chọn lựa: Tử Vì Đạo hoặc là Judas. Anh Chị Em rất thân mến, anh chị
em là con cháu của các Vị Tử Vì Đạo, những tín hữu rất đáng ngưỡng mộ ở thế
kỷ trước (thế kỷ 19) đã lấy máu mình tưới đẫm đất nước Việt Nam, hơn là chọn
bất trung với Đức Tin và với Thiên Chúa. Bởi vì “máu của các Vị Tử Vì Đạo
chính là hạt giống cho các Ki-tô hữu”, chính từ sự hy sinh của các Ngài đã nảy
sinh ra Giáo Hội Việt nam đẹp đẽ mà chính Đức Thánh Cha đã gọi là “Trưởng
Nữ của Giáo Hội Viễn-Đông”.
Hỡi Anh Chị Em tín hữu, Anh Chị Em có xứng đáng là hậu duệ của các Tiền
Nhân là những Vị Tử Vì Đạo hay không? Anh Chị Em rất thân mến, Anh Chị
Em có xứng đáng với Đức Giêsu Ki-tô, Đấng đã chết trên Thập Giá vì tình yêu
đối với chúng ta hay không? Đã đến giờ để trả lời: giờ của sự chọn lựa quyết
định.

Sans cesse, et de tout coeur, nous vous recommandons à Notre-Seigneur et à sa Một cách liên lỉ và với tất cả trái tim, tôi phó thác toàn thể Anh Chị Em vào
Thiên Chúa và vào Mẹ Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Thánh Tử
sainte Mère, la Vierge Marie, la Reine des martyrs.
Vì Đạo.”
Vị Giám Mục đã ký bức thư mục vụ này trong bối cảnh lúc bấy giờ của đất nước
Le prélat qui signe un tel document dans le contexte du moment ne se fait pas
d’illusion sur le sort qui l’attend en cas de nouvelle invasion du Viêt-minh. Il đã không hề ảo tưởng về số phận đang chờ đợi Ngài nếu xảy ra một cuộc xâm

sait que tous ses faits et gestes sont épiés, enregistrés, transmis en haut lieu par lăng mới của Việt Minh. Ngài biết rõ mọi hành vi và việc làm của mình đều bị
de multiples espions qui se cachent, avec le plus aimable sourire, derrière chaque dò xét, ghi chép và chuyển tải đến cấp trên bởi đông đảo các tay gián điệp nằm
poignée de riz.
vùng, với nụ cười dễ thương nhất núp phía sau từng nắm gạo.
Il est bien évident, confie-t-il à son père, qu’après cela le «Parti» a dû me classer
définitivement, si ce n’était déjà fait. Il me demandera des comptes, si un jour il
l’emporte effectivement dans le Sud. Mais cette éventualité ne m’inquiète guère.
____
Notes:
1. Le XIXe siècle.
____

Ngài đã tâm sự với ông Cố: “Lẽ tất nhiên sau bức thư này, “Đảng” sẽ cho on
vào sổ đen, nếu như họ đã chưa làm trước rồi. Họ sẽ tính sổ với con nếu một
ngày nào đó họ xâm chiếm miền Nam. Tuy nhiên điều đó không hề làm con lo
ngại”.

La reconstruction

Tái kiến thiết

Évêque bâtisseur, Mgr Seitz, à peine rentré d’exil, se met à l’oeuvre pour
construire ou reconstruire tous les bâtiments dont ont besoin le siège de son
vicariat et les principales villes de la province. Il s’agit d’aller aussi vite —
autant que faire se peut — que les destructeurs ! Il aime citer cette boutade d’un
vieux missionnaire du Tonkin, grand bâtisseur devant l’Éternel, qui se lançait
dans une énorme construction d’église à coupole — qu’il devait d’ailleurs
heureusement achever: «Pour bâtir, disait-il, ce n’est pas difficile: il suffit
d’avoir une piastre et une pioche. Quand on a cela, on commence, et tout de
suite (1). »

Là Giám Mục Xây Dựng, Đức Cha Seitz, sau khi lánh nạn trở về, đã bắt tay xây
dựng hoặc tái thiết các cơ sở vật chất cần thiết cho toà Giám mục của Giáo phận
và cho những thành phố chính khác. Cần phải tiến nhanh hết sức có thể--- ít nhất
phải bằng-- những kẻ phá hoại! Ngài thường lặp lại câu nói dí dỏm của một nhà
truyền giáo kỳ cựu ở Bắc kỳ, một nhà kiến trúc vĩ đại trước Đấng Vĩnh Cửu, đã
xây dựng một Ngôi Thánh Đường Mái Vòm to lớn --- mà ngài đã hoàn thành
tốt đẹp. Ngài nói: “Không khó để xây dựng, chỉ cần một đồng bạc và một cái
cuốc. Khi đã có, chúng ta bắt đầu và ngay lập tức (4)”.

À Plei-Ku, il construit une église en matériaux durs. À Kontum, il bâtit un
atelier-école pour ses jeunes ; il rebâtit, deux fois plus vaste, l’école des
catéchistes qui est une ruine ; il construit et équipe une imprimerie; il aménage
un couvent pour ses religieuses montagnardes.

Tại Plei-Ku, Đức Giám Mục xây dựng một Nhà Thờ bằng vật liệu nặng. Tại
Kontum, Ngài xây dựng trường nghề cho giới trẻ; trường Giáo Lý chỉ còn là
một đống gạch vụn, Ngài xây dựng lại lớn gấp đôi; xây dựng và trang bị một
xưởng in; sắp xếp một nhà dòng cho các nữ tu người Thượng.

À Ban-Mê-Thuot, une communauté de Soeurs de Saint-Vincentde-Paul s’est
établie, et construit un premier bâtiment convenable. Les bénédictines, quant à
elles, ont trouvé (ou Monseigneur leur a trouvé…) d’insignes bienfaiteurs qui se
mettent à leur bâtir un veritable monastère, en « dur », avec étage, pour
cinquante religieuses, alors qu’elles ne sont encore que douze — ce qui fait tout
de même sept recrues en six mois ! Il va falloir aussi construire une seconde
école de catéchistes dans le sud du vicariat : le Père Bianchetti, apôtre des
Rahdés, devra ouvrir son école dans moins d’un an. Enfin, vers l’Est, dans la
region des Jarai où jamais encore l’Évangile n’a été annoncé, il va falloir ouvrir
un poste, malgré la pénurie de missionnaires. « Tant pis ! dit l’évêque : chacun
travaillera un peu plus… »

Tại Ban-Mê-Thuột, nơi một cộng đoàn các Nữ Tu Dòng Vinh Sơn hiện diện,
Ngài xây dựng một căn nhà khang trang đầu tiên. Còn các Nữ Tu Biển Đức, họ
đã tìm được các nhà hảo tâm nổi danh (hoặc chính Đức Cha đã tìm cho họ) đang
khởi công xây dựng một tu viện thật sự bằng “vật liệu nặng”, có lầu, đủ chỗ cho
50 nữ tu trong khi con số hiện tại chỉ 12 người, gồm 7 tuyển sinh mới được tuyển
mộ chỉ trong vòng 6 tháng! Còn phải xây dựng một Trường Giáo Lý thứ hai ở
phía nam Giáo phận: Cha Bianchetti, Tông Đồ của người Rha-đê sẽ phải khai
trường trong thời hạn chưa đầy 1 năm. Về phía Đông, nơi trú ngụ của dân tộc
Jarai, nơi Tin Mừng chưa hề được loan báo, cần phải mở một giáo điểm, mặc
dầu đang thiếu nhà truyền giáo trầm trọng. Đức Cha nói “mặc kệ, mỗi người cần
phải làm việc nhiều hơn một chút…”.

Mais comment peut-il entreprendre tant de travaux coûteux, alors que cette
mission n’a aucun revenu ?… Et dans une situation politique si instable ?…
C’est que, ce qui pourrait apparaître comme des circonstances défavorables est,
en fait, des plus favorables pour lui. En effet, les civils et les militaires français
« liquident » ce qu’ils ont en Indochine. Ils partent avec le sentiment d’un
effondrement de leur oeuvre tout humaine et matérielle. Ils savent, ils voient
clairement qu’une seule oeuvre a des chances de survivre à tous les désastres :
celle des missionnaires français en Indochine. Alors, spontanément, ils offrent
leur aide pour que ceux-ci s’enracinent encore davantage. Le général Ély
luimême est à l’origine de ce mouvement, et les militaires rivalisent d’émulation
pour mettre tous leurs moyens dans cette stratégie. Alors, on n’hésite plus, et on
va de l’avant!

Nhưng làm sao Đức Cha có thể thực hiện nhiều công trình rất tốn kém này trong
khi Giáo phận truyền giáo không hề có một nguồn thu nhập nào cả? ...Và trong
khi tình hình chính trị đang rất bất ổn? … Đó là, vì những điều có vẻ như là
những trường hợp bất lợi, lại trở nên có lợi cho Ngài. Thực tế, phía dân sự cũng
như phía quân sự Pháp đang “thanh toán” những gì họ sở hữu ở Đông Dương.
Họ ra đi với tâm trạng là những công trình liên quan đến con người hay thuần
vật chất của họ sẽ đều sụp đổ. Họ biết rằng và họ thấy rõ ràng rằng, chỉ có một
công trình có khả năng còn tồn tại sau tất cả những thảm hoạ đó, chính là công
trình của những nhà truyền giáo người Pháp ở Đông Dương. Vì thế, họ tự động
giúp đỡ để những người này bén rễ sâu hơn nữa. Chính Tướng Ely là người bắt
đầu kế hoạch này và các nhà quân sự cạnh tranh nhau để đưa mọi thứ phương
tiện vào chính sách này. Như thế, không cần phải ngần ngại nữa, ta tiến bước
thôi.

Du renfort en jeunes missionnaires arrive aussi de France : les Pères Arnould, Mặt khác, sự tăng viện của các nhà truyền giáo trẻ cũng đến từ nước Pháp: các
Clément, Bonnet et Rannou se mettent aussitôt et courageusement à l’étude de linh mục Arnould, Clément, Bonnet và Rannou ngay lập tức và can đảm học
tiếng Bahnar.
la langue bahnar.
Ils font des progrès ultra-rapides, relève le Bulletin des Missions Étrangères;

Bản tin của Hội Truyền Giáo Hải Ngoại cho biết:

“Các vị đã có những tiến bộ nhanh chóng vượt bực; Cha Rannou đã vượt qua
le Père Rannou passe brillamment son examen de confession en cette langue, ce kỳ khảo thí giải tội bằng tiếng Bahnar một cách xuất sắc, chứng tỏ Cha đã làm
qui prouve qu’il a travaillé dur.
việc một cách cật lực.”
Monseigneur a fait venir auprès de lui ses collaborateurs les plus précieux de
Hanoï: le Père Vacher qui était son bras droit pour les constructions de la Cité
du Christ-Roi ; et aussi la dévouée madame Dubois, la « maman » des orphelins,
à qui il confie toute l’intendance du petit séminaire : cuisine, couture, jardin, où
elle se dépense avec effacement et discrétion.

Ngoài ra, Đức Cha cũng đưa về bên Ngài những người cộng tác rất đáng quý từ
Hà Nội: Cha Vacher là cánh tay phải cho công trình xây dựng Thị xá Ki-tô Vua;
và cả bà Dubois, một người xả thân phục vụ, còn được gọi là “Bà Mẹ của các
cô nhi” mà Ngài giao cho việc quản gia Tiểu Chủng Viện: làm bếp, may vá, làm
vườn và bà đã hết mình chu toàn công việc cách nhẹ nhàng và kín đáo.

Outre ces travaux d’Hercule engagés, ses projets d’avenir ne manquent pas: il a
sollicité plusieurs congrégations religieuses à venir fonder sur ses HautsPlateaux : les Frères des écoles chrétiennes, les trappistes, les rédemptoristes
pour prêcher et les rédemptoristines pour les soutenir de leurs prières ; il espère
bien obtenir l’agrément des supérieurs de ces congrégations. Il n’est pas
question de travailler « comme si » on n’allait pas rester, mais au contraire en
sachant fermement que l’avenir est à Dieu et en oeuvrant tant qu’il fait jour.

Ngoài những công trình to lớn mà Ngài đã bắt đầu, Ngài không thiếu những dự
án cho tương lai: Ngài đã mời gọi nhiều dòng tu tới thiết lập các cộng đoàn trên
Cao Nguyên: Các Sư Huynh Dòng La San, các cha Dòng Xi Tô, các cha Dòng
Chúa Cứu Thế để rao giảng và các nữ tu Dòng Chúa Cứu Thế để trợ giúp các
Ngài bằng lời cầu nguyện; Ngài hy vọng sẽ nhận được sự đồng thuận từ các Bề
Trên của các Hội Dòng này. Tất cả làm việc như “sẽ ở lại lâu dài”, và luôn biết
chắc chắn rằng tương lai sẽ thuộc về Thiên Chúa và cứ làm việc khi trời còn
sáng.

Ses activités, son enthousiasme, ont au moins pour effet de calmer l’inquiétude Những hoạt động cùng với lòng nhiệt tâm của Ngài ít nhất có hiệu quả làm dân
des populations, de neutraliser aussi l’action occulte des Viêt-minhs toujours en
chúng bớt lo âu và vô hiệu hóa hoạt động bí mật của Việt Minh vẫn luôn hiện

place. La confiance renaît donc — ce qui n’empêche pas le pasteur de redire à diện trong vùng. Tuy sự tin tưởng đang hồi sinh, vị chủ chăn không quên nhắc
tous qu’il faut être prêt au pire.
nhở với giáo dân phải luôn sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất.
Rien de mieux pour le faire comprendre que d’organiser des « retraites fermées»,
au cours desquelles évêque, prêtres et fidèles se mettent en face de Dieu et prient.
Six retraites sont ainsi prêchées dans le seul mois de janvier 1955; d’autres
continuent et continueront jusqu’à la fin. Tous les milieux sont atteints. Les «
fils des ténèbres » ne dorment pas, eux ; pourquoi les « fils de la Lumière»
dormiraient-ils ?…

Không gì làm cho họ hiểu thấu đáo tình hình hơn bằng việc tổ chức các buổi
“tĩnh tâm khép kín”, ở đó, Giám Mục, Linh Mục và Giáo dân đối diện với Thiên
Chúa và cầu nguyện. Sáu buổi tĩnh tâm đã được thực hiện trong tháng giêng
năm 1955; những buổi tĩnh tâm khác tiếp tục và sẽ được tiếp tục tới cuối năm.
Tất cả mọi cộng đoàn đều tham dự tĩnh tâm. Con cái “bóng tối” không ngủ tại
sao con cái “sự sáng" lại ngủ?...

Tout cela est passionnant, écrit Paul à son père. Mais tout cela est prenant, car
je ne vous donne que les grandes lignes, l’essentiel de la lutte engagée. Il y a, de
plus, l’accessoire, le train-train quotidien, avec ses difficultés, ses joies et ses
déceptions. C’est une grande grâce que d’être appelé à vivre un tel temps !

Ngài viết cho ông Cố: “Tất cả mọi điều đó thật lý thú, nhưng cũng làm con rất
bận rộn bởi vì con chỉ kể những nét chính yếu về cuộc chiến mà con đang phải
đương đầu. Ngoài ra còn những điều thứ yếu, cuộc sống thường nhật với những
khó khăn, những niềm vui cũng như không ít thất vọng. Thật là một ơn huệ cao
cả khi được mời gọi sống trong một thời điểm như thế này!”

____
Notes:
1. La piastre est la monnaie de base en Indochine.
____

___

Le Plan d’action sociale

Chương trình sinh hoạt xã hội:

En 1956-1957, le vicaire apostolique de Kontum pense que le moment est
favorable pour solliciter du gouvernement vietnamien une aide substantielle en
hommes, en argent, en matériel, pour l’assistance au peuple montagnard et le
développement de sa culture, de son habitat, de sa subsistance. Il s’inquiète, en
effet, de voir ce peuple si attachant, courageux et réceptif au christianisme,
vivre, au milieu du xxe siècle dans des conditions proches de celles de « nos
ancêtres les Gaulois ». De plus, ils sont en train de se faire submerger par des
populations chassées du Nord-Vietnam, que le gouvernement a tendance à
installer sur leur territoire qui n’a pas de cadastre et dont les indigènes occupant
les terres depuis des siècles ne connaissent pas les actes de propriétés.
Avec son sens génial de l’organisation et l’aide de sa seule machine à écrire,
Mgr Seitz écrit d’abord une brochure largement diffusée en France et intitulée
Nous ne voulons pas mourir, cri d’alarme pour faire connaître ses chers
Montagnards, qui ont été évangélisés par ses héroïques prédécesseurs des
Missions Étrangères de Paris qui y ont laisse leur peau il y a déjà cent ans, pour
les aider à évoluer et à survivre au contact de populations plus évoluées, sans se
laisser dévorer, et en gardant leurs caractères autochtones.

Notes:
4. Piastre là đồng bạc Đông Dương
____

Năm 1956-1957, Vị Đại diện Tông toà Kontum thấy rằng đây là thời gian thích
hợp để xin chính phủ Việt Nam một sự trợ giúp thực sự về nhân sự, về tiền bạc,
về vật dụng để giúp đỡ người Thượng và phát triển về văn hóa, điều kiện ăn ở
và sinh kế của họ. Thật vậy, Đức Cha lo ngại khi nhìn thấy sắc dân rất dễ mến,
can đảm và dễ dàng đón nhận Ki- tô giáo này đang sống ở thế kỷ 20 với những
điều kiện sống như thời “các tổ tiên người Gaulois (Pháp)”. Lại thêm miền đất
này đang bị tràn ngập bởi làn sóng người di cư từ Bắc vào mà chính quyền đang
tái định cư trên vùng đất không có địa bạ mà những người dân bản địa đã sở hữu
từ bao thế kỷ qua, nhưng không hề biết đến giấy tờ về quyền sở hữu đất.
Với khối óc tổ chức thiên tài và với sự giúp đỡ của chiếc máy đánh chữ, Đức
Cha Seitz soạn một tập sách mỏng được phân phát rộng rãi ở Pháp với tựa đề
“Chúng tôi không muốn chết”. Đây là một lời báo động để cho mọi người biết
đến những người Thượng thân yêu, đã được truyền đạo bởi các vị thừa sai anh
hùng tiền nhiệm của Hội Thừa Sai Paris. Các ngài đã bỏ xác nơi dây từ 100 năm

trước, nhằm giúp họ tiến hoá và sống còn, khi tiếp xúc với những dân tộc tân
tiến hơn mà không bị nuốt chửng và vẫn giữ được sắc thái dân tộc bản địa.
Ensuite, il rédige, en vingt-six pages, un « Programme general d’action sociale Tiếp theo đó, Ngài soạn “Chương trình hành động xã hội tổng quát của vùng
de la mission de Kontum », dont l’objet est clairement défini dès la première truyền giáo Kontum” dài 26 trang mà mục đích được xác định một cách rõ rệt
ngay từ dòng dầu tiên:
ligne:
Des Montagnards, nous nous proposons de faire des hommes.

“Những người Thượng, chúng tôi muốn họ thành người.”

Des « hommes », qui passeront d’un comportement humain arriéré et d’un mode
Những “con người” từ một cách sống còn lạc hậu và một lối sống còn sơ khai
de vie primitif, à un niveau individuel et social plus élevé et plus conforme aux
tiến tới một trình độ cá thể và xã hội cao hơn và phù hợp hơn với những đòi hỏi
exigences mêmes de la condition humaine.
của thân phận làm người.
Des « hommes » susceptibles de s’intégrer à la nation vietnamienne.

Những “con người” có khả năng sát nhập vào cộng đồng quốc gia Việt Nam.

Notre tâche est essentiellement d’ordre éducatif ; elle s’étend à tous les Nhiệm vụ của chúng ta chính yếu thuộc về giáo dục, bao trùm mọi lãnh vực sinh
domaines de l’activité humaine.
hoạt của con người.
Notre action est d’ordre structurel, en ce qu’elle tend, de par sa nature même, Hành động của chúng ta thuộc về cơ cấu vì, đúng như bản chất của nó, sẽ hướng
tới việc làm “thay đổi những điều kiện xã hội cơ bản” của người Thượng.
à la « modification des conditions sociales de base » des Montagnards.
Éducateurs, nous entrons pleinement dans les vues de l’Administration qui
«lutte contre le dépeuplement chez les Montagnards et cherche à les faire passer
de l’état social de tribus vivant aux dépens de la forêt à celui de communautés
stables fixées au sol par une agriculture et un élevage modernes » (Plan de
développement économique de juin 1952), en apportant à cette oeuvre si
urgente, condition de la survie des Montagnards et légitime fierté du Vietnam,
tout notre concours et tous nos soins.

Là nhà giáo dục, chúng ta hòa nhập một cách trọn vẹn vào ước muốn của chính
quyền trong cuộc chiến “chống lại sự sụt giảm dân số nơi những người Thượng
và tìm cách giúp đỡ họ thành lập những làng định cư sống nghề nông và chăn
nuôi thay vì cuộc sống bộ lạc tùy thuộc vào núi rừng” (Chương trình phát triển
kinh tế tháng 6 năm 1952). Với tất cả sự cộng tác và săn sóc, chúng ta cần thực
hiện chương trình cấp thiết này như là cơ hội sống còn của người Thượng và
cũng là niềm kiêu hãnh chính đáng của nước Việt Nam.”

Il faut épanouir et meubler l’intelligence, éduquer la volonté dans le sens de Cần khai hóa và vun trồng trí thông minh, giáo dục ý muốn thích nghi với những
tập quán mới lạ, uốn nắn lại năng lực phán đoán, hướng dẫn cảm xúc.
nouvelles habitudes, redresser le jugement, diriger l’affectivité.
Comment ? D’abord par la connaissance de la lecture, de l’écriture, du calcul
élémentaire ; par l’enseignement de la langue vietnamienne; puis par la diffusion
de la parole écrite, par les moyens audio-visuels; par les saines activités de
loisirs, telles que le chant choral et la musique. Mgr Seitz a constaté combien
les Montagnards étaient remarquablement doués pour cela. Leurs cordes vocales
et leurs organes de l’ouïe sont, naturellement, d’une pureté et d’une justesse qui
étonnent l’observateur. C’est là une disposition naturelle, une valeur humaine
qu’il convient de cultiver ; ils aiment chanter et s’y exercent avec une facilité
remarquable.

Phải làm thế nào đây? Trước hết cần biết đọc biết viết, biết những phép tính cơ
bản; bằng cách dạy tiếng Việt, rồi bằng cách phổ cập chữ viết, bằng các phương
tiện nghe-nhìn, bằng các sinh hoạt giải trí bổ ích, như âm nhạc và ca đoàn. Đức
Cha Seitz nhận thấy người Thượng có một khả năng về âm nhạc tuyệt vời. Họ
được thiên nhiên phú cho dây thanh quản và thính giác tinh khiết và chính xác
làm kinh ngạc người quan sát. Đó là một khả năng thiên phú, một giá trị nhân
văn cần phải trau dồi; người Thượng rất thích hát và luyện tập với một sự dễ
dàng đáng kinh ngạc.

Il est indispensable aussi d’éduquer le corps, de protéger la santé et d’élever le
niveau de vie. Il faut répandre les notions d’hygiène élémentaires, par une
éducation donnée dès l’école, par des foyers de formation pour les femmes, par
des règlements concernant la propreté des personnes, des maisons, des villages,
par la pratique de sports sains et équilibrés qui remplaceront les guerres que se
livrent les tribus entre elles.

Không thể thiếu giáo dục thể chất, bảo vệ sức khỏe và nâng cao mức sống. Cần
quảng bá những khái niệm về vệ sinh cơ bản, bằng giáo dục trong trường lớp,
trong các trung tâm giáo dục dành cho phụ nữ, bằng các quy định về vệ sinh
thân thể, vệ sinh nhà cửa, làng xóm, bằng các hoạt động thể thao lành mạnh và
cân xứng nhằm thay thế các cuộc chiến giữa các bộ lạc.

Les lépreux sont les enfants chéris de l’évêque. Alors, la mission a fondé un « Những người cùi là những đứa con thân yêu của Giám Mục. Giáo phận truyền
village de lépreux » ; ils sont cent vingt-sept dans ce « village », mais il y en a giáo đã cho xây dựng một làng cùi cho 127 người, nhưng còn khoảng 1000
plus de mille dans la forêt. Il faut les secourir.
người cùi còn ở lại trong rừng, cũng cần được giúp đỡ.
Un jour, raconte Mgr Seitz, je suis entré dans la misérable case d’un lépreux
mourant. Il n’était que plaies ; il n’avait plus qu’un souffle de vie. Je me
proposais de le consoler, mais quand je vis ce visage digne, calme,
resplendissant de la beauté et de la paix d’une âme sainte, je fus saisi, et c’est
moi qui fus consolé ! Je ne trouvai rien de mieux que de m’unir à ce « dernier
des derniers » parmi les hommes, souriant dans son agonie, pour chanter la
gloire de Dieu ! « Et les derniers seront les premiers. » Je compris, je touchai
du doigt que celui-ci était grand, très grand, et le resterait dans l’éternité. Ils
sont nos enfants chéris parce qu’ils sont aussi les enfants chéris du Dieu des
pauvres. Ils sont notre joyau et notre trésor. Et parce qu’ils le savent, ils sont
heureux et fiers d’avoir trouvé une raison de vivre et un sens à leur immense
misère.

Il faut aussi lutter contre la disette et la famine, dont souffrent trop souvent les
Montagnards et, pour cela, améliorer les méthodes de culture, extirper les
superstitions imposées par les sorciers, extirper surtout l’alcoolisme qui est un
vice enraciné, au point de prendre l’allure d’un véritable fléau qui décime les
populations autant que la malaria ou la variole, et amène une incontestable
dégénérescence physique et intellectuelle des tribus. Un commerce frauduleux
exploite cette tendance au vice, qui doit être expulsé par des mesures policières
très sévères.

Đức Cha Seitz kể: “Một ngày kia tôi vào trong túp lều tàn tạ của một người cùi
đang hấp hối. Toàn thân đầy những vết thương, không còn hơi thở của sự sống.
Tôi muốn an ủi anh ta, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đáng kính, trầm lắng,
phản ánh nét đẹp và sự bình an của một tâm hồn thánh thiện, tôi bị lôi cuốn và
chính tôi mới là người được an ủi. Tôi không tìm thấy điều gì tuyệt vời hơn là
hiệp nhất với “người bần cùng nhất trong số những người bần cùng” của loài
người, đang mỉm cười trong cơn hấp hối, để ca tụng vinh quang Thiên Chúa.
“Những kẻ rốt hết sẽ nên những kẻ đứng đầu”. Tôi đã hiểu và thực sự cảm nhận
anh là con người vĩ đại, rất vĩ đại và sẽ luôn thế mãi trong cõi trường sinh. Họ
là những người con yêu quý của chúng ta vì họ là con cái thân yêu của Thiên
Chúa, Chúa của những kẻ khốn cùng. Họ là châu báu và là kho tàng của chúng
ta bởi vì họ biết rõ điều đó và họ vui sướng, hãnh diện vì đã tìm được một lý do
và một ý nghĩa cho cuộc sống trong cơn bần cùng của cuộc đời”.
Cũng cần phải chiến đấu với sự thiếu thốn và đói khát mà những người Thượng
thường xuyên gặp phải; để làm được điều đó cần phải nâng cao cách thức canh
tác, bài trừ những mê tín dị đoan do các thầy phù thủy áp đặt, và nhất là bài trừ
thói rựơu chè, một tật xấu bám rễ sâu nơi người Thượng đến nỗi có thể xem như
một tai hoạ ghê gớm tàn sát người Thượng hơn là bệnh sốt rét và đậu mùa và
dẫn tới một sự suy thoái không thể chối cãi về thể chất cũng như tinh thần của
các bộ lạc. Các cuộc mua bán gian lận khai thác khuynh hướng về tật xấu này
cần được nghiêm trị và khai trừ bằng các biện pháp mạnh của cảnh sát.

Les Montagnards doivent recevoir des vêtements. Leur nudité, au même degré Những người Thượng cần nhận được quần áo. Sự trần truồng cũng như những
que leurs maisons insalubres, est cause d’affections pulmonaires graves et căn nhà thiếu vệ sinh là căn nguyên các chứng bệnh nặng và thường xuyên về
fréquentes.
phổi.
On voit que le vicaire apostolique de Kontum, outre son charisme de Vị Đại diện Tông toà Kontum, ngoài tài năng của một nhà truyền giáo, còn có
missionnaire, a aussi des qualités de ministre de l’Éducation nationale, de các đức tính của một bộ trưởng giáo dục quốc gia, bộ trưởng y tế, bộ trưởng vật
ministre de la Santé, de ministre de l’Équipement. Il a même celui de ministre tư trang thiết bị. Ngài còn cả đức tính của bộ trưởng quy hoạch đất đai vì Ngài

de l’Aménagement du territoire, car il veut organizer une judicieuse répartition
des terres qui fixerait des zones d’immigration réservées aux Vietnamiens, et
des zones intangibles et inaliénables réservées aux Montagnards, afin que la
désastreuse loi du plus fort ne chasse plus ces derniers de leur terre ancestrale.
Il étudie même des plans d’urbanisme très poussés, où il n’oublie ni les services
d’hygièn e, ni les lieux de culte et de culture, ni même les arbres d’ombrage et
d’agrément, ni, bien sûr, l’adduction d’eau potable et d’électricité — encore
inconnues sur ces Hauts-Plateaux.

muốn tổ chức sự phân chia đất đai một cách hợp lý: những vùng dành riêng cho
người di cư Việt nam và những vùng không thể đụng chạm tới và không thể
chuyển nhượng dành riêng cho người Thượng, để quy luật nguy hại “lý của kẻ
mạnh” không thể tiếp tục xua đuổi những người Thượng ra khỏi vùng đất của
tổ tiên mình. Ngài nghiên cứu kế hoạch đô thị một cách chi tiết, không quên
những dịch vụ dành riêng cho nhu cầu vệ sinh, những nơi dành riêng cho việc
thờ tự cũng như văn hóa, những cây trồng để cho bóng mát và làm cảnh, và
đương nhiên cả hệ thống dẫn nước sạch và mạng lưới điện mà lúc bấy giờ còn
xa lạ với vùng Cao Nguyên.

Le voici ensuite ministre de l’Agriculture : n’a-t-il pas été ouvrier agricole dans
sa jeunesse ?… Il veut apporter une veritable « révolution » — c’est le mot qu’il
emploie — en matière de technique agricole villageoise, avec les moyens
scientifiques modernes. Le Montagnard ne doit pas être exclusivement voué à
la culture du riz. Suivant les lieux, le régime des pluies, la qualité du sol, il devra
pratiquer les cultures vivrières, comme les arachides, en plus du riz ; les cultures
industrielles: café, thé, poivre, tabac, etc. ; les cultures maraîchères et fruitières;
l’exploitation forestière et le reboisement en vue de respecter la forêt.

Tiếp theo, Ngài còn là bộ trưởng nông nghiệp: chẳng phải Ngài đã là nông dân
thời trai trẻ sao? Ngài muốn mang đến một cuộc cách mạng thực sự cho nông
nghiệp – đó là từ mà Ngài sử dụng – về phương diện kỹ thuật nông nghiệp làng
xã với những phương thức khoa học tân tiến. Người Thượng không nên chỉ
chuyên việc trồng lúa. Tùy vào nơi chốn, chế độ mưa, chất lượng đất, người
Thượng cần phải trồng cây lương thực, như đậu phộng cùng với lúa; trồng những
loại cây công nghiệp như cà phê, trà, tiêu, thuốc lá …; trồng rau cũng như cây
ăn trái; khai thác và trồng rừng để tôn trọng rừng.

Il faudra aussi initier les Montagnards à la pratique d’un élevage rationnel du
boeuf, du buffle, du porc, de la volaille, avec des pâturages clos, en lui apprenant
à lutter contre les éléments prédateurs, depuis le feu jusqu’aux insectes ou aux
bêtes sauvages : sangliers, tigres et autres.

Cũng cần hướng dẫn người Thượng thực hành cách chăn nuôi hợp lý: bò, trâu,
heo, gà vịt với những bãi chăn thả khép kín và dạy cho họ cách thức chống lại
những yếu tố có thể làm hại cho súc vật, từ lửa cho đến những sâu bọ hoặc thú
dữ như heo rừng, cọp beo hay những thú dữ khác.

Le vicaire apostolique s’impose ensuite comme ministre de l’Industrie, car il
préconise, comme il l’a fait à Hanoï, des ateliers de menuiserie, de charpenterie,
de maçonnerie, de ferronnerie, de vannerie, de tissage et autres, et, dans un
second temps, la création d’usines à café, à thé.

Vị Đại diện Tông toà còn được biết đến như bộ trưởng công nghiệp vì Ngài
khuyến khích thành lập, như Ngài đã từng làm ở Hà Nội, những xưởng mộc,
xưởng gỗ, xưởng nề, xưởng sắt, xưởng đan lát, xưởng dệt và những nghề khác,
và tiếp theo đó là các nhà máy sản xuất trà, cà phê.

Chắc hẳn công trình mà Ngài thực hiện có vẻ rất to lớn, khó khăn và nhạy cảm.
L’oeuvre qu’il préconise apparaît considérable, difficile et délicate, certes. Aussi
conseille-t-il de former des animateurs doués d’un certain nombre de qualités: Vì vậy, Ngài chủ trương đào tạo những người phụ trách có năng khiếu về một
la foi, bien sûr, et avant tout ; mais aussi le désintéressement, l’honnêteté, une số đức tính: trước tiên và nhất là phải có lòng tin, nhưng còn phải biết vô vị lợi,
trung thực, nhẫn nại và kiên trì bền vững.
patience et une persévérance inaltérables.
Pour l’organisation générale de cette action sociale, le vicaire apostolique, qui
se sent l’étoffe de directeur de Polytechnique, de l’É.N.A., de l’Agro, prévoit
des instituts spécialisés, chargés de faire les études délicates, les mises au point
nécessaires, de former des cadres, et il préconise de commencer par créer des
fermes-écoles.

Về tổ chức chung của hoạt động xã hội này, Vị Đại diện Tông toà, tự cho mình
đóng vai trò của giám đốc trường bách khoa, trường E.N.A (trường quốc gia
hành chánh Pháp), trường nông nghiệp, dự kiến thành lập những trung tâm đặc
biệt, được uỷ thác nghiên cứu tinh tế các vấn đề, đưa ra những hiệu chỉnh cần
thiết, đào tạo cán bộ. Và Ngài đề nghị bắt đầu với việc thành lập những trườngnông trại.

Il pense aussi aux « Foyers féminins », la formation devant porter simultanément
sur l’homme et sur la femme, celle-ci jouissant, dans la société montagnarde,
d’une forte influence. Le programme porte sur tout ce que la femme doit savoir
pour jouer son rôle d’épouse, de mère, de maîtresse de maison.

Ngài cũng nghĩ tới những “trung tâm phụ nữ” để đào tạo họ về phái nam cũng
như phái nữ, vì đàn bà có một tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội người Thượng.
Chương trình nhằm đào tạo người đàn bà về tất cả những gì cần biết cho vai trò
vừa là vợ, là mẹ vừa là bà chủ gia đình.

Mgr Seitz tient beaucoup à créer au plus tôt ces « cités-pilotes », dont il a fait
l’expérience, en modèle réduit, à proximité de Hanoï. C’est à ses yeux, le moyen
nécessaire et radical pour faire éclater la force d’inertie, l’influence statique, du
milieu familial et social traditionnel des Montagnards.

Đức Cha Seitz tha thiết thành lập sớm nhất có thể “những thành phố thí điểm”,
mà Ngài đã có kinh nghiệm thành lập gần Hà Nội, tuy dưới mô hình thu nhỏ.
Theo Ngài, đây là cách thức cần thiết và căn bản để làm bùng nổ sự ù lỳ, ảnh
hưởng bất di bất dịch của môi trường gia đình và xã hội truyền thống của người
Thượng.

Bien sûr, on se heurtera au poids des traditions, à la peur des « Génies », à la
méfiance et à l’apathie naturelles des Montagnards, aux rivalités de villages.
L’influence des missionnaires sera prépondérante, car les fidèles connaissent
leur désintéressement, leur honnêteté, leur savoir, leur dévouement. Celle des
chefs montagnards doit être aussi utilisée pour mettre la masse du peuple en
confiance, car ce peuple a un respect inné de l’autorité.

Lẽ tự nhiên điều này sẽ vấp phải sức nặng của truyền thống, của sự sợ hãi các
“thần linh”, của tính đa nghi và của sự thờ ơ tự nhiên cũng như của sự cạnh tranh
giữa các làng với nhau. Tầm ảnh hưởng của các vị thừa sai sẽ có ưu thế vượt
trội vì các tín hữu biết rõ về sự vô vị lợi, sự trung thực, sự hiểu biết và sự tận
tâm của các Ngài. Cũng cần sử dụng tới tầm ảnh hưởng của các già làng để củng
cố niềm tin nơi dân chúng vì dân Thượng có sự tôn trọng bẩm sinh đối với người
có địa vị, quyền hành.

Le long rapport du vicaire apostolique, dont nous n’avons donné que les lignes
directrices, se termine par les questions financières. Le voilà donc également «
ministre des Finances ». Les missionnaires sont responsables de la bonne
marche morale et psychologique de la cité, ainsi que des activités éducatives. Le
gouvernement nomme un administrateur, responsable, en son nom, de la gestion
économique de la cité.

Bản báo cáo của Vị Đại diện Tông toà, mà chúng ta chỉ nói đến những điểm
thiết yếu, kết thúc với các câu hỏi về nguồn tài chính. Bây giờ Ngài lại là “Bộ
trưởng tài chính”. Các vị thừa sai có bổn phận dẫn dắt về mặt đạo đức và tâm lý
cũng như về mảng giáo dục của cộng đồng sao cho tiến triển một cách tốt đẹp.
Chính phủ bổ nhiệm một quản trị viên chịu trách nhiệm về sự phát triển kinh tế
của thành phố.

«Dirigisme » et « paternalisme », objectera-t-on peut-être: Monseigneur le
reconnaît volontiers, mais affirme qu’il n’y a pas lieu de s’en scandaliser, pas
plus qu’il n’y a lieu de se scandaliser de la « sujétion » de l’enfant à ses parents
durant ses premières années. Si le régime des « cités-pilotes » réussit et s’étend,
on peut penser qu’en une generation tout le pays Montagnard sera transformé.

Người ta có thể chỉ trích chương trình này như là “kinh tế chỉ huy” và “gia
trưởng chủ nghĩa”: Đức Cha vui lòng thừa nhận nhưng khẳng định là không có
gì là đáng chê trách vì cũng không khác gì sự “lệ thuộc” của trẻ con đối với cha
mẹ trong những năm tháng đầu đời. Nếu chương trình các “thành phố-thí điểm”
thành công và phát triển, người ta có quyền nghĩ rằng sau một thế hệ, tất cả xứ
Thượng sẽ được biến đổi.

Ce plan enthousiaste et généreux qui, des Montagnards, voulait faire « des
hommes debout (1) » fut envoyé au gouvernement vietnamien, avec l’espoir
qu’il serait pris en considération et qu’on obtiendrait une collaboration
fructueuse pour les Hauts-Plateaux. Il n’obtint qu’une sèche réponse, une fin de
non-recevoir, du très catholique président Ngô Dinh Diêm: « Nous voulons
digérer cette race ! »

Đề án nhiệt tình và quảng đại nhằm giúp người Thượng trở thành “những con
người đứng thẳng (4)” được gửi tới chính phủ Việt nam với hy vọng sẽ được
cứu xét và sẽ nhận được một sự cộng tác có hiệu quả cho vùng Cao Nguyên,
nhưng hỡi ôi, nó chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng, một từ chối thẳng
thừng của vị tổng thống rất công giáo Ngô Đình Diệm: “ Chúng tôi muốn đồng
hóa dân tộc này.”

Ce fut lui qui fut digéré peu après. Et non seulement lui, mais larace Và chính ông ta đã bị đồng hóa một thời gian sau, và không chỉ mình ông,
vietnamienne elle-même. Par le communisme…
nhưng cả dân tộc Việt nam, bởi chủ nghiã cộng sản…
___
Notes:
1. Des Hommes debout : titre d’un livre magnifique et émouvant sur ses chers
Montagnards que Mgr Seitz publiera quelque vingt ans plus tard.
___
L’immigration intensive du Nord au Sud-Vietnam

___
Notes:
4. (Des Hommes debout) Những người Đứng thẳng: Tên một quyển sách tuyệt
vời và cảm động viết về những người Thượng thân yêu của Đức Cha mà Ngài
xuất bản 20 năm sau đó.
___
Cuộc di cư vĩ đại từ Bắc vào Nam Việt Nam

Malgré l’indifférence des autorités civiles, malgré l’incertitude des temps, Mgr
Seitz, loin de baisser les bras, retrousse ses manches et le bas de sa soutane, et
commence à mettre en oeuvre ses nouveaux projets, comme si tout ne dépendait
que de lui, mais priant toujours intensément et faisant prier comme si tout ne
dépendait que de Dieu.

Mặc cho sự thờ ơ của các cấp chính quyền dân sự, mặc cho sự bấp bênh của thời
cuộc, Đức Cha Seitz, thay vì đầu hàng, đã xắn tay áo, vén áo chùng thâm, và bắt
đầu thực hiện những kế hoạch mới, như tất cả đều lệ thuộc vào Ngài, trong lời
cầu nguyện liên lỉ. Ngài cũng kêu mời mọi người cùng cầu nguyện như tất cả
chỉ phụ thuộc vào Thiên Chúa.

Il garde confiance que les idées exposées et les solutions proposes dans son Plan
seront un jour reconnues comme s’imposant d’ellesmêmes. En attendant, la
réalisation souffre de lenteurs et de toutes sortes de difficultés. Plus de la moitié
de son temps se passe en voyages, parfois sur de grandes distances, et par des
routes dont on n’a pas idée en France.

Ngài tin tưởng rằng các ý tưởng đã được trình bày và các giải pháp được đề nghị
trong đề án của Ngài một ngày kia sẽ được công nhận như lẽ đương nhiên. Trong
khi đó, việc thực hiện vấp phải nhiều chậm trễ và muôn vàn khó khăn. Hơn nửa
thời gian của Ngài dành cho các chuyến đi, đôi lúc thật xa và trên những con
đường mà người ở Pháp không thể tưởng tượng được.

Durant les années 1956-1957, la mission de Kontum est en pleine crise — mais
une crise de croissance ! L’immigration vietnamienne venant du Nord bat son
plein, et nombreux sont les chrétiens parmi ces réfugiés. Le vicaire apostolique
va les visiter dans les nouveaux villages qui se créent, et on lui demande des
prêtres : or, il n’en a pas suffisamment, malgré la quinzaine qui a accompagné
les immigrés ; alors, il pare au plus pressé en mettant en oeuvre ce qui donnera
des fruits dans quelques années : le petit séminaire passe de dix à soixante, puis
à cent ; mais il faut quinze ans pour former un prêtre… L’école des catéchistes
augmente son effectif d’un tiers ; le couvent des religieuses bahnars a quarante
postulantes. Les Soeurs de Saint-Paul-de-Chartres vont faire une fondation;
mais c’est une demi-douzaine qu’il en faudrait. Alors, l’évêque songe à fonder
une congrégation diocésaine ; mais, là encore, il faudra attendre plusieurs années
avant de pouvoir utiliser les religieuses.

Trong những năm 1956-1957, giáo phận truyền giáo Kontum gặp khủng hoảng
nặng, nhưng là cuộc khủng hoảng phát triển. Dân di cư Việt nam từ miền Bắc
vào rất đông, mà trong số đó có rất nhiều người công giáo. Vị Đại diện Tông toà
tới thăm họ trong các ngôi làng mới dựng lên và họ xin Ngài cho họ linh mục:
nhưng Ngài không có đủ linh mục mặc dầu có khoảng 15 linh mục đi theo dân
di cư. Ngài chắp vá những chỗ cấp bách nhất, trong khi bắt đầu công trình sẽ
cho kết quả sau một ít năm: số chủng sinh của tiểu chủng viện tăng lên từ 10
đến 60 rồi 100, tuy phải cần 15 năm mới đào tạo được một linh mục… Trường
giáo lý tăng quân số lên một phần 3. Nữ Tu viện cho người Bahnar có 40 tu sinh.
Các Xơ dòng Saint Paul thành Chartres lập một cộng đoàn, nhưng cần có thêm
cả chục. Vì thế, Đức Giám Mục nghĩ tới việc thành lập một dòng tu của Giáo
phận, tuy nhiên cũng phải mất nhiều năm mới có được các nữ tu sẵn sàng làm
việc.

Conclusion pratique immédiate : il faut construire partout. Et sans un sou, Kết luận thực tế ngay bây giờ: phải xây dựng khắp nơi, tuy như thường lệ, Ngài
vẫn không một đồng xu dính túi.
comme d’habitude!

Le mouvement de conversions s’amplifie chez les Montagnards, ce qui est grand
sujet de consolations pour les missionnaires : outre les vingt-cinq mille
chrétiens, il y a quinze mille catéchumènes ; mais c’est aussi un surcroît de
travail, et les Pères travaillent à la limite de leurs forces, et même au-delà, car
plusieurs sont hospitalisés ou obligés de partir se reposer en France.

Người Thượng trở lại đạo càng ngày càng đông, đó là một niềm an ủi cho những
nhà truyền giáo: ngoài 25 ngàn người công giáo còn có thêm 15 ngàn dự tòng;
nhưng cũng làm tăng thêm công việc, các linh mục làm việc hết sức mình và
nhiều khi còn vượt quá sức mình vì có nhiều vị phải nằm bệnh viện điều trị hoặc
bắt buộc phải về Pháp dưỡng bệnh.

Suivant son plan d’éducation, Monseigneur ouvre, en l’espace de quelques
mois, une centaine d’écoles de villages et trois centres d’éducation pour les
jeunes filles ; les chantiers de constructions se multiplient. Le drame est que,
malgré une visite sur le terrain du president Ngô Dinh Diêm,

Theo đề án về giáo dục, trong vòng ít tháng, Đức Cha đã khai trương 100 trường
làng và 3 trung tâm giáo dục dành cho thiếu nữ; các công trường xây dựng mọc
lên khắp nơi. Bi kịch là, mặc dầu có cuộc thị sát tại chỗ của Tổng Thống Ngô
Đình Diệm,

tout l’effort d’éducation, d’organisation, de financement par l’Administration
est à sens unique : au seul profit des immigrés vietnamiens. Les Montagnards se
voient spoliés de leur terre et pratiquement considérés comme un enjeu social
de valeur négligeable. Ils le sentient avec amertume, constate le pasteur.

“mọi cố gắng của giáo dục, của tổ chức, của tài trợ bởi chính phủ đều qui về
một mối duy nhất: nhằm mang lại lợi ích cho những người di cư Việt nam!
Những người Thượng bị đuổi khỏi đất của họ và được xem như hạng người đóng
vai trò không đáng kể trong xã hội. Họ cay đắng cảm nhận điều đó, vị Giám
Mục nhận định như vậy.”

Au programme qu’il a proposé : « Des Montagnards, nous voulons faire des
hommes », il lui a été répondu que l’on voulait assimiler cette race, et cette
assimilation équivaut à une digestion, à une disparition. C’est une injustice,
souligne-t-il, doublée d’une erreur profonde. Il faudrait plutôt parler
d’incorporation, d’intégration à la nation.

Về chương trình mà Ngài đã đề ra: “Những người Thượng, chúng tôi muốn họ
làm người”, Ngài đã nhận được câu trả lời là người ta muốn đồng hóa dân tộc
này và sự đồng hóa này đồng nghĩa với sự tiêu hóa, sự biến mất. Ngài nhận xét
đó vừa là một sự bất công vừa là một sự sai lầm nghiêm trọng. Lẽ ra cần phải
nói sát nhập, hoà nhập vào cùng một dân tộc.

Toujours aussi optimiste, Monseigneur pense que le gouvernement pourra Luôn lạc quan, Đức Cha nghĩ rằng chính phủ có thể sẽ đi đến một thái độ thích
évoluer vers une attitude plus favorable aux Montagnards: c’est une question de hợp hơn đối với người Thượng, chỉ cần thời gian, sự nhẫn nại và sự thận trọng.
temps, de patience, de prudence.
Au début de l’année 1958, il fait le point de l’immigration vietnamienne, qui
domine toute la situation de son vicariat et la commande. Il y a maintenant 200
000 immigrés, contre 35 000 il y a deux ans. Dans ce nombre, le chiffre des
chrétiens est passé de 31 000 à 65 000. Vingt-cinq paroisses nouvelles ont été
fondées, chacune d’elles comptant en moyenne un millier de fidèles. Vingt-huit
prêtres réfugiés du Nord sont venus renforcer ses effectifs, mais il reste encore
huit centres qui n’ont pu être pourvus de pasteurs. Ce n’est pas fini, car le projet
d’immigration prévoit l’implantation de 500 000 Vietnamiens sur les HautsPlateaux. En trois ans, la ville de Kontum est passée de 6 000 à 30 000 habitants.
De nouvelles routes vont s’ouvrir : à l’ouest vers le Laos, à l’est vers la mer, et
cette ville va devenir la plaque tournante et le grand marché de tout l’arrièrepays.

Đầu năm 1958, Ngài đúc kết tình hình di cư đang là điểm chính và chi phối đa
số hoạt động trong Địa phận Tông tòa. Hiện đã có 200.000 di dân so với con số
35.000 cách nay 2 năm. Trong số này, số tín hữu từ 31.000 đã vượt lên 65.000.
25 giáo xứ mới được thành lập, mỗi giáo xứ khoảng 1.000 giáo dân. 28 Linh
mục di cư từ miền Bắc đã tới để bổ túc quân số, nhưng còn tới 8 trung tâm còn
thiếu chủ chăn. Chưa dừng lại ở đó vì dự kiến sẽ có tất cả khoảng 500.000 di
dân vào vùng Cao Nguyên. Trong vòng 3 năm, thành phố Kontum từ 6.000 đã
tăng lên 30.000 dân. Những con đường mới sẽ được mở ra: về phía tây hướng
tới nước Lào, về phía đông hướng ra biển, và thành phố này sẽ trở nên trục giao
thông và trung tâm buôn bán cho toàn vùng.

Nhà cửa, làng mạc, thị trấn mọc lên như nấm. Hàng ngàn mẫu rừng được khai
Maisons, villages, cités poussent comme des champignons. Des milliers
hoang và khai thác: cả một vùng dân cư được nẩy sinh, bao gồm nhóm người di
d’hectares de forêt sont défrichés et mis en valeur : c’est tout un pays qui naît,
cư, nhóm nông dân, những người nghèo từ vùng ven biển theo lời mời gọi cấp

constitué de populations déplacées, de colons agricoles, de pauvres paysans de bách của chính quyền tới tìm nguồn sống trên vùng đất đầy hứa hẹn, và chính
la côte qui, sur invitation pressante des agents du gouvernement, viennent quyền đã ban cho họ sở hữu miếng đất họ được quyền và phải khai thác và họ
chercher de quoi vivre sur des terres promises. On leur donne alors, en propriété cảm thấy rất mãn nguyện.
— ce qui leur plaît évidemment, — un terrain qu’ils pourront et devront mettre
en valeur.
Outre les chrétiens de vieille souche, les catéchumènes sont nombreux parmi les
immigrés : déracinés, n’ayant plus d’attache avec leur pagode bouddhiste, ils
sont prêts à donner leur adhésion au christianisme qu’ils admirent ; mais il faut
les éduquer, les catéchiser. Quand il y a un prêtre, il faut le loger, construire une
église, une école ; il faut aussi meubler tout cela. En général, la première
installation est vite debout : un toit de chaume sur quelques bambous. Mais, si
cela fait très « pionnier », ce ne peut être qu’un stade transitoire. Sans retard, il
faut trouver les moyens d’une organisation plus viable : une baraque en bois,
couverte de tôle, avec un sol cimenté si possible. Ce n’est pas du luxe, mais c’est
fort cher quand même… Tous ces nouveaux centres paroissiaux seront à refaire
dans les cinq ou dix ans. Le temps de respire peut-être un peu !

Ngoài những tín hữu gốc, còn rất nhiều những người dự tòng giữa những người
di cư, những người đã bị mất gốc, xa rời các chùa chiền phật giáo, họ sẵn sàng
gia nhập công giáo mà họ rất ngưỡng mộ; tuy nhiên cần phải giáo dục và dạy
giáo lý cho họ. Rồi khi có một vị linh mục, cũng cần chỗ ở, cần xây dựng một
nhà thờ, một trường học, rồi phải trang bị tất cả. Nhìn chung, việc đầu tiên cần
phải xây dựng ngay là một căn nhà mái tranh, sườn, cột bằng tre, nhưng đó chỉ
là “khởi đầu” với tính cách tạm bợ. Ngay sau đó cần tìm kiếm cách thức để xây
dựng bền vững hơn như một căn nhà bằng gỗ, lợp tôn và nếu có thể nền tráng
xi măng. Không phải là điều xa xỉ, tuy nhiên cũng khá đắt đỏ … Tất cả các trung
tâm giáo xứ đều phải xây lại sau 5 tới 10 năm nhưng cũng đủ thời gian để thở
đôi chút.

Le plus gros souci du pasteur est de prendre en main, dès à présent, la masse
d’immigrés, réfugiés ou colons, car de la manière dont on aura su les encadrer
dès le départ et les agréger à la communauté chrétienne existante, dépendra pour
l’avenir la physionomie de cette mission, encore majoritairement païenne et
stagnante, qui devra devenir chrétienne et dynamique.

Nỗi băn khoăn to lớn nhất của vị chủ chăn là ngay từ bây giờ cần quan tâm tới
đám đông người di cư, người tị nạn hay các nông dân, vì cách thức tổ chức và
kết nạp họ ngay từ lúc đầu vào cộng đoàn giáo dân hiện hữu, sẽ ảnh hưởng tới
diện mạo của giáo phận mà đa số đang ngoại đạo và dậm chân tại chỗ, để họ trở
nên Ki-tô hữu nhiệt thành và năng động.

Gros soucis, certes, mais au fond, n’est-il pas l’homme qu’il faut, au moment
qu’il faut, à la place qu’il lui faut ? Il reconnaît très vite que les immigrés
vietnamiens jouent déjà, et joueront à l’avenir un rôle preponderant dans
l’évolution des tribus montagnardes : à lui et à ses missionnaires de leur
apprendre à jouer ce rôle ; il est délicat et ne souffre aucune fausse manoeuvre.
Ainsi, il fait des expériences de co-éducation de jeunes Montagnards bahnars au
milieu de groupes plus importants de jeunes Vietnamiens : d’abord cinquante
des premiers au milieu de deux cent cinquante des seconds, qu’encadrent des
Frères des Écoles chrétiennes. Parfait succès ! Alors, il augmente les
proportions, et il a la joie de voir que ses chers enfants sont heureux tous
ensemble.

Chắc hẳn đó là nỗi băn khoăn lớn nhất, nhưng phải chăng Ngài chính là người
của công việc, đúng nơi và đúng chỗ? Ngài nhận ra rất mau là các người Việt di
cư đang đảm nhận và sẽ đảm nhận một vai trò vượt trội trong quá trình phát triển
của các bộ lạc người Thượng: chính Ngài và các vị thừa sai sẽ có trách nhiệm
hướng dẫn cho họ làm tròn vai trò này, một vai trò tế nhị và không chấp nhận
một sai sót nào. Để bắt đầu, Ngài thử nghiệm phương pháp giáo dục chung các
trẻ em người Thượng Bahnar cùng với các trẻ em người Kinh với số lượng lớn
hơn: đầu tiên 50 trẻ em người Thượng giữa 250 trẻ em người Kinh, dưới sự
hướng dẫn của các Sư Huynh Dòng La san. Thành công mỹ mãn. Sau đó Ngài
tăng dần tỷ lệ và Ngài có niềm vui được nhìn thấy tất các con cái Ngài sống
chung hạnh phúc.

Dans le même temps, il achève les travaux d’ouverture de trois écoles
ménagères, à Kontum, à Cheo-Reo et à Ban-Mê-Thuôt, qui reçoivent sans Cùng thời gian đó, Ngài cho mở 3 trường dạy nữ công tại Kontum, Cheo Reo
distinction des jeunes filles montagnardes ou vietnamiennes, et met à leur tête và Ban mê thuột nhận các em người Thượng hoặc người Kinh, không phân biệt
và giao cho các dòng nữ tu phụ trách.
une communauté de religieuses.
En cette fin des années 50, en cette période de déplacements de populations,

Vào cuối thập niêm 50, trong thời kỳ di dân, thời gian người gia nhập đạo nhiều,
thời gian của những đấu tranh, Ngài nhận thấy chung quanh Ngài một cuộc sống

de conversions nombreuses, de luttes, il constate autour de lui une vie sôi động, đáng quan tâm, đang mở ra triển vọng tuyệt vời cho tương lai của Giáo
bouillonnante, pleine d’intérêt, qui ouvre des perspectives merveilleuses pour
Hội Việt nam,
l’avenir de la chrétienté au Vietnam.
Si, toutefois…

Tuy nhiên, nếu …

Voyage aux Philippines

Cuộc hành trình tới Phi Luật Tân

Si, toutefois, les hommes et les démons ne s’unissent pas pour s’acharner à
détruire ce qu’il construit et reconstruit sans fin, avec le courage d’un pionnier
et la persévérance d’une araignée sur sa toile. Il n’est pas seul, heureusement,
et, outre le secours de Dieu qu’il sollicite et fait solliciter sans cesse, il a la
confraternité de l’ensemble des évêques d’Extrême-Orient. Ceux-ci, au nombre
de cent quatorze, tiennent, en décembre 1958, une conférence épiscopale — la
première du genre — à Manille, aux Philippines, sous la présidence du cardinal
Agagianian, pro-préfet de la Propagande.

Tuy nhiên, nếu con người và ma quỷ không kết hợp để ra sức phá đổ những gì
Ngài đã đang xây dựng và xây dựng lại không ngừng với sự can đảm của nhà
tiên phong và sự kiên trì của con nhện trên lưới. May thay, Ngài không đơn độc,
vì ngoài sự trợ giúp của Thiên Chúa mà Ngài khẩn cầu và kêu gọi khẩn cầu
không ngừng, còn tình huynh đệ của tập thể các Giám Mục vùng Viễn-Đông.
Với con số 114 vị, các ngài tham dự hội đồng các Giám Mục tại Manila, Phi
Luật Tân, được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1958 dưới sự chủ trì của
Đức Hồng Y Agagianian, Bộ trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo.

Cette assemblée, prélude au second Concile du Vatican que le nouveau pape
Jean XXIII a annoncé et prépare activement à Rome, donne bien déjà l’image
de la chrétienté : les Indes, la Chine, le Japon, la Birmanie, la Malaisie, le Siam,
le Cambodge, le Vietnam, l’Australie même, y sont représentés. Le latin est
évidemment la langue qui unit tous ces prélats catholiques ; mais ils emploient
aussi l’anglais et le français dans les réunions restreintes.

Hội nghị này tiền báo Công Đồng Chung Vatican Thứ II mà Đức Tân Giáo
Hoàng Gioan XXIII đã loan báo và đang tích cực chuẩn bị ở Roma, đã cho chúng
ta thấy hình ảnh của Giáo Hội Công Giáo: Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Miến
Điện, Mã Lai, Thái Lan, Cam Bốt, Việt Nam và cả Úc Đại Lợi đều có đại diện
tham dự. Lẽ tự nhiên tiếng La Tinh là ngôn ngữ chung của các giáo sỹ công
giáo; nhưng người ta cũng sử dụng tiếng Anh và tiếng Pháp trong các cuộc họp
thu nhỏ.

Ils constatent que toute l’Asie est en plein bouillonnement, en pleine évolution.
L’Église y est persécutée en de nombreux pays, et des problems fort délicats se
posent qui ne peuvent être étudiés qu’à l’échelon international. Durant une
semaine, matin et soir, soit en commissions particulières, soit en assemblées
plénières, se tiennent des sessions dans l’immense université Saint-Thomas, qui
compte vingt-quatre mille étudiants.

Tất cả đều nhận ra rằng Á Châu đang trong tình trạng sôi sục, đang trong tình
trạng biến chuyển. Giáo Hội đang bị bách hại tại nhiều nước và nhiều vấn đề
khá tế nhị cần được nghiên cứu dưới mức độ toàn cầu. Trong suốt một tuần lễ,
cả sáng và chiều, hoặc bằng các buổi làm việc riêng biệt hoặc bằng các phiên
họp khoáng đại, tất cả các thảo luận đều diễn ra trong Đại Học rộng lớn Thánh
Tô-Ma nơi có đến 24 ngàn sinh viên theo học.

Những đề tài được khai thác, cũng giống như những đề tài không bao lâu nữa sẽ
Les sujets traités, comme ceux qui le seront bientôt en Concile, sont ceux qui
intéressent au premier chef l’Église, sa vie, sa croissance, son unité, avec la note được đề cập tới tại Công Đồng Chung, là những đề tài về Giáo Hội: cuộc sống
của Giáo Hội, sự phát triển của Giáo Hội, sự hiệp nhất của Giáo Hội, với ghi
propre aux pays émergents de l’Extrême-Orient.
chú đặc thù về các nước đang mở mang ở Viễn-Đông.
Đức Cha Seitz ghi nhận: “Hội nghị rất hữu ích, tôi trở về với lòng xác tín sâu
Ce fut du plus haut intérêt, note Mgr Seitz, et je rentre plus profondément
xa hơn về hai điều: sự nghèo đói của con người bị thương tổn bởi tội tổ tông và
convaincu de deux choses : la misère de l’homme, blessé par le péché originel,
et la sainteté de l’Église qu’anime sans cesse l’Esprit divin; elle seule est le sự thánh thiện của Giáo Hội luôn được Chúa Thánh Thần đánh động. Chính
Giáo Hội là men cho thế giới.”
levain du monde.

En dehors de ces travaux officiels, un autre centre d’intérêt fut celui des
rencontres et des contacts particuliers entre évêques. J’ai rencontré là des
confrères de la « rue du Bac », devenus évêques eux aussi, que je n’avais pas
revus depuis plus de vingt ans. Et puis aussi des évêques d’origines diverses,
travaillant comme moi dans des territoires peuplés d’aborigènes primitifs. Que
d’échanges de vues intéressants et fructueux!

Ngoài các công việc chính thức, sự gặp gỡ và trao đổi giữa các Giám mục cũng
đem lại lợi ích không nhỏ. “Tôi đã gặp lại ở đó các anh em đồng môn của
“Đường du Bac” (địa chỉ của Hội Thừa Sai Paris-ND) họ đã là Giám mục và
tôi chưa gặp lại từ hai mươi năm nay. Và các Giám mục thuộc nhiều nguồn gốc
khác nhau làm việc giống như tôi trong những vùng đất của người bản xứ còn
sơ khai. Các cuộc trao đổi rất thú vị và hữu ích”

Après avoir décrit ce qu’il a vu de Manille et de la déplorable américanisation
Sau khi đã diễn tả những điều Ngài đã thấy tại Manila và về sự Mỹ hóa tồi tệ
de la vie des habitants qu’il qualifie de « monstrueuse », le vicaire apostolique của cuộc sống dân chúng mà Ngài gọi là “quái dị”, Đức Giám Mục Tông Tòa
de Kontum aspire à revenir chez lui :
ước mong mau trở về lại Kontum.
Nous étions logés chez l’habitant — magnifiquement logés! Mais si je garde le
meilleur souvenir de la courtoisie et de la générosité avec lesquelles nous fûmes
reçus, je remercie néanmoins la Providence de m’avoir donné en partage un
évêché crotté, où l’on tire le diable par la queue à longueur d’année et de vie !
L’opulence n’est pas du tout le fait de Kontum et je n’ai nulle envie de convoiter
Manille, ses richesses et son confort. Les repas à l’américaine, pour d’autres
motifs, n’ont guère éveillé ma concupiscence : la compote de pomme avec
tranches de lard, les ananas frits avec de la viande hachée, le tout ni cuit ni à
cuire, ni chaud ni froid, me tenteraient davantage en temps de pénitence !…

“Chúng tôi được thu xếp chỗ ở nơi nhà dân một cách hoành tráng. Nhưng nếu
tôi giữ kỷ niệm tốt đẹp nhất về sự lịch thiệp và hào phóng mà người ta đã tiếp
đón chúng tôi thì tôi cũng cám ơn Đấng Quan Phòng đã cho tôi được chia sẻ
với một Tòa Giám Mục lấm bùn ở đó dầu vắt mũi cũng không đủ đút miệng
trong suốt năm, trong suốt cuộc sống. Kontum không giàu có nhưng tôi không
có mảy may thèm muốn sự giàu có và tiện nghi của Manila. Những bữa ăn kiểu
Mỹ vì nhiều lý do khác nhau, không gợi lên sự thèm khát của tôi chút nào: mứt
táo với những lát mỡ, dứa chiên với thịt bằm, tất cả không nấu chín hoặc không
để nấu, không nóng, không nguội, chắc có thể cám dỗ tôi hơn trong thời gian
đền tội…”

Terminant cette lettre à son père en janvier 1959, le toujours affectionné Paul Chấm dứt bức thơ gửi người cha vào tháng 1 năm 1959, Đức Cha Paul Seitz vẫn
lui énumère ses multiples occupations du moment:
luôn trìu mến kể ra nhiều công việc bận rộn hiện tại:
Voilà une semaine et plus que j’ai dû abandonner cette lettre: j’ai repris le
volant pour partir à l’autre bout du vicariat où des affaires urgentes à régler
me réclamaient. Dans deux jours, j’aurai soixante prêtres réunis à Kontum pour
la retraite annuelle. Après, ce seront mille obligations qui continueront de
m’assaillir. Entre autres, j’ai à préparer deux tournées de propagande, l’une en
France, qui sera confiée au Père Simonnet, et l’autre en Amérique, où je pense
me rendre moi-même — s’il plaît à Dieu ! — en août prochain. Il s’agit d’aller
demander aux fidèles d’Amérique de renflouer la caisse de la mission.

En fait, le voyage en Amérique est remis sine die, car le vicaire apostolique ne
peut raisonnablement quitter son diocèse en ces temps troublés où il est assailli
de toutes parts. Il confie donc à Geneviève de Galard, la célèbre « Ange de DiênBiên-Phu », qui vient d’épouser un des anciens scouts de Paul devenu capitaine
de la Légion et qui a des attaches aux États-Unis, le soin de faire connaître la
mission des Hauts- Plateaux grâce à un film réalisé sur Kontum.

“Đã một tuần lễ hoặc hơn thế con đã phải gác lại bức thư này: con đã lái xe đi
tới tận phía bên kia của Tông Tòa, ở đó nhiều công việc cấp bách đang chờ con
giải quyết. Trong hai ngày tới, con sẽ có 60 linh mục tụ họp tại Kontum cho việc
cấm phòng năm. Sau đó có muôn vàn công việc tiếp tục vây lấy con. Trong số
đó, con cần chuẩn bị hai chuyến đi để quảng bá Giáo phận: một ở Pháp, sẽ
được giao cho Cha Simonnet và một ở Mỹ mà con dự kiến sẽ đích thân con đi,
nếu Chúa muốn, vào tháng 8 năm tới, với mục đích kêu gọi cộng đồng tín hữu
người Mỹ trợ giúp ngân quỹ cho Giáo phận ”
Tuy nhiên, chuyến đi Mỹ bị dời lại vô thời hạn vì thực tế vị Giám Mục không
thể rời Tông Tòa trong thời gian lộn xộn này mà Ngài lại bận bịu bao nhiêu
chuyện. Ngài giao cho bà Genevière de Galard, người nổi danh “Thiên Thần
Điện Biên Phủ”, người vừa lập gia đình với một cựu hướng đạo sinh của Đức
Cha, một Đại Uý trong quân đội viễn chinh, và vì bà có những mối liên hệ ở
Hoa Kỳ, nhiệm vụ giới thiệu về công cuộc truyền giáo trên vùng Cao Nguyên,
nhờ một bộ phim thực hiện về Kontum.

Ce film, que le Père Simonnet diffusera, lui aussi, à travers la France est une
véritable oeuvre d’art, riche en émotions, du poignant au charmant, de l’horreur
à l’humour, à l’image du grandiose et dur pays. Car la France ne doit pas oublier
l’existence de ce pays éloigné de quelque treize mille kilomètres et elle doit
venir en aide à des populations qui ne l’ont pas oubliée.

Bộ phim này, mà chính cha Simonnet cũng phổ biến vòng quanh nước Pháp, là
một kiệt tác nghệ thuật thực sự, giàu cảm xúc, đi từ sự xót xa tới điều thú vị, từ
rùng rợn tới hài hước, giống như hình ảnh sống động của mảnh đất hùng vĩ
nhưng khắc nghiệt này. Vì nước Pháp không thể quên sự hiện hữu của đất nước
cách xa 13 ngàn cây số này và phải tới trợ giúp dân chúng, những người không
bao giờ quên họ.
Đức Cha viết:

Notre pays n’a nullement à rougir, écrit l’évêque, de ses quatre-vingts années
de présence et de travail ici, où demeurent plus d’amitiés réelles qu’on ne le
pense ordinairement On a tort de penser qu’une seule forme de liens pouvait
exister: ceux de la colonisation. Il y a place et il doit y avoir place désormais
pour autre chose. Les professeurs, les médecins, les missionnaires, les
techniciens, dans un climat de fair-play, ont un role important et urgent à jouer:
le rayonnement de notre culture — j’entends par là une civilisation chrétienne,
— l’âme profonde de ce pays le postule et le désire.

“Quê hương của chúng ta tuyệt không phải hổ thẹn, về 80 năm hiện diện và làm
việc tại đây, nơi tồn tại nhiều tình cảm bạn bè thực sự nhiều hơn là người ta
thường nghĩ. Đừng lầm tưởng rằng chỉ có một mối dây liên hệ tồn tại trong quá
khứ: mối dây liên hệ thực dân. Còn và phải còn chỗ từ nay cho nhiều mối dây
ràng buộc khác: các giáo sư, các bác sĩ, các thừa sai, các kỹ thuật viên, trong
một bầu khí ngay thẳng, đóng một vai trò quan trọng và khẩn cấp: làm lan toả
văn hóa của chúng ta, tôi muốn nói đến văn minh Ki-tô giáo, tâm hồn sâu thẳm
của xứ sở này luôn thỉnh cầu và mong muốn.”

Le gouvernement de la France reconnaît au moins le mérite, l’efficacité et le
courage de l’évêque de Kontum car, dix ans exactement après qu’il l’eut fait
chevalier de la Légion d’honneur, il l’élève au rang d’officier: le 19 juin 1959,
le consul général de France à Saïgon lui remet son insigne, avec discrétion et
prudence pour ne pas créer de remous — il y en a déjà suffisamment comme
cela! Mais le geste est significatif.

Ít nhất chính phủ Pháp cũng nhìn nhận sự xứng đáng, tính hiệu quả và lòng can
đảm của Đức Giám Mục Kontum bởi vì, chính xác sau 10 năm ngày nhận Bắc
đẩu bội tinh, Ngài được Tổng Lãnh Sự Pháp tại Saigon trao huy hiệu nâng lên
hàng sỹ quan vào ngày 19 tháng 6 năm 1959, một cách kín đáo và thận trọng để
tránh thêm rối ren. Đã có quá nhiều rồi. Nhưng cử chỉ này không kém ý nghĩa.

Le vicariat de Kontum donne l’exemple et continue à s’enrichir de
congrégations nouvelles : les franciscaines missionnaires de Marie sont invitées
à fonder un centre hospitalier quelque part en brousse, puis un centre
d’éducation ; des religieuses de Philadelphie envisagent de fonder un hôpital où
il y aurait docteurs, chirurgiens, dentistes: ce sera merveilleux!

Đức Giám Quản Kontum làm gương và tiếp tục làm giàu thêm nguồn nhân lực
bằng cách mời gọi những hội dòng mới: các nữ tu dòng Phanxicô Thừa Sai
Maria được mời thành lập một trung tâm y tế trong miền rừng núi, rồi tiếp đó
một trung tâm giáo dục; các nữ tu dòng Philadelphia xem xét thành lập một bệnh
viện với các bác sỹ, các nhà phẩu thuật, các nha sỹ: thật tuyệt vời.

Par ailleurs, la petite école de garçons de Kontum dirigée par les Frères des
Écoles chrétiennes est devenue un vaste établissement de sept cents élèves.
L’école des filles, dirigée par les Soeurs de Saint-Paulde- Chartres, est passée
de cent vingt à huit cent quarante élèves. Quant à la petite école des Soeurs de
Saint-Vincent-de-Paul, grâce à de nouveaux bâtiments, elle accueille quatre
cents élèves. En dehors de Kontum, églises et écoles voient le jour, de plus en
plus nombreuses, en brique, en planches, avec des toits en tôle ondulée. Ce
provisoire permet aux fidèles d’assister à la messe à l’abri de la pluie et du soleil
mais, avec l’afflux des chrétiens réfugiés du Nord-Vietnam, on voit ce proviso
ire se généraliser et durer. Les dispensaires se multiplient également —l’un
d’eux a été offert par une petite paroisse d’Auvergne — mais il en faudrait bien

Mặt khác, ngôi trường nhỏ cho các nam sinh do các Sư Huynh dòng La san phụ
trách đã trở nên một ngôi trường lớn với 700 học sinh. Ngôi trường cho nữ sinh
do các Nữ tu dòng Thánh Phao lô thành Chartres phụ trách đã đi từ 120 lên 840
nữ sinh. Còn trường do các nữ tu dòng Vinh Sơn phụ trách, nhờ ngôi trường
mới, đã đón 400 học sinh. Ngoài thành phố Kontum, các Nhà Thờ và trường học
mọc lên ngày càng nhiều, bằng gạch, bằng ván và mái lợp bằng tôn lượn sóng.
Các công trình xây dựng tạm thời này có thể giúp giáo dân tránh nắng và tránh
mưa khi tham dự thánh lễ, tuy nhiên với làn sóng những người di cư công giáo
từ miền Bắc vào, các công trình tạm thời này được lan rộng và trở thành lâu bền.
Các bệnh xá cũng gia tăng, một trong số này được một giáo xứ nhỏ vùng

davantage encore pour assurer les soins aux trop nombreux patients, et dans de Auvergne tặng, tuy còn cần nhiều hơn nữa để có thể chữa trị rất nhiều bệnh nhân
meilleurs conditions!
trong các điều kiện tốt đẹp hơn.
Instauration de la hiérarchie épiscopale au Vietnam (novembre 1960)

Thiết lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam (tháng 11 năm 1960)

Le 24 novembre 1960 est une date historique pour l’Église au Vietnam: le SaintSiège instaure la hiérarchie épiscopale dans ce pays. C’est la consécration
officielle d’une oeuvre missionnaire entreprise il y a plus de trois siècles par les
pionniers que furent Mgr François Pallu pour le Tonkin, Mgr Lambert de la
Motte pour la Cochinchine, ainsi que le Père de Rhodes, jésuite atypique.

Ngày 24 tháng 11 năm 1960 đánh dấu một ngày lịch sử của Giáo Hội Việt Nam:
Đức Thánh Cha thiết lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam. Đây là sự công nhận chính
thức thành quả công cuộc truyền giáo đã được khởi sự từ hơn 3 thế kỷ trước bởi
các nhà truyền giáo tiên phong: Đức Cha François Pallu ở Bắc kỳ, Đức Cha
Lambert de la Motte ở Nam kỳ, và Cha Alexandre de Rhodes một cha Dòng Tên
khác thường.

La création de la Société des Missions Étrangères assura la continuité de
l’oeuvre et les vicaires apostoliques s’efforcèrent de travailler à la création d’un
clergé vietnamien. À travers les persécutions, les révolutions, les guerres,
l’Église se développa, se maintint, disparut parfois dans les catacombes, pour
renaître plus vigoureuse. Sous les empereurs qui régnèrent entre 1820 et 1883,
on compta plus de 100 000 martyrs, dont huit évêques, cent quinze prêtres
vietnamiens, onze missionnaires, et une centaine de religieuses originaires du
pays. Il y eut des beatifications et des canonisations. Tant d’épreuves et de
souffrances portèrent leurs fruits, et l’Église connut un prodigieux
développement.

Việc thành lập Hội Truyền Giáo Ngoại Quốc bảo đảm sự liên tục của công trình
truyền giáo và các vị Giám Quản Tông Tòa cố gắng làm việc để thành lập hàng
Giáo Sỹ Việt Nam. Trải qua bao nhiêu bắt bớ, cách mạng, và chiến tranh, Giáo
Hội Việt Nam vẫn phát triển và đứng vững, nhiều lúc đã biến mất vào các hầm
mộ để sau đó hồi sinh một cách mãnh liệt hơn. Dưới thời các Vua trị vì những
năm 1820 đến 1883, có khoảng 100.000 vị tử vì đạo, trong đó bao gồm 8 Giám
Mục, 115 Linh Mục người Việt Nam, 11 Linh Mục Truyền Giáo và khoảng 100
nữ tu người bản xứ. Đã có nhiều vị được phong Chân Phước và được phong
Hiển Thánh. Bao thử thách và đau khổ đã kết sinh hoa trái và Giáo Hội Việt
Nam đã phát triển một cách kỳ diệu.

L’Église au Vietnam mérite plus que jamais son titre de « Fille aînée de l’Église
en Extrême-Orient » ; elle a un clergé autochtone suffisamment nombreux —
même si des missionnaires sont encore précieux en bien des secteurs : mais elle
ne doit plus être considérée comme « terre de mission » ; elle a, parmi son clergé,
une élite formée dans les universités de France ou de Rome ; l’administration
française s’est maintenant retirée, pour faire place aux autorités indigènes ;
l’armée française ellemême n’est plus là que pour une assistance technique de
soutien, et ne demande qu’à laisser à l’armée vietnamienne le soin de défendre
le pays des invasions nordiques.

Giáo Hội Việt Nam xứng đáng hơn bao giờ hết danh hiệu là “Trưởng Nữ của
Giáo Hội Viễn-Đông”; Giáo Hội Việt Nam có một hàng linh mục bản địa khá
đông đúc mặc dù sự hiện diện của các vị thừa sai vẫn còn rất đáng quý trong
một vài lãnh vực, tuy nhiên không thể còn được gọi là “vùng đất truyền giáo”;
trong hàng giáo sỹ, có những thành phần ưu tú đã được đào tạo từ các trường
Đại học tại Roma và ở Pháp; chính quyền Pháp đã rút đi và được thay thế bởi
chính quyền bản xứ; quân đội Pháp chỉ còn hiện diện như là một sự trợ giúp kỹ
thuật và giao cho quân đội Việt Nam nhiệm vụ bảo vệ đất nước chống các cuộc
xâm lược từ phía bắc.

Les « vicariats apostoliques » disparaissent donc, tandis que trois archevêchés
Lẽ tự nhiên các Giáo phận Tông Tòa biến mất trong khi ba Giáo Tỉnh mới được
sont créés. Au Nord, sous régime communiste, celui de Hanoï, qui reçoit comme
thành lập: phía Bắc, dưới chế độ cộng sản, là Giáo Tỉnh Hà Nội với Đức Giám
titulaire Mgr Trinh-nhu-Khué ; il y a neuf évêchés, avec trois cents prêtres, tous
Mục Trịnh Như Khuê làm Tổng Giám Mục với 9 Giám Mục, 300 linh mục, tất
Vietnamiens, pour 800 000 catholiques sur 16 800 000 habitants, soit 5 %.
cả đều là người Việt Nam và 800.000 giáo dân trên tổng số 16.800.000 dân,
Au Sud, les archevêchés de Hué, avec Mgr Ngô Dinh Thuc, frère de Diêm; et khoảng 5% công giáo.
Saïgon avec Mgr Nguyen Van Binh. Trois évêques des Missions Étrangères Phía Nam, Giáo Tỉnh Huế với Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục, em của Ông
acceptent de céder leurs sièges à des Vietnamiens. Seuls les diocèses de Kontum
Diệm và Giáo Tỉnh Saigon với Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình. Ba Giám
et de Nha-Trang gardent, pour le moment, leurs évêques occidentaux : Mgr Seitz
Mục của Hội Thừa Sai thoái vị để nhường tòa cho các Giám Mục người Việt

et Mgr Piquet. Au total, l’Église au Vietnam-Sud compte donc vingt
circonscriptions ecclésiastiques, avec dix-huit archevêques ou évêques
résidentiels autochtones et deux français ; avec 1 400 prêtres, pour 1 400 000
catholiques sur 14 900 000 habitants, soit 10 %. Chaque année, à cette époque,
environ 30 000 baptêmes d’adultes sont conférés. Le T.R.P. Quéguiner,
supérieur général de la Société des Missions Étrangères de Paris, approuve
et entérine ces décisions:

Nam. Hiện chỉ còn giữ lại các Giáo Phận Kontum và Nha Trang cho các Giám
Mục người Tây phương: Đức Cha Seitz và Đức Cha Piquet. Tổng cộng Giáo
Hội Miền Nam Việt Nam gồm có tất cả 20 Giáo Phận với 18 Tổng Giám Mục
hay Giám Mục bản địa ,và 2 Giám Mục người Pháp; với 1400 linh mục cho
1.400.000 giáo dân trên 14.900.000 dân, khoảng 10% người công giáo. Thời bây
giờ, mỗi năm có khoảng 30.000 người lớn được rửa tội. Cha Quéguiner, Bề trên
Tổng quyền của Hội Thừa Sai Paris tán thành và chuẩn y những quyết định đó:

Fidèle à ses constitutions et à ses traditions, écrit-il, la Société des M.E.P. se
réjouit vivement d’avoir cédé au total huit missions au clergé vietnamien et de
voir aujourd’hui officiellement consacrée l’oeuvre missionnaire entreprise il y
a plus de trois siècles par ses fondateurs.

Ngài viết”: Trung thành với hiến pháp và truyền thống, Hội Thừa Sai Paris đã
nhường lại tất cả 8 địa phận thừa sai cho các giáo sỹ người Việt Nam và vui
mừng được nhìn thấy sự công nhận chính thức thành quả của công cuộc truyền
giáo đã được khơi nguồn từ hơn 3 thế kỷ trước bởi các nhà sáng lập.”

Manifestement, Mgr Seitz est l’homme indispensable et irremplaçable pour le
moment. Il reste donc à son poste et y poursuit son travail. Il constate qu’après
moins de dix ans de sa présence, son diocèse — puisqu’il s’agit maintenant d’un
« diocèse » et non plus d’un « vicariat » — qui comptait 7 000 chrétiens, en
compte maintenant grâce, en partie, à l’afflux du Nord, 98 416, dont 66 930
Vietnamiens, 31 340 Montagnards et 144 Européens, sur un total de 755 000
habitants ; que le nombre de prêtres vietnamiens qui était de vingt-quatre est
passé à soixante ; qu’il a aussi 180 petits séminaristes ; qu’il a 20 000
catéchumènes à évangéliser ; que l’école des catéchistes a maintenant 150
élèves; la léproserie, sous la vigilance maternelle de Soeur Marie-Louise,
compte 350 pensionnaires en traitement ; et tout est à l’avenant. La tâche est
immense!

Hiển nhiên rằng Đức Cha Seitz là người không thể thiếu và không thể thay thế
trong thời gian này. Ngài ở lại Giáo Phận và tiếp tục công việc. Ngài ghi nhận
với gần 10 năm hiện diện, Giáo Phận của Ngài – bây giờ đã thành Giáo Phận
Chính Tòa không còn là Giáo Phận Tông Tòa nữa – từ 7000 giáo dân nay đã đạt
con số 98.416 giáo dân, một phần cũng nhờ làn sóng di dân từ miền Bắc, trong
đó bao gồm 66.930 giáo dân người Kinh, 31.340 giáo dân người Thượng và 144
người Âu châu trên tổng số 755.000 dân; các linh mục người Việt Nam đã từ 24
nay lên tới 60; Ngài cũng có 180 tiểu chủng sinh; 20.000 dự tòng cần phải dạy
giáo lý; trường giáo lý nay đã có 150 học sinh; trại cùi, dưới sự coi sóc đầy tình
mẫu tử của Nữ Tu Marie Louise, đang chăm sóc 350 người nội trú; và tất cả đều
xuôi chảy tốt đẹp. Một công việc thật lớn lao.

Pour manifester son soutien aux évêques et missionnaires demeurés sur place,
le T.R.P. Quéguiner vient leur rendre visite à l’automne 1961 et Mgr Seitz lui
fait les honneurs de sa ville épiscopale et de ses districts. Kontum, avec ses
églises, son petit séminaire, ses couvents, ses écoles, collèges, imprimerie,
ateliers lui donne l’impression d’une ville à la profonde influence chrétienne. Il
remarque aussi la 2 CV du Père Giffard, balafrée de cinq impacts de balles de
mitraillette.

Nhằm ủng hộ các Giám mục và Linh mục còn hiện diện tại chỗ, Cha Bề Trên
Tổng Quyền Quéguiner tới thăm họ vào mùa thu năm 1961 và Đức Cha Seitz
hân hạnh giới thiệu cho Ngài về thành phố và các địa hạt của Giáo Phận Kontum
với những ngôi Nhà Thờ, Tiểu Chủng Viện Thừa Sai, các Dòng Tu, những ngôi
trường Trung Học và Tiểu Học, xưởng in, các xưởng nghề làm cho Ngài có cảm
giác đây là một thành phố chịu ảnh hưởng sâu rộng của văn hóa Ki-tô giáo. Ngài
cũng để ý tới chiếc xe hai ngựa của Cha Giffard lỗ chỗ với 5 viên đạn súng tiểu
liên.

« Discrétion et prudence », conseillait-on naguère à Mgr Seitz, lors de la
cérémonie de remise de sa Légion d’honneur : c’est que le Viêtminh est toujours
là, aux aguets, cherchant toujours à terroriser les populations. Des drames
viennent sporadiquement manifester sa presence — et sa nuisance, —
bouleversant les coeurs des fidèles et de leur pas teur. C’est d’abord le Père

“Kín đáo và thận trọng” đó là lời khuyên mới đây cho Đức Cha Seitz trong buổi
lễ trao tặng Huân Chương Bắc Đẩu Bội Tinh: lý do là Việt Minh vẫn luôn hiện
diện, nghe ngóng và luôn tìm cách khủng bố dân chúng. Các thảm kịch lẻ tẻ nói
lên sự hiện diện và sự quấy rối của chúng và làm xao động con tim của các tín
hữu và của vị chủ chăn. Trước tiên, Cha Minh, Cha Sở Giáo xứ Kon- Kola, một
linh mục Việt Nam dễ mến và nhiệt tâm đã bị bắn chết ngày 28 tháng 9 năm

Minh, le sympathique et zélé curé de Kon Kola, un Vietnamien, qui est abattu,
le 28 septembre 1960. Un an plus tard, c’est le jeune Père Théophile Bonnet, à
qui Mgr Seitz a demandé de remplacer le Père Minh, qui est froidement
assassiné en plein service d’apostolat, cent ans exactement après le martyre, non
loin de là, du bienheureux Étienne Cuénot. Le 8 décembre 1961, le Père Bonnet
assiste à une cérémonie à Kontum et, avant de regagner son district de KonKola, il confie qu’il se sait en danger.

1960. Một năm sau đến lượt Cha trẻ Théophile Bonnet mà Đức Cha Seitz đã đặt
thay thế Cha Minh, đã bị ám sát một cách lạnh lùng trong khi thi hành sứ vụ
mục tử, đúng 100 năm sau ngày tử đạo của Á Thánh Étienne Cuénot không xa
nơi đó. Ngày 8 tháng 12 năm 1961, Cha Bonnet, sau khi tham dự một buổi lễ ở
Kontum, trước khi trở lại địa sở Kon-Kola, Ngài thú nhận Ngài biết đang gặp
nguy hiểm:

“Tôi đã quyết định tiếp tục công việc xem như Việt Minh không hiện diện và đi
Je suis décidé à continuer mon travail comme si les Viêt-minhs n’existaient pas thăm các làng bằng bất cứ giá nào”
et à visiter mes villages coûte que coûte.
Và Ngài đã thực hiện như vậy: cử hành các Thánh lễ, giải tội và an ủi các con
C’est ce qu’il fait, célébrant des messes, confessant et réconfortant ses ouailles chiên và họ biết rõ rằng tính mạng Ngài đang bị đe dọa. Các con chiên ngăn cản
qui le savent menacé de mort. Ces derniers l’engagent à ne pas sortir de chez Ngài không rời khỏi nhà, không đi từ làng này qua làng khác vì một số làng bị
lui, à ne pas se rendre d’un village à l’autre : certains sont cernés par des bao vây bởi lính Việt Minh được trang bị vũ khí và đang rình rập Ngài, nhưng
miliciens viêt-minhs armés qui le guettent : il ne peut se rendre à leurs Ngài bất chấp các sự can ngăn. Sáng sớm ngày 13, sau khi giải tội và cử hành
arguments. Le 13 au petit jour, il entend encore des confessions, célèbre la Thánh Lễ, Ngài thu dọn một cách nhanh chóng các vật dụng cần thiết và nói:
messe. Ayant ensuite rangé rapidement ses affaires, il dit : « Vite, partons, les “chúng ta ra đi nhanh lên, Việt Minh đang muốn giết Cha”. Ngài muốn sang
Viêt-minhs veulent me tuer. » Il veut gagner le village voisin, poursuivant sa
làng bên cạnh và tiếp tục công việc mục vụ tới cùng. Một vài giáo dân, lẽ tự
mission jusqu’au bout, quelques fidèles — sans armes évidemment — le
nhiên không mang theo khí giới, đi phía trước để bảo vệ Ngài. Một tràng súng
précédant et le protégeant. Une rafale de mitraillette l’arrête, le transperce. Il
tombe, mort sur le coup, la main droite crispée sur son chapelet. Les chrétiens tiểu liên đã ngăn cản và xuyên thủng Ngài. Ngài ngã gục, chết tại chỗ, tay phải
còn nắm chặt cỗ tràng hạt. Các tín hữu vội chạy lại và kêu lên “Cha ôi! Cha ôi!”
se précipitent : « Ô Père ! Ô Père ! » Puis ils crient aux assassins:
rồi hét lên với các kẻ sát nhân:
“Bây giờ các ông đã giết Cha của chúng tôi rồi, các ông giết chúng tôi luôn đi,
Maintenant que vous avez tué notre Père, vous pouvez nous tuer aussi. Tirez
hãy bắn chúng tôi đi”
aussi sur nous !
Nhưng họ không còn thấy ai cả. Cuộc phục kích đã được chuẩn bị hoàn hảo và
Mais ils ne voient personne. L’embuscade était bien préparée, la retraite aussi: cuộc rút chạy cũng thế: các kẻ sát nhân đã biến mất vào rừng sâu.
les criminels ont déjà disparu dans la jungle.
Xác của Ngài đã được đưa về nhà nguyện làng Kon-Kola và cả làng tụ họp cầu
Le corps du Père Bonnet est porté par les chrétiens dans la chapelle de Kon Kola, nguyện và than khóc Ngài, trong khi ở quanh đó, bọn Việt Minh bắn các loạt
où tout le village vient prier et se lamenter, tandis qu’aux alentours les Viêts đạn lên trời để ăn mừng và cười vang khoái chí.
laissent éclater leur joie en tirant des coups de feu en l’air et en riant
bruyamment.
Khi nhận được tin báo về thảm kịch, Đức Giám Mục rất đau khổ. Cha Bonnet
Quelle douleur pour l’évêque, lorsqu’on lui apprend le drame! C’est un de ses là một trong những linh mục tiên phong rất can đảm mà Đức Cha đã tin tưởng
courageux pionniers, sur lesquels il compte le plus, qui disparaît, à l’âge de nhất. Ngài đã ra đi ở tuổi 35. Nhưng còn gì đẹp hơn được chết trên đường truyền
trente-cinq ans. Mais n’y a-t-il pas de plus beau trépas pour eux que de mourir giáo? Được phúc tử vì đạo? được thông phần cuộc sống của Thầy Chí Thánh?
sur la brèche? De subir le martyre? De partager la vie du Maître? Le corps arrive Xác của Ngài về tới Kontum ngày 14 và hôm sau được an táng.
à Kontum le 14 et l’inhumation a lieu le lendemain.

Le Père Bonnet, en compagnie de Jean-Charles Cornay, de Théophane Vénard, Cha Bonnet cùng với Jean-Charles Cornay, Théophane Vénard, Jean-Louis
de Jean-Louis Bonnard et de tant d’autres martyrs, veille maintenant sur ses Bonnard và nhiều vị tử vì đạo khác giờ này đang dõi mắt trông nom các đồng
confrères et sur tout le vicariat.
nghiệp và toàn thể Giáo Phận.
CHAPITRE IX
LE SECOND CONCILE DU VATICAN (1962-1965)
Grand Événement Dans l’Église Catholique

Chương IX
Công Đồng Vatican II (1962-1965)
Biến Cố Lớn Trong Giáo Hội Công Giáo

Sau bốn năm chuẩn bị, Công Đồng Vatican II được khai mạc long trọng vào
Après quatre années de préparation, le second Concile du Vatican va s’ouvrir
ngày 11 tháng 10 năm 1962, do Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII chủ trì. Ngài là
solennellement le 11 octobre 1962, présidépar Sa Sainteté le pape Jean XXIII,
người đã có ý tưởng và theo dõi sự tổ chức của Công Đồng, cũng như chương
qui en a eu l’idée et a veillé à son organisation, comme au programme des sujets
trình của các chủ đề sẽ được đem ra thảo luận tại đây.
qui y seront traités.
Đó là ngày 25 tháng 1 năm 1959, hai tháng sau khi đắc cử, Đức Giáo Hoàng
C’est le 25 janvier 1959, deux mois après son élection, que le Pape a annoncé, tuyên bố, trước sự kinh ngạc của cả Giáo hội, ý định triệu tập một công đồng và,
à la stupeur de toute l’Église, son intention de réunir un Concile et, dès le mois vào tháng 11 năm sau, Ngài đã thành lập mười hai Ủy ban chịu trách nhiệm
de novembre suivant, il a mis en place douze Commissions chargées d’en chuẩn bị chương trình và các chủ đề sẽ được thảo luận. Ngài hy vọng rằng sẽ có
préparer le programme et les sujets à débattre. Il espère qu’en sortira un được một sự trẻ trung hóa và “cập nhật hóa” của Giáo hội: ngôn từ nổi tiếng
rajeunissement et une « mise à jour » de l’Église : ce fameux aggiornamento — aggiornamento này - từ tiếng Ý - đã trở nên rất thông dụng và được lập đi lập
mot italien qui eut grand succès et dont on se gargarisa longtemps. Il faudra un lại trên môi miệng nhiều người trong một thời gian dài. Phải mất rất nhiều công
travail considérable pour que tout se mette au point,
sức để mọi thứ được giải quyết.
Tous les évêques du monde unis au Pape sont convoqués, mais parmi eux, un
certain nombre ne pourra pas s’y rendre, les autorités civiles de leur pays créant
des difficultés. C’est le cas pour les pays sous régime communiste, en particulier
pour le Nord-Vietnam. Les dix évêques — à qui les autorités civiles n’ont
d’ailleurs même pas transmis l’invitation du Pape : censure oblige — auraient
sans doute pu partir quand même, mais, selon toute probabilité, il n’aurait pas
été question de leur permettre de rentrer, bien qu’ils soient tous Vietnamiens. Ils
ont donc estimé devoir rester à leur poste.

Tất cả các giám mục trên thế giới hợp nhất với Đức Giáo Hoàng đều được triệu
tập, nhưng trong số họ, một số sẽ không thể đến được, bởi vì chính quyền dân
sự sở tại làm khó dễ. Đây là trường hợp của các nước dưới chế độ cộng sản, đặc
biệt là miền Bắc Việt Nam. Đó là mười giám mục - mà chính quyền dân sự thậm
chí không trao thư mời của Đức Giáo Hoàng tới tay: do bị kiểm duyệt. Chắc hẳn
các ngài cũng có thể ra đi, nhưng sẽ khó được phép trở về, mặc dù họ đều là
người Việt Nam. Vì vậy, các ngài cảm thấy nên ở nguyên tại chỗ.

L’évêque de Kontum étant, lui, au Vietnam-Sud, est tenu de se rendre à Rome Vì giám mục của Kontum ở miền Nam Việt Nam, nên Ngài chắc chắn sẽ đến
et il s’y est préparé consciencieusement, étudiant les « schémas préparatoires ». Roma, và Ngài đã chuẩn bị chu đáo, nghiên cứu các "lược đồ tiền soạn".
Il quitte Saïgon pour Bangkok, au Siam, où se sont donnés rendez-vous une Ngài rời Sài Gòn đến Bangkok, Thái Lan, nơi khoảng một trăm giám mục từ
centaine d’évêques du Japon, de Corée, de Formose, de Hong-Kong, du Laos. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Lào đã hẹn nhau.Các ngài thuê
Ils ont affrété un avion et s’envolent ensemble pour Rome dans la nuit du 7 au một chuyên cơ và cùng bay đến Roma vào đêm mồng 7 rạng ngày 8 tháng 10.
8 octobre.
Voyage agréable - écrit, de Rome, à son père, Mgr Seitz – voyage confortable, Cuộc hành trình thú vị - Đức cha Seitz viết cho cha của mình từ Roma - hành
au-dessus de ces affreuses régions désertiques que nos devanciers, il y a trois
trình thoải mái, bay qua những vùng sa mạc đáng sợ mà những người tiền nhiệm
siècles, parcouraient à pied pour rejoindre leur mission. À 900 km/h, nous avons
của chúng con, ba thế kỷ trước, đã đi bộ để tới được nhiệm sở của họ. Ở tốc độ

accompli ce même trajet qui leur avait demandé près de deux années et coûté 900 km/giờ, chúng con đã hoàn thành một hành trình tương tự đã đòi hỏi họ
de nombreuses vies humaines.
gần hai năm và phải trả giá với nhiều mạng sống con người.
Ce Concile est un événement prodigieux : jamais l’Église n’a tenu une
assemblée aussi considérable par le nombre des participants et par
l’importance
des problèmes à traiter ; c’est l’événement le plus important du siècle. Chacun
se sent bien petit, et chacun expérimente littéralement que l’Église, c’est l’Esprit
Saint, plus que les hommes, si habiles soient-ils, qui la conduit.

Công đồng này là một biến cố phi thường: Giáo hội chưa bao giờ tổ chức một
hội nghị to lớn như vậy bởi số lượng người tham gia và bởi tầm quan trọng của
các vấn đề cần được thảo luận; đây là sự kiện quan trọng nhất của thế kỷ. Mọi
người đều cảm thấy nhỏ bé, và mọi người thực sự trải nghiệm rằng Chúa Thánh
Thần là người hướng dẫn Giáo hội, hơn là con người, cho dù họ có giỏi giang
cỡ nào.

Le 11 octobre 1962 voit une cérémonie grandiose, comme l’Église n’en a jamais
connu : tous les cardinaux, archevêques, évêques et supérieurs généraux
d’Ordres du monde entier, deux mille trois cents environ, entrant solennellement
dans la basilique Vaticane et, après avoir salué la tombe de saint Pierre, le
premier Pape, gagnant la place qui leur est assignee dans les immenses gradins
tendus de rouge qui emplissent Presque toute la grande nef de la basilique. La
Société des Missions Étrangères de Paris ne compte pas moins de vingt-quatre
évêques.

Ngày 11 tháng 10 năm 1962 chứng kiến một buổi lễ thật to đẹp mà Giáo hội
chưa từng thấy: tất cả các hồng y, tổng giám mục, giám mục và bề trên các hội
dòng đến từ khắp nơi trên thế giới, khoảng hai ngàn ba trăm vị, đã long trọng
bước vào vương cung thánh đường Vatican và, sau khi nghiêng mình trước mộ
Thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng tiên khởi, đã tới vị trí chỉ định trên những băng ghế
rộng bọc vải đỏ, chiếm gần như toàn bộ gian giữa của Vương cung thánh đường.
Hội Truyền Giáo Paris có không dưới hai mươi bốn giám mục hiện diện.

Bien que déjà malade et affaibli, le Pape chante la messe du Saint-Esprit, puis il
se retire et laisse les Pères commencer leur travail. Nous ne nous attarderons pas
ici sur les nombreuses péripéties qui jalonnent ces journées, ces semaines, ces
mois même de discussions qui suivront, mais nous pouvons dire que Mgr Seitz
ne reste pas indifférent et inactive : en effet, trois fois, au cours de cette première
session, il intervient oralement (chaque orateur a droit à six minutes, pas une de
plus), et une douzaine d’autres fois par écrit lors des sessions suivantes, les
textes écrits développant habituellement les idées exprimées par oral et étant
alors étudiés par les Commissions. Sa première intervention, le 5 novembre
1962, concerne le projet de Constitution sur la liturgie, qui lui tient à coeur.
Plusieurs centaines de milliers d’aborigènes habitent sur les Hauts-Plateaux du
Vietnam, explique t-il. Seul un vingtième d’entre eux est évangélisé. Le grand
obstacle est que l’expression de toute la religion, surtout la forme de notre
liturgie, n’est pas adaptée à la culture de ces populations. Il demande donc qu’on
ouvre la porte aux adaptations nécessaires pour rendre possible l’évangélisation
dans la culture du pays.

Mặc dù đã yếu vì bệnh, Đức Giáo Hoàng vẫn chủ trì Thánh lễ cầu Chúa Thánh
Thần, sau đó Ngài rút lui và để các nghị phụ bắt đầu công việc. Chúng ta sẽ
không đi vào chi tiết các diễn biến của những cuộc thảo luận kéo dài cả ngày,
cả tuần, và cả những tháng sau đó, nhưng chúng ta có thể nói rằng đức cha Seitz
không thờ ơ và thụ động: thật vậy, ba lần, trong phiên họp đầu tiên này, Ngài đã
phát biểu (mỗi người được quyền nói tối đa không hơn sáu phút) và hàng tá lần
khác bằng văn bản trong các phiên họp tiếp theo, các văn bản thường triển khai
từ các ý tưởng được diễn tả bằng lời nói và sau đó sẽ được các Ủy ban nghiên
cứu. Phát biểu đầu tiên của Ngài, vào ngày 5 tháng 11 năm 1962, liên quan đến
dự thảo hiến chế về phụng vụ, mà Ngài rất quan tâm. Ngài giải thích: có hàng
trăm ngàn dân tộc bản địa sống trên Tây Nguyên Việt Nam, nhưng chỉ hai mươi
phần trăm trong số họ đã trở lại đạo. Trở ngại lớn nhất là cách thức thể hiện toàn
bộ tôn giáo, đặc biệt là hình thức phụng vụ của chúng ta, không thích hợp với
văn hóa của các dân tộc này. Do đó, Ngài yêu cầu chúng ta phải mở cửa cho
việc thích nghi cần thiết để có thể thực hiện việc truyền giáo trong nền văn hóa
bản xứ.

On note dans le Journal du Concile du Père Henri de Lubac, s.j., expert au
Concile, à la date du 8 novembre: Je suis allé ce matin à l’hôtel Picadilly,
derrière Saint-Jean du Latran, chez Mgr Seitz et son secrétaire, le P. Jacques
Dournes, pour étudier avec eux les deux premiers schémas doctrinaux.

Nhật ký Công Đồng của Cha Henri de Lubac, s.j., chuyên gia Công đồng, ghi
nhận vào ngày 8 tháng 11: Sáng nay tôi đến khách sạn Picadilly, phía sau nhà
thờ Thánh Gioan Laterano, nơi ở của Đức Cha Seitz và thư ký của Ngài, cha
Jacques Dournes, để cùng nghiên cứu với họ hai lược đồ tín lý đầu tiên.

Le 13 novembre, Mgr Seitz intervient de nouveau, au nom de la Conférence
épiscopale du Vietnam, sur l’art sacré cette fois. Il desire que l’on montre que
l’art sacré est au service de la liturgie ; que seul le Christ en croix domine l’autel,
avec aussi une place pour la Théotokos; que ces images du Sauveur et de sa
Mère, bénies solennellement, ne servent pas seulement à la décoration, mais
aient aussi un rôle liturgique ; que l’édifice sacré, visible par les païens, soit le
vrai signe de la présence du Christ, dans la simplicité, la vérité, la pauvreté.

Vào ngày 13 tháng 11, Đức Cha Seitz lại phát biểu lần nữa, nhân danh Hội đồng
Giám mục Việt Nam, lần này, về nghệ thuật thánh. Ngài muốn chúng ta chứng
tỏ rằng nghệ thuật thánh là để phục vụ cho phụng vụ; chỉ có Chúa Ki-tô trên
thập giá được đặt cao trên bàn thờ, cùng với một chỗ dành cho Đức Mẹ; những
hình ảnh đã được làm phép cách long trọng của Đấng Cứu Thế và Mẹ của Người
không chỉ được sử dụng để trang trí, mà còn đóng vai trò phụng vụ; nhà thờ
được xây dựng sao cho những người ngoại đạo có thể nhìn thấy là dấu hiệu đích
thực của sự hiện diện của Chúa Ki-tô cách đơn giản, chân thật, nghèo khó.

Une troisième intervention, le 19 novembre, concerne le schéma sur les sources Một phát biểu thứ ba, vào ngày 19 tháng 11, tập trung vào lược đồ về các nguồn
de la Révélation. Au sujet de cette intervention, on relève encore dans le Journal Khải Huyền. Liên quan đến lần phát biểu này, chúng ta cũng tìm thấy trong Nhật
du Concile du Père de Lubac:
ký Công Đồng của cha De Lubac:
Dimanche 18 novembre 1962: à 14 h 30, visite de Mgr Paul Seitz, accompagné
de son théologien, le P. Dournes, tous deux des Missions Étrangères. Ils me
soumettent deux rédactions préparées pour l’intervention que Mgr Seitz fera
demain. Je choisis celle du théologien; l’évêque renonce de bonne grâce à sa
propre rédaction. Je propose quelques coupes et diverses corrections.

Chủ nhật, ngày 18 tháng 11 năm 1962: lúc 2:30 chiều, viếng thăm đức giám
mục Paul Seitz, cùng với nhà thần học của Ngài, cha Dournes, cả hai thuộc Hội
Truyền giáo Hải ngoại. Hai ngài nộp cho tôi hai bài soạn thảo chuẩn bị về nghị
trình mà Đức cha Seitz sẽ thực hiện vào ngày mai. Tôi chọn bài của nhà thần
học; Đức giám mục vui vẻ từ bỏ bài của riêng mình. Tôi đề xuất một số cắt giảm
và sửa chữa khác nữa.

Mgr Seitz emploiera donc un ton ferme, le lendemain, pour que l’on revoie des Đức cha Seitz sẽ dùng lời lẽ nghiêm khắc vào ngày hôm sau để đề nghị xem xét
termes concernant « l’inerrance » et « l’inspiration », de même que ceux qui lại các từ ngữ liên quan đến ý niệm "Kinh Thánh không thể sai lầm» và "linh
semblent suspecter les exégètes qui s’adonnent à des travaux de recherche. ứng", cũng như những từ ngữ dường như đang tạo ra ngờ vực đối với cả các học
L’esprit selon lequel a été conçu ce schéma, dit-il, révèle un complexe défensif
giả chú giải đang miệt mài tham gia nghiên cứu. Tinh thần mà theo đó lược đồ
qui ne convient pas au Concile : à revoir!
này được hình thành, theo Ngài, chứng tỏ một mặc cảm thế thủ không phù hợp
với Công Đồng; cần xem lại!
Ses interventions écrites concerneront surtout le schéma sur l’Église, mais aussi
l’oecuménisme, l’apostolat des laïcs, la vie et le ministère des prêtres, les Églises
orientales, la liberté religieuse, l’Église dans le monde de ce temps et, bien sûr,
l’activité missionnaire de l’Église. Sa principale critique sur tous ces schémas
est qu’ils ne sont pas assez articulés autour de la constitution Lumen gentium,
qui doit commander tout le reste.

Các tham luận bằng văn bản của Ngài chủ yếu liên quan đến lược đồ về Giáo
hội, cũng như về Giáo hội Hiệp nhất, hoạt động tông đồ giáo dân, đời sống và
sứ vụ linh mục, các Giáo hội Đông phương, tự do tôn giáo, Giáo hội trong thế
giới hiện đại, và tất nhiên, hoạt động truyền giáo của Giáo hội. Sự chỉ trích chính
của Ngài đối với tất cả các lược đồ này là chúng không được kết nối đủ lại với
nhau xung quanh Hiến chế Lumen Gentium (Ánh sáng muôn dân), hiến chế chỉ
đạo tất cả các lược đồ khác.

Le plus beau jour de cette première session du Concile pour les évêque du
Vietnam est le dimanche 18 novembre, où ils sont reçus en audience par Jean
XXIII, leur regret étant l’absence des neuf évêques du Nord-Vietnam. Le Pape
les entretient durant plus d’une heure de choses et d’autres, d’anecdotes
piquantes ou insignifiantes, sur son enfance, sur Vatican I : c’est sa façon à lui,
fin diplomate, de ne pas laisser les visiteurs lui poser de questions

Ngày đẹp nhất của phiên họp đầu tiên này của Công Đồng đối với các Giám
mục Việt Nam là chủ nhật ngày 18 tháng 11, khi các ngài được tiếp kiến Đức
Gioan XXIII, chỉ tiếc là chín Giám mục từ phía Bắc Việt Nam không có mặt.
Đức Giáo Hoàng tiếp xúc với các ngài trong hơn một giờ đồng hồ, kể chuyện
này chuyện kia, những giai thoại dí dỏm hoặc không đáng kể, kể về thời thơ ấu
của Ngài, về Công Đồng Vatican I: đó là cách của Ngài, nhà ngoại giao tinh tế,

embarrassantes, et surtout pas, peut-être, sur les sujets brûlants dont on discute không để khách đặt cho Ngài những câu hỏi lúng túng, và có lẽ đặc biệt là về
à Vatican II.
các chủ đề nóng bỏng đang được thảo luận tại Công Đồng Vatican II.
Je suis âgé, leur dit-il à la fin, je suis prêt à mourir chaque jour. Je suis Ta đã già, Ngài nói với họ vào phút cuối, ta sẵn sàng chết mỗi ngày. Ta hoàn
totalement abandonné à la volonté de Dieu, je reste confiant, optimiste. Jene toàn phó thác theo thánh ý của Chúa, ta vẫn tự tin, lạc quan. Ta không muốn
làm phức tạp những điều đơn giản.
veux pas compliquer les choses simples.
Nous pouvons dire que les évêques missionnaires éprouvent une sorte de
frustration de cette première session, qui s’achève dès le 8 décembre, sans
qu’aucun texte ait été promulgué. On n’a guère entendu parler de la conversion
des païens et de l’évangélisation des deux milliards de non-baptisés qu’il y a
encore, en particulier dans l’immense Asie. La place des missionnaires dans
l’Église est pourtant plus que jamais d’actualité.

Chúng ta có thể nói rằng các giám mục truyền giáo cảm thấy hơi thất vọng về
phiên họp đầu tiên này, kết thúc vào ngày 8 tháng 12, mà không có bất kỳ văn
bản nào được ban hành. Người ta đã không nghe nói về sự trở lại đạo của những
kẻ ngoại đạo và việc truyền giáo cho hai tỷ người còn chưa được rửa tội, đặc
biệt là ở châu Á rộng lớn, mặc dù vị trí của các nhà truyền giáo trong Giáo hội
là một đề tài nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Mgr Seitz, après un passage en France et quelques jours en famille, rejoint son Đức Cha Seitz, sau khi ghé Pháp và thăm gia đình vài ngày, đã trở về giáo phận
của mình, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nhưng chỉ được trong vài tháng mà
diocèse avec soulagement, mais pour quelques mois seulement.
thôi.
Car le Concile n’est pas terminé, même si la mort de Jean XXIII, survenue le 3
juin 1963 fait redouter sa suspension. Mais non : le cardinal Giovanni Montini,
élu le 21 juin pour lui succéder et qui prend le nom de Paul VI, va ouvrir une
deuxième session le 29 septembre de la même année. Dès le 30 septembre, le
Père Yves Congar, dominicain et futur cardinal de Jean-Paul II, comme le Père
de Lubac, note dans son Journal du Concile:

Bởi vì Công Đồng chưa kết thúc, ngay cả khi cái chết của Đức Gioan XXIII,
xảy ra vào ngày 3 tháng 6 năm 1963 đưa đến lo sợ bị đình chỉ. Nhưng không:
Đức hồng y Giovanni Montini, được bầu vào ngày 21 tháng 6 để kế vị Ngài và
người lấy tên Phaolô VI, sẽ khai mạc phiên họp thứ hai vào ngày 29 tháng 9
cùng năm. Từ ngày 30 tháng 9, cha Yves Congar, dòng Đa Minh và là hồng y
tương lai của Đức Gioan Phaolô II, giống như cha De Lubac, đã ghi chú trong
Nhật ký Công Đồng của ngài:

Le soir, à 17 h 15, visite du Père Dournes avec Mgr Seitz et Mgr Jacq, du Vào buổi chiều lúc 5 giờ 15, Cha Dournes cùng với Đức cha Seitz và Đức cha
Vietnam. Ils sont très isolés (avec des évêques de leur pays qui, me disent-ils, Jacq, từ Việt Nam tới thăm. Các ngài nói với tôi là đang bị cô lập (với các giám
ne vivent pas le Concile). Ils cherchent quoi faire pour le vivre, pour y être utiles. mục từ đất nước của mình vì các ngài không sống Công Đồng). Các ngài đang
tìm cách làm cái gì đó để đóng một vai trò tích cực và hữu ích cho Công Đồng.
Les discussions portent alors sur l’Église, sur les évêques, et sur l’oecuménisme.
Les débats sur la collégialité des évêques sont orageux. Les positions se
durcissent, se tendent entre « progressistes » et « intégristes ». Deux textes sont
promulgués officiellement par le Pape: la Constitution sur la liturgie, et le Décret
sur les communications sociales.

Các cuộc thảo luận sau đó liên quan đến Giáo hội, các Giám mục và Giáo hội
Hiệp nhất. Các cuộc tranh luận về cộng đoàn tính của hàng Giám mục đang gây
sóng gió. Các quan điểm trở nên cứng rắn, và căng thẳng giữa phe "tiến bộ" và
phe “chính thống". Hai văn kiện được Đức Giáo Hoàng chính thức ban hành:
Hiến chế về phụng vụ và Nghị định về truyền thông xã hội.

Rien encore sur les missions !…

Chưa có gì về Sứ vụ Truyền Giáo cả! ...

Le Tricentenaire Des Missions Étrangères Iiie Session

Mừng 300 Năm Hội Truyền Giáo Hải Ngoại Paris

C’est pourtant à ce moment que se célèbre le troisième centenaire de la fondation
des Missions Étrangères de Paris, rassemblant, dans la capitale de la France, un
nombre important de personnalités religieuses qui, pour la plupart, participent
au Concile. Au lendemain de la conclusion de la seconde session, elles
répondent à l’invitation du T.R.P. Quéguiner, supérieur général de la Société,
qui a choisi les dates des 11 et 12 décembre pour un colloque et des cérémonies
sous la présidence du cardinal Agagianian, préfet de la Propagande.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm đó lễ mừng ba trăm năm thành lập Hội Truyền
giáo Hải ngoại Paris được tổ chức tại thủ đô nước Pháp, với sự có mặt của một
số đông đáng kể các nhân vật tôn giáo, mà phần lớn đang tham dự Công Đồng.
Một ngày sau khi kết thúc phiên họp thứ hai, họ đáp lại lời mời của cha
Quéguiner, bề trên tổng quyền của Hội, người đã chọn ngày 11 và 12 tháng 12
cho một cuộc hội thảo và các nghi lễ dưới sự chủ trì của Đức Hồng Y
Agagianian, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo.

Deux cardinaux, le nonce apostolique, soixante-dix archevêques et évêques dont une vingtaine d’Asiatiques - vingt-sept prélats, une douzaine de supérieurs
généraux d’Instituts missionnaires, des ambassadeurs de divers pays de mission,
d’autres personnalités internationals et plusieurs milliers de personnes amies
honorent de leur présence les fêtes de ce tricentenaire.

Hai Hồng y, Sứ thần Toà thánh, bảy mươi Tổng Giám mục và Giám mục - bao
gồm hai mươi vị người châu Á - hai mươi bảy giám chức, một tá các tổng bề
trên của các Viện truyền giáo, các đại sứ từ nhiều quốc gia truyền giáo, nhiều
nhân vật quốc tế khác và hàng ngàn thân hữu đã vinh dự hiện diện trong lễ kỷ
niệm mừng ba trăm năm này.

Le Souverain Pontife nouvellement élu, Paul VI, dans une Lettre apostolique, Đức Giáo hoàng mới được bầu, Phaolô VI, trong một tông thư, khen ngợi Hội
félicite la Société des Missions Étrangères pour son zèle apostolique et pour les Truyền giáo Hải ngoại Paris về lòng nhiệt thành tông đồ và những thành quả đạt
fruits de son témoignage en Asie.
được qua chứng tá của Hội ở châu Á.
Mais votre plus beau titre de gloire, dit-il, ce sont vos martyrs qui ont confessé
la foi au prix de leur sang. Parmi eux, seize ont reçu les honneurs de la
béatification 1. On peut justement leur appliquer les paroles de saint Augustin :
« Par la mort des martyrs, le nom du Christ se répand parmi les nations. » Vous
entourant de Notre affection paternelle, dans la joie de ce mémorable
anniversaire, Nous vous demandons de conserver intact ce magnifique héritage
que vous ont légué vos devanciers et de l’augmenter, autant qu’il vous sera
possible, en tenant compte des nécessités du temps présent.

Troisième Session
Mgr Seitz se hâte, après cela, de regagner son diocèse, avec la perspective de
revenir bientôt pour une troisième session du Concile qui s’étendra du 15
septembre au 21 novembre 1964. Il devra renoncer cependant à y assister, en
raison de la situation au Vietnam, préférant ne pas abandonner son poste et ses
ouailles qui sont en péril, tout en regrettant de ne pas participer aux débats qui
vont concerner, précisément, les missions.

Nhưng danh hiệu vinh quang đẹp nhất của anh em, Ngài nói, đó chính là các vị
tử đạo của anh em đã tuyên xưng đức tin bằng giá máu của họ. Trong số đó,
mười sáu Vị đã nhận được danh dự phong chân phước. Chúng ta có thể áp dụng
cho họ những lời của Thánh Augustino: "Nhờ cái chết của các vị tử đạo, tên của
Chúa Ki-tô được lan rộng giữa các quốc gia." Cùng chia sẽ với anh em tâm
tình cha con, trong niềm vui của ngày kỷ niệm đáng nhớ này, Chúng tôi xin anh
em giữ nguyên vẹn di sản tuyệt vời này mà những người đi trước đã để lại cho
anh em và tăng nó lên nhiều nhất có thể, cùng lúc đáp ứng các nhu cầu của thời
đại.
Phiên Họp III
Sau đó Đức Cha Seitz đã vội vã trở về giáo phận của mình, với triển vọng sẽ
sớm trở lại tham dự phiên họp thứ ba của Công đồng sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng
9 đến ngày 21 tháng 11 năm 1964. Tuy nhiên, Ngài phải từ bỏ ý định này, vì
tình hình ở Việt Nam; Ngài không muốn rời nhiệm sở và đàn chiên trong cơn
nguy khó, nhưng rất tiếc vì không được tham gia vào các cuộc bàn luận về đề
tài Truyền giáo.

Et là, les évêques missionnaires ont la satisfaction d’une intervention directe - Và ở đó, các giám mục truyền giáo rất hài lòng về sự tham dự trực tiếp, lần đầu
la première et presque la seule du Pape qui vient en personne ouvrir le débat sur tiên và gần như là lần duy nhất, của Đức Giáo Hoàng. Ngài đích thân đến để
le sujet.
khai màn cuộc tranh luận về chủ đề này.

Soyez sûrs, très chers Frères, que ce serait Notre désir le plus ardent
d’intervenir dans cette assemblée du Concile oecuménique, réuni dans cette
sainte aula de la basilique Vaticane. Ayant décidé de présider au moins une de
vos congrégations générales, Nous avons voulu être present aujourd’hui alors
que votre attention est tournée vers le schéma sur les missions. Ce qui nous a
poussé à cette décision, c’est la grave, la singulière importance du sujet qui
occupe aujourd’hui vos esprits et vos coeurs. En Nous retentissent, Nous,
Successeur du bienheureux Pierre, et en vous successeurs des apôtres, les
paroles de l’ordre divin : « Allez dans le monde entier prêcher l’Évangile à toute
créature. » De l’accomplissement de cette oeuvre dépend le salut du monde.

Anh em thân mến, hãy tin chắc rằng Chúng tôi rất mong muốn tham dự hội nghị
Công đồng Đại kết này, được họp tại phòng thánh của vương cung thánh đường
Vatican. Sau khi đã quyết định chủ trì ít nhất một trong các đại hội của anh em,
Chúng tôi muốn có mặt hôm nay trong khi sự chú ý của anh em được quay sang
đề án về Sứ vụ Truyền giáo. Điều đã đưa Chúng tôi đến quyết định này là tầm
quan trọng đặc biệt và duy nhất của chủ đề đang chiếm lĩnh tâm trí và trái tim
của anh em ngày hôm nay. Trong lòng Chúng tôi, Người kế vị thánh Phêrô, và
trong lòng anh em là những người kế vị các tông đồ, vang lên những lời nói của
lệnh truyền thiêng liêng: "Hãy đi khắp nơi trên thế giới, rao giảng Tin Mừng
cho mọi tạo vật." Sự cứu rỗi của thế giới phụ thuộc vào việc hoàn thành Sứ vụ
này.

Công đồng có nhiệm vụ chuẩn bị những cách thức mới, vạch ra những phương
Au Concile incombe le devoir de préparer de nouvelles voies, d’envisager de
nouveaux moyens, de stimuler de nouvelles énergies pour une plus efficace et tiện mới, kích thích những nguồn năng lực mới để phổ biến Tin Mừng một cách
hiệu quả và rộng lớn hơn.
plus vaste diffusion de l’Évangile.
Le décret De activitate missionali Ecclesiæ 1 avait été longuement et
soigneusement préparé durant l’inter-session : le Pape espérait donc qu’il serait
approuvé sans difficulté. Or tout s’effondre : vingt-cinq conférences épiscopales
et soixante-dix supérieurs d’Instituts religieux demandent qu’il soit
complètement refondu, en évitant la confusion entre « mission » et « Église
universelle en état de mission » — ce qui démobiliserait des vocations
spécifiquement missionnaires. Ils veulent donc un Décret — complet et
théologiquement structuré ; — formulant des directives nettes pour l’activité
missionnaire ; — apte à donner une nouvelle impulsion à cette activité et à
susciter des vocations.

Sắc lệnh De activitate missionali Ecclesiae (4) đã được chuẩn bị rất lâu và kỹ
lưỡng trong thời gian giữa các phiên họp: do đó, Đức Giáo Hoàng hy vọng rằng
nó sẽ được chấp thuận mà không gặp khó khăn. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ: hai
mươi lăm hội đồng giám mục và bảy mươi bề trên của các Tu viện yêu cầu nó
phải hoàn toàn được soạn thảo lại, và tránh sự nhầm lẫn giữa " Sứ vụ Truyền
giáo " và "Giáo hội toàn cầu trong tình trạng truyền giáo" – vì điều này sẽ làm
nản lòng những ơn gọi đặc trưng truyền giáo. Do đó, họ muốn có một Nghị định
- hoàn chỉnh và có cấu trúc thần học; - vạch ra những chỉ thị rõ ràng cho hoạt
động truyền giáo; - phù hợp cho việc tạo nên một động lực mới cho Sứ vụ này
và khơi dậy ơn gọi.

Sắc lệnh Ad gentes về "Hoạt động truyền giáo của Giáo hội”, một bổ sung thiết
Le décret Ad gentes sur « L’activité missionnaire de l’Église », complément
indispensable à la constitution Lumen gentium, sera finalement voté lors de la yếu cho Hiến chế Lumen gentium, cuối cùng sẽ được bỏ phiếu trong phiên họp
quatrième et dernière session du Concile (1) « Sur l’activité missionnaire de thứ tư và là phiên họp cuối cùng của Công đồng.
l’Église ».
Car il y aura une quatrième session, qui se déroulera du 14 septembre
au 8 décembre 1965.

Vì sẽ có phiên họp thứ tư, diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 8 tháng 12 năm
1965.

Đức Cha Seitz, giữa phiên họp thứ hai và thứ tư, vẫn ở lại trong giáo phận của
Mgr Seitz, entre la deuxième et la quatrième session, est donc resté dans son
diocèse, mais dans quel état est celui-ci !… Il le décrit à son père, dans une lettre mình, nhưng ở trong trạng thái nào của giáo phận! ... Ngài mô tả nó với cha
du 7 avril 1965, prenant la précaution de ne pas faire passer cette lettre par la mình, trong một lá thư đề ngày 7 tháng 4 năm 1965, Ngài cẩn thận không gửi
thư này qua bưu điện, vì lý do kiểm duyệt chính trị.
poste, en raison de la censure politique.

==
Notes:
1. Depuis, il y eut d’autres béatifications et canonisations.
==
Apparemment, c’est bien l’agonie du Vietnam ; une agonie qui n’en finit pas.
Vingt-cinq ans de guerre : c’est pire que tout ce que j’ai connu auparavant. Ce
pays est devenu acéphale et invertébré, il n’y a plus qu’une ombre de
gouvernement ; l’administration est nulle. Le miracle, c’est que tout ne soit pas
encore effondré. Il est vrai que nous sommes en Asie où les normes occidentales
n’ont plus cours et dans un pays qui marche grâce aux injections massives de
dollars.
En 1954, après l’effondrement de Diên-Biên-Phu, et juste avant Genève, ce
n’était pas beau du tout, mais les communistes alors songeaient à occuper
rapidement et militairement le plus de terrain possible.

==
Note:
4. “Về hoạt động truyền giáo của Giáo hội”
==
Rõ ràng, đây là sự hấp hối của Việt Nam; một sự hấp hối không ngừng. Hai
mươi lăm năm chiến tranh: nó còn tồi tệ hơn bất cứ những gì con từng trải qua
trước đây. Đất nước này đã trở nên không đầu và không xương sống, chính phủ
chỉ là một cái bóng; chính quyền thì vô hiệu. Điều kỳ diệu là mọi thứ chưa sụp
đổ. Đúng là chúng ta đang ở Châu Á nơi các tiêu chuẩn phương Tây không còn
hiện hành và ở một đất nước đang hoạt động nhờ vào việc bơm hàng loạt đô la.
Năm 1954, sau sự thất bại của Điện Biên Phủ, và ngay trước hội nghị Genève,
không có gì tốt đẹp cả, nhưng lúc đó Cộng sản chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng
chiếm giữ bằng quân sự càng nhiều đất đai càng tốt.

Aujourd’hui, ce qu’ils veulent — et en fait obtiennent — c’est « posséder » les Ngày nay, những gì họ muốn - và trên thực tế họ đạt được - là "sở hữu" con
hommes, les tenir définitivement en main, s’il se peut. C’est là toute la người, và dứt khoát giữ trong tay, nếu có thể. Đây là tất cả sự khác biệt, nhưng
différence, mais elle est grave de conséquences. (…)
nó có hậu quả nghiêm trọng (...)
Sans cesse et partout, l’on se bat, l’on s’entre-tue. L’on se bat au couteau, à la
bombe. Car les Américains ont inauguré un nouveau système: ils bombardent,
aussi généreusement que le Nord, toutes les zones réputées douteuses du Sud.
Et Dieu sait s’il y en a ! Qu’importe, ils tapent dans le tas, comptant sans doute
que Dieu se chargera de discerner les bons des mauvais.

Liên tục và ở khắp mọi nơi, họ chiến đấu, họ giết nhau. Họ chiến đấu bằng dao,
bằng bom. Bởi vì người Mỹ đã bắt đầu một hệ thống mới: họ thả bom một cách
dữ dội tất cả các khu vực được coi như khả nghi ở miền Nam, như họ đã thả
bom ở miền Bắc. Và chỉ có Chúa biết có biết bao nhiêu mà kể! Không sao, họ
đánh bừa bãi, để mặc Chúa phận sự phân biệt người tốt khỏi người xấu.

Inutile de le cacher, nous vivons dangereusement et sommes, d’ailleurs, prêts à
tout. Un de mes missionnaires, le Père Léon Dujon, a été enlevé par les Viêtcongs depuis un mois et nous sommes sans nouvelles de lui. C’est une
dérogation à leur principe actuel de « tolérance », car ce missionnaire se
trouvait être un témoin gênant dans une de leurs zones opérationnelles. La
plupart des prêtres qui travaillent dans la campagne vivent dans l’angoisse. Ils
savent qu’à tout moment ils peuvent être aussi l’objet d’une « dérogation».

Không cần phải che giấu, chúng con sống trong nguy hiểm và thật ra, sẵn sàng
cho mọi tình huống. Một trong những nhà truyền giáo của con, Cha Léon Dujon,
đã bị Việt cộng bắt cóc đã một tháng mà chúng con không có tin tức gì về ngài.
Đây là một luật trừ cho nguyên tắc "khoan dung" hiện tại của họ bởi vì nhà
truyền giáo này tình cờ là một nhân chứng bất lợi ở một trong những vùng hoạt
động của họ. Hầu hết các linh mục làm việc ở nông thôn sống trong nôn nao lo
lắng. Dường như bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị coi là đối tượng của “luật
trừ” đó.

Nous sommes vraiment comme les brebis offertes au loup. C’est cela que nous
devons et voulons être. J’ai quelques prêtres qui n’ont pu tenir le coup ; j’ai dû
les autoriser à quitter leur poste, au moins pour un temps. Qui leur en voudrait
? Mes visites pastorales ont ceci d’excellent qu’elles me permettent de juger
exactement de la situation, et elles réconfortent mes prêtres, surtout les plus
éloignés et les isolés.

Chúng con thực sự giống như những con cừu được dâng cho chó sói. Đây là
những gì chúng con phải và muốn trở thành. Con có một số linh mục không thể
cầm cự được; Con đã phải cho phép họ rời khỏi xứ đạo của họ, ít nhất là trong
một thời gian. Ai có thể trách cứ họ? Các chuyến thăm mục vụ của con rất tuyệt
vời ở chỗ chúng cho phép con phán đoán chính xác tình huống và nó cũng mang

nỗi an ủi tới các linh mục của con, đặc biệt là những người ở xa và bị cô lập
nhất.
À vrai dire, ce ne sont pas les seuls Viêt-congs qui laisseront un « petard à
retardement » sur leurs arrières. J’ai conscience que nous aussi en laisserons
un. Et s’ils ont la foi en leur messianisme, ils peuvent être assures que nous et
nos fidèles avons une foi encore plus vive : c’est une certitude. Certitude qu’ils
ne peuvent avoir : qu’avec nous il y a un allié omnipresent et tout puissant:
Dieu.

Thật ra, không phải là chỉ có Việt cộng duy nhất sẽ để lại một "pháo nổ chậm"
ở phía sau họ. Con nhận ra rằng chúng con cũng sẽ để lại một cái. Và nếu họ
có niềm tin vào chủ nghĩa cứu tinh nhân loại của họ thì họ có thể yên tâm rằng
chúng con và tín hữu của chúng con cũng có một đức tin thậm chí còn sống động
hơn nhiều, vì đây là một điều chắc chắn. Điều chắc chắn mà họ không thể có:
chúng con có một đồng minh toàn năng và hiện hữu ở mọi nơi: đó là Thiên
Chúa.

Ils pourront tout détruire : nos églises et nos oeuvres, mais cela n’a aucune
espèce d’importance : ce n’est pas cela l’Église. Ils pourront emprisonner tous
les évêques et tous les prêtres — ou mieux, leur tirer une balle dans la nuque,
— cela non plus n’a guère d’importance. Ou plutôt, c’est cela précisément qui
a une extrême importance : ils assureront ainsi leur défaite.

Họ có thể phá hủy tất cả mọi thứ: nhà thờ và các công trình của chúng con,
nhưng điều đó không mảy may quan trọng: đó không phải là Giáo hội. Họ có
thể bỏ tù tất cả các giám mục và tất cả các linh mục - hoặc hơn nữa là bắn vào
sau gáy họ - điều đó cũng không thành vấn đề. Hay đúng hơn, đó chính là điều
cực kỳ quan trọng: đảm bảo sự thất bại của họ.

Le Christ est un paradoxe ; l’Évangile est rempli de paradoxes ; la vie du Christ
continuée en nous est un paradoxe. C’est le mystère de la Rédemption qui
continue, c’est la mort qui donne la vie. Comprenne qui pourra ! C’est vous dire
que nous ne faisons nullement le complexe d’échec ou de catastrophe, ou que
nous avons le sentiment d’une vie inutile. C’est tout le contraire. C’est vraiment
curieux : je vois la foi de tous s’affermir, les conversions et les vocations
continuent. C’est comme une clarté, une aurore qui se lève.

Chúa Ki-tô là một nghịch lý; Tin Mừng chứa đầy nghịch lý; cuộc sống của Chúa
Ki-tô được nối tiếp trong chúng ta là một nghịch lý. Đó là Mầu nhiệm Cứu chuộc
đang tiếp diễn, đó là cái chết mang lại sự sống. Ai hiểu được thì hiểu! Nói ra
điều này để minh chứng rằng chúng con hoàn toàn không có mặc cảm thất bại
hoặc thảm bại, hoặc cảm giác về một cuộc sống vô dụng. Hoàn toàn ngược lại.
Thực kỳ lạ: Con thấy niềm tin của tất cả mọi người tăng mạnh, việc trở lại đạo
và các ơn gọi vẫn tiếp tục. Nó giống như một ánh sáng, một bình minh đang ló
dạng.

Oui, le communisme n’en a pas fini avec ce que nous lui laisserons quand il Chủ nghĩa cộng sản sẽ còn phải đối phó với những gì chúng ta sẽ để lại cho nó
nous aura apparemment liquidés ! C’est dans la joie, la fierté, l’enthousiasme khi nó dường như đã thanh toán chúng ta! Chính trong niềm vui, niềm tự hào
que nous vivons, aujourd’hui, en attendant bien calmement demain.
và lòng nhiệt huyết mà chúng con sống hôm nay, và bình tĩnh chờ đợi ngày mai.
L’évêque de Kontum attend si calmement « demain » qu’il fait des projets:
bientôt il se rendra aux Philippines, comme en 1958, invité à célébrer cette fois
le quatrième centenaire de la prédication de l’Évangile dans ce pays. Et puis, il
s’inscrit pour participer à la quatrième session du Concile en septembre.

Giám mục Kontum chờ đợi "ngày mai" một cách bình tĩnh đến nỗi Ngài lập
nhiều kế hoạch: Ngài sẽ sớm đến Phi Luật Tân, như vào năm 1958, lần này được
mời để kỷ niệm bốn trăm năm việc rao giảng Tin Mừng ở đất nước này. Và sau
đó, Ngài đăng ký tham dự phiên họp thứ tư của Công đồng vào tháng 9.

Mais la situation au Vietnam se détériore encore au cours de l’été 1965. Le 12 Nhưng tình hình ở Việt Nam ngày càng xấu đi vào mùa hè năm 1965. Vào ngày
juillet, il écrit à sa soeur Annette (qui n’est guère gâtée par la fréquence du 12 tháng 7, Ngài viết thư cho chị gái Annette (người không thường xuyên may
courrier de son petit frère!):
mắn nhận được thư của em trai mình!):
Je sais que radio et presse parlent de Kontum. Il est exact que nous sommes Em biết rằng đài phát thanh và báo chí nói về Kontum. Đúng như thế, chúng em
particulièrement menacés : il n’est pas impossible qu’un jour prochain la petite đặc biệt bị đe dọa: không phải là không thể có một ngày rất gần, thành phố nhỏ

cité de Kontum soit attaquée. Tous les environs le sont, notre tour doit venir Kontum sẽ bị tấn công. Tất cả các vùng lân cận chung quanh đã bị tấn công, sẽ
normalement.
đến lượt chúng em là điều hiển nhiên thôi.
Il n’y a qu’une chose à faire: son devoir jusqu’au bout — et s’en remettre
à Dieu. C’est ce que font tous mes missionnaires — qui sont magnifiques.

Chỉ có một điều cần làm: chu toàn nghĩa vụ của mình đến cùng - và phó thác
vào Chúa. Đây là những gì tất cả các nhà truyền giáo của em làm – họ là những
người tuyệt vời.

Il m’est de plus en plus difficile de circuler ; toutes les routes sont coupées.
Je me déplace en avion ou hélicoptère.

Sự di chuyển của em càng ngày càng khó khăn hơn; tất cả các con đường đều
bị cắt đứt. Em di chuyển bằng máy bay hoặc trực thăng.

C’est maintenant la vraie guerre — mais la guerre nouvelle, totale, d’une marée
humaine ; le front est partout et nulle part. C’est la guerre sino-américaine qui
est commencée, et le premier champ de bataille est le Vietnam. Kontum est
simplement un des points critiques. Plus le danger et la confusion augmentent,
plus je me sens calme. Pourtant les soucis sont lourds et je connais l’angoisse.
Prie et fais prier pour moi. Merci.

Bây giờ là cuộc chiến tranh thực sự - nhưng cuộc chiến tranh mới, toàn diện,
chiến tranh biển người; tuyến đầu ở khắp mọi nơi và không biết chắc chắn nơi
nào cả. Đây là cuộc chiến tranh Trung-Mỹ được bắt đầu và chiến trường đầu
tiên là Việt Nam. Kontum đơn giản chỉ là một trong những điểm quan trọng. Sự
nguy hiểm và rối loạn càng tăng, em càng cảm thấy bình tĩnh. Tuy nhiên, những
nỗi lo lắng thật nặng nề và em cảm thấy lo âu. Hãy cầu nguyện và xin mọi người
cầu nguyện cho em. Cảm ơn chị.

La IVe Et Dernière Session Du Concile

Phiên Họp Thứ IV Và Cuối Cùng Của Công Dồng

Tuy nhiên tâm trí của Đức cha Seitz vẫn hướng về Roma, từ đó Ngài nhận được
L’esprit de Mgr Seitz se tourne pourtant vers Rome, d’où il reçoit nouvelles et tin tức và tài liệu mà Ngài tham luận, và phúc đáp. Cha De Lubac đã ghi trong
documents sur lesquels il travaille, auxquels il répond. Le Père de Lubac note
Nhật ký của Công đồng, ngày 3 tháng 10 năm 1965:
dans son Journal du Concile, à la date du 3 octobre 1965:
Sáng hôm qua, tôi đã nhận được một bản sao của những nhận xét phong phú về
Hier matin, j’ai reçu copie des remarques abondantes sur les schémas các lược đồ hiện đang được tiến hành, được Đức Cha Seitz (Kontum) gửi cho
actuellement en cours, envoyée par Mgr Seitz (Kontum) aux Commissions.C’est các Ủy ban và do cha Dournes biên soạn. Nhận xét thường hợp lý, sâu sắc và
le P. Dournes qui les a rédigées. Remarques souvent judicieuses, profondes et
nghiêm khắc về đề án XIII. Có lẽ Đức cha Seitz và cha Dournes sẽ có thể đến
sévères sur le schéma XIII. Peut-être Mgr Seitz et le P. Dournes pourront-ils
Roma vào tháng 10 này.
venir à Rome dans le courant d’octobre.
Và ngày 5 tháng 11 :
Et le 5 novembre :
Le P. Jacques Dournes m’appelle au téléphone ; il vient d’arriver à Rome, de
son Plateau vietnamien, en passant par Paris. Le P. Dourne a constaté le vertige
et l’anarchie mentale de nombreux prêtres de France et l’atrophie du sens
surnaturel. Cela présage de tristes lendemains.

Cha Jacques Dournes gọi điện thoại cho tôi; Ngài vừa đến Roma, từ Cao
Nguyên Việt Nam, qua ngã Paris. Cha Dournes lưu ý đến tình trạng chóng mặt
và hỗn loạn tinh thần của nhiều linh mục ở Pháp và sự suy nhược của cảm
nghiệm siêu nhiên. Điều này báo trước một tương lai đen tối.

Quatre jours plus tard, c’est le Père Congar qui note :

Bốn ngày sau, chính cha Congar lại ghi:

Grande joie de la visite du P. Dournes qui arrive des Hauts-Plateaux du Niềm vui lớn được Cha Dournes từ Tây Nguyên Việt Nam tới thăm. Rất tiếc là
về quan điểm công vụ, Ngài đến sau trận chiến.
Vietnam. Dommage qu’au point de vue mission, il arrive après la bataille.

Le 11 novembre, il note encore

Ngày 11 tháng 11 , ngài lại ghi :

« À midi, déjeuner : ai invité Mgr Seitz et le P. Dournes.»

"Vào buổi trưa, tôi đã mời Đức cha Seitz và Cha Dournes ăn trưa."

Để tránh các cuộc tranh luận sôi nổi đã xảy ra trong các phiên họp trước, Đức
Pour éviter les débats houleux qui ont émaillé les sessions précédentes, Paul VI
Phaolô VI cố gắng làm chủ vấn đề và quyết định rằng phiên họp này sẽ là phiên
s’efforce de reprendre les choses en main, de decider que cette session sera la
dernière, et d’imposer ses directives, sans heurter de front les partisans d’options họp cuối cùng, và Ngài áp đặt các chỉ thị của mình, mà không trực diện làm mất
lòng những người ủng hộ các lựa chọn khác nhau.
divergentes.
Surtout, l’Esprit de Dieu flotte toujours sur la Ville sainte, comme jadis sur les
eaux au temps de la Genèse. Il inspire le discours que pronounce Paul VI lors
de la séance d’ouverture du 14 septembre 1965, Discours qui fait une impression
profonde et qui calme, en partie, les esprits inquiets. Il souligne l’humilité qui
caractérise l’Église actuelle : « L’Église n’est pas à elle-même sa propre fin :
elle est au service de tous les peuples », et il rappelle que la ligne des travaux
conciliaires est établie sur le terrain évangélique — ce qui réjouit le coeur des
missionnaires.

Trên hết, Thần khí của Chúa vẫn bao tỏa trên Thành Thánh, như đã từng bao tỏa
trên vùng biển vào thời Sáng thế. Thần khí của Chúa đã truyền cảm hứng cho
bài phát biểu của Đức Phaolô VI trong phiên khai mạc ngày 14 tháng 9 năm
1965, một bài diễn văn gây ấn tượng sâu sắc và phần nào làm dịu các tâm trí lo
lắng. Ngài nhấn mạnh đến sự khiêm nhường đặc trưng cho Giáo hội hiện tại:
"Giáo hội không phải là mục đích của chính nó: mà là để phục vụ tất cả các dân
tộc", và Ngài nhắc lại rằng chuỗi các công việc của Công đồng được thiết lập
trên lĩnh vực truyền giáo – điều này làm cho trái tim của các nhà truyền giáo
được vui mừng.

Malgré des difficultés et bien des obstacles, grâce aussi à de saines réactions
face aux positions progressistes qui permettent d’éviter des erreurs irréparables,
l’ultime session conciliaire se conclut, presque trois mois plus tard, dans une
relative sérénité, même si beaucoup restent sur leurs positions et espèrent bien
retirer du Concile les fruits qu’ils en ont souhaités.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và nhiều trở ngại, cũng nhờ các phản ứng lành mạnh
đối với các lập trường tiến bộ đã giúp tránh được các lỗi lầm không thể sửa chữa,
phiên họp cuối cùng đã kết thúc, sau gần ba tháng, trong sự thanh thản tương
đối, tuy vẫn còn nhiều người luôn giữ quan điểm của họ và hy vọng rút được từ
Công đồng những thành quả mà họ mong muốn.

Les évêques missionnaires ont obtenu des transformations importantes au
schéma primitivement élaboré sur « L’activité missionnaire dans l’Église » et le
décret Ad gentes donne satisfaction aux requêtes exprimées, en particulier par
Mgr Seitz. Il reconnaît la place des missions au coeur même de l’Église. Il est
approuvé par une très large majorité.

Các giám mục truyền giáo đã đạt được những sửa đổi quan trọng đối với lược
đồ ban đầu được vạch ra về "Hoạt động truyền giáo trong Giáo hội" và sắc lệnh
Ad gentes đáp ứng các yêu cầu được đưa ra, đặc biệt là của Đức cha Seitz. Sắc
lệnh này đặt Sứ vụ Truyền giáo ở tâm điểm của Giáo hội, và đã được chấp thuận
bởi một đa số rất lớn.

C’est en la fête de l’Immaculée Conception et par la proclamation — applaudie
avec enthousiasme — de « Marie, Mère de l’Église » que le pape Paul VI
clôture, sur la place Saint-Pierre remplie par la foule et illuminée par le soleil
d’automne, ce second Concile oecuménique du Vatican : événement marquant
de la seconde moitié du xxe siècle, don’t les conséquences se feront longtemps
sentir, jusqu’aux missions les plus lointaines.

Vào ngày lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội của "Đức Maria, Mẹ của Giáo hội",
Đức Giáo hoàng Phaolô VI tuyên bố kết thúc Công đồng Đại kết Vatican II được hoan nghênh nhiệt tình - tại quảng trường Thánh Phêrô tràn ngập đám
đông, dưới ánh sáng mặt trời mùa thu: một biến cố quan trọng của nửa sau thế
kỷ 20, mà trong một thời gian dài, hậu quả của nó sẽ còn được cảm nhận cho
đến những nhiệm sở truyền giáo xa xôi nhất.

