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Lời người dịch : Pierre Brocheux nguyên là giáo sư Sử học Đại học Paris 7 Denis Diderot, 

nay đã về hưu. Ông là một nhà nghiên cứu sử nổi tiếng về Đông Dương và Việt Nam, tác giả 

nhiều công trình biên khảo hàn lâm về bộ môn này. 

 

Nhiều cuốn sách có tính cách tự truyện và liên quan đến Việt Nam hiện đại đã được xuất bản 

tại Pháp trong ba năm qua. Độc giả đón nhận những tác phẩm này với cảm hứng không đồng 

đều, tùy theo tác giả nói về mình là chính, hay tác giả lồng chuyện của mình vào khung cảnh 

lịch sử từ nửa thế kỷ qua. 

 

Cuốn sách của Phạm Ngọc Lân thuộc loại thứ hai. Đó là chuyện kể cuộc tìm kiếm người cha 

Pháp đã khuất bóng, chuyện kể đứa con lai không cha, sống bấp bênh trong một xã hội thời 

thuộc địa còn đầy rẫy những thành kiến không tốt đẹp về trẻ con lai Pháp. Nhưng Phạm Ngọc 

Lân đã được người cha nuôi Việt Nam nhận làm con, được nuôi nấng dạy dỗ như mọi đứa trẻ 

Việt Nam dù vẫn theo học trường Pháp. Về phương diện này, Phạm Ngọc Lân là tiêu biểu cho 

nhiều thế hệ người Việt đã sống trong thời kỳ thuộc địa. 

 

Trong thời chiến tranh Pháp Việt (1945-1954), cơ quan xã hội phụ trách người Pháp ở Đông 

Dương đã tìm ra tung tích của người cha, một sĩ quan Pháp bị sát hại ở Lạng Sơn khi quân đội 

Nhật lật đổ chính quyền bảo hộ Pháp (thường được gọi là cuộc « đảo chính Nhật ») ngày 9 

tháng 3 năm 1945. Sau hiệp định Genève chấm dứt nền thống trị của Pháp, bà mẹ từ chối trao 

con cho cơ quan FOEFI (Fédération des Œuvres pour l’Enfance Française de l’Indochine, một 

cơ quan thiện nguyện lo cho trẻ con lai Pháp) để đem về Pháp. Phạm Ngọc Lân trở thành 

công dân Việt Nam Cộng Hòa từ đó. Một dấu ngoặc để nói rằng đây là một trường hợp điển 

hình cải chính tin đồn đang loan truyền rộng rãi là trong những năm 50, các trẻ con lai Pháp bị 

« giằng khỏi tay các bà mẹ » để đem « đầy » qua Pháp. 

 

Từ đó, cuộc sống của Phạm Ngọc Lân hòa nhập vào vận mệnh của miền Nam Việt Nam. Nhờ 

những bằng cấp đại học, ông đã đạt tới một vị trí xã hội xứng đáng (Dược sĩ và dạy đại học). 

Chiến tranh kéo dài từ 1960 đến 1975 đã đẩy ông vào quân đội theo lệnh tổng động viên 

(« Trong cơn lốc của lịch sử », trang 139-265). Sự bại trận của miền Nam làm ông bị nhốt 

trong trại cải tạo bốn tháng, chỉ bốn tháng thôi nhưng trong những điều kiện sống rất khắc 

nghiệt (trang 281-318). Nhưng ông cũng gặp nhiều may mắn. Vì ông dạy thêm trường trung 

học Pháp ở Sài Gòn nên được nhập cảnh chính thức vào Pháp cùng với vợ con, tránh được 

cảnh « thuyền nhân » rất nguy hiểm. Hiện nay ông sống bên Pháp, nhưng vẫn không quên quê 

hương mình. Cuối cuốn sách, ông tỏ ý không còn hy vọng tìm ra cha mình vì cơ quan lưu trữ 

của quân đội Pháp không tìm ra hồ sơ của người sĩ quan này. 

 

Viết lại chuyện tìm kiếm cha như thế nào chắc chắn đã giúp cho tác giả giải tỏa được nhiều 

uẩn ức trong quá khứ của ông. Đối với các nhà sử học và những độc giả quan tâm, cuốn sách 

còn có giá trị không thể chối cãi của một sử liệu. Tác giả kể theo thứ tự thời gian và tạo ra 

một chuỗi những mẩu chuyện ngắn trong đó ông trao lời cho chính ông, cho mẹ, cho bố 

dượng, cho bà ngoại, và cho vợ ông. Ông cũng trích lại những trang thư trao đổi với vợ sắp 



cưới (trang 213 và tiếp theo), tạo nên một kích thước tình cảm cho chuyện kể mà người đọc 

không thể không cảm xúc. Ông đã giảm bớt được sự khô khan của cách trình bày các sự kiện 

chính trị vì ông đã là nhân chứng, đôi khi là nhân chứng tích cực của các phong trào sinh viên 

và Phật giáo chống Tổng thống Ngô Đình Diệm (1963) và tướng Nguyễn Khánh (1964). 

 

Thật ra, Phạm Ngọc Lân muốn nói với chúng ta về nửa thế kỷ bi kịch mà ông đã trải qua từ 

Bắc vào Nam, một bi kịch gồm 3 màn : cuộc cách mạng năm 1945 và kháng chiến chống sự 

trở lại của người Pháp (trang 23 đến 55), cuộc sống tại Việt Nam Cộng Hòa của những cá 

nhân và gia đình chia sẻ vận mệnh chung của miền Nam cho tới thời điểm thống nhất trong sự 

cưỡng ép, kéo theo thảm cảnh cho rất nhiều người (1975). Cuộc hành trình khúc khuỷu của 

ông chỉ chấm dứt khi cuộc tìm kiếm cha mình không mang lại kết quả (quá khứ đó đã thật sự 

thuộc về quá khứ), nhưng khi một quê hương mới đã chấp nhận ông và gia đình ông, tạo ra cơ 

hội mới cho thế hệ thứ hai vươn lên. 

 

Phạm Ngọc Lân là một người Việt lai Pháp đã thoát được cảnh khổ tâm của những người 

mang hai dòng máu vì ông đã hoàn toàn hội nhập vào xã hội Việt Nam. Mẹ ông, cha nuôi 

ông, gia đình ông đã là những yếu tố quyết định trong sự hội nhập này. Cuốn sách có những 

trang sống động và hấp dẫn về các tập tục (cách gói bánh chưng ngày Tết), tập quán (quan hệ 

giữa mẹ và con, giữa trai và gái). Đọc những trang này, độc giả cảm được sức bật (résilience 

= khả năng trỗi dậy được sau khi trải qua những biến cố quật ngã mình) của con người Việt 

Nam đã làm nhiều người ngoại quốc kinh ngạc và thán phục, cái mà nhà báo Jean-Claude 

Pomonti gọi là « không thể chìm được ». 

 

Tác giả đã hòa trộn một cách vững chắc và khả tín ba đề mục : một mô tả về phương diện dân 

tộc học (ethnographique) của một xã hội không xơ cứng, không thể bị thu nhỏ lại trong những 

hình ảnh sáo mòn của dân tộc tâm lý học phương tây (ethno-psychologie occidentale), một sử 

biên niên (chronique) kể lại những gì xảy ra từ 1950 đến 1980, và một suy nghĩ về bản sắc 

(identité). Ở thời điểm người ta nói nhiều đến sử học không thống nhất (histoire partagée), sử 

học nối kết (histoire connectée), những hồi ức của Phạm Ngọc Lân xác nhận một lần nữa cho 

những nhà sử học, nhất là sử học hiện đại (histoire contemporaine) rằng không còn có thể chỉ 

nghiên cứu lịch sử của một quốc gia. 

 

Pierre Brocheux 

14-6-2015 

 

Nguyên bản tiếng Pháp có thể đọc ở đây : 

http://indomemoires.hypotheses.org/18941 

 

Mémoires d'Indochine 

 

- PHẠM NGỌC LÂN, DE PÈRE INCONNU. RÉCITS SUR LA VIE DU VIÊT NAM…  

 

- Compte-Rendu de lecture par PIERRE BROCHEUX, 14/06/2015 INDOMEMOIRES 

 

Phạm Ngọc Lân, De père inconnu. Récits sur la vie du Viêt Nam de la deuxième moitié du 

XXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2015, 441 p., photos et 69 pages de “Notes historico-

géographiques et culturelles”. 

 

Plusieurs livres qui relèvent du genre autobiographique et qui concernent le Viêt Nam 

contemporain sont apparues en France dans ces trois dernières années. Elles sont d’un intérêt 

http://indomemoires.hypotheses.org/18941


inégal selon qu’ils sont étroitement égocentrés ou qu’ils s’inscrivent dans le cours de l’histoire 

du demi-siècle qui s’est écoulé. 

 

Le livre de Lân se place dans la seconde catégorie, il est le récit de la recherche d’un père 

français dont la disparition l’a placé en porte à faux dans la société coloniale où la situation 

des métis était malaisée lorsque leurs pères ne les reconnaissaient pas. Cependant, Lân est 

adopté par l’époux vietnamien de sa mère qui l’élève comme son propre fils ; dans sa famille, 

il reçoit une éducation vietnamienne tout en suivant un cursus scolaire français. En cela, il est 

représentatif de plusieurs générations de Vietnamiens qui ont grandi dans la période coloniale 

. 

 

Pendant la guerre franco-vietnamienne (1945-1954) les services sociaux qui ont la charge des 

Français d’Indochine ont identifié le père, un officier français tué par les Japonais à Langson 

le 9 mars 1945. Après les Accords de Genève qui marquent la fin de la domination française, 

sa mère refuse de le confier à la Fédération des Œuvres françaises pour l’Enfance 

indochinoise pour qu’il parte pour la France, Lân se retrouve citoyen de la République du Viêt 

Nam. Soit dit en passant, son cas dément la rumeur qui, aujourd’hui, ne cesse d’être colporté 

et selon laquelle, dans les années 1950, des enfants eurasiens furent « arrachés » à leurs mères 

pour être « déportés  en France ». 

 

Dorénavant, son destin se confond avec celui de l’État sud-vietnamien où ses études 

supérieures lui permettent d’acquérir une situation professionnelle enviable (pharmacien et 

universitaire) en même temps que la guerre qui s’y déroule de 1960 à 1975, l’oblige à 

répondre à l’ordre de mobilisation de l’armée (“Les tourbillons de l’Histoire”, p. 139-265). La 

défaite du Sud lui vaut d’être incarcéré dans un camp de “rééducation” pendant quatre mois, 

seulement quatre mois mais dans des conditions très dures (p. 281-318). Mais par chance, le 

fait d’avoir été identifié « fils de Français » à la veille du retrait de la France (1954-1955) – il 

était enseignant dans un lycée français de Saigon – lui permet d’obtenir un visa pour quitter le 

pays avec sa famille et lui évite l’aventure très risquée des boat people. Aujourd’hui, il vit en 

France sans oublier son pays, il sait maintenant qu’il ne retrouvera jamais son père parce que 

le dossier de celui-ci a disparu des archives militaires. 

 

Le récit de la quête du père a clairement une fonction cathartique pour Pham Ngoc Lân. Pour 

les historiens et les lecteurs avertis, il a une valeur documentaire indéniable. Le récit de 

l’auteur chemine chronologiquement et compose une succession de vignettes où l’auteur se 

donne la parole, la donne à sa mère ainsi qu’à son épouse. Il reproduit les lettres qu’ils 

s’adressent mutuellement (p. 213 et sq.), introduisant la dimension affective dans cet exercice 

de mémoire qu’on ne peut lire sans émotion. Il atténue la sécheresse de la chronique politique 

car l’auteur a été témoin s’il n’a participé au mouvement étudiant et bouddhiste contre le 

président Ngo Dinh Diêm(1963) et contre le général Khanh (1964). 

 

Au fond, Lân nous parle du demi-siècle de la tragédie vietnamienne qu’il a vécu du nord au 

sud, en trois actes : la révolution de 1945 et la résistance contre le retour des Français (p. 23 à 

55), la vie dans la République du Viêt Nam où les individus et les familles sont impliqués 

dans le destin collectif jusqu’à la réunification forcée et douloureuse pour un grand nombre 

(1975). Les pérégrinations prennent fin lorsque la recherche du père s’avère vaine (ce passé 

est bien révolu) mais lorsqu’une nouvelle patrie l’accueille avec sa famille et offre ses 

chances à la deuxième génération. 

 



Pham Ngoc Lân est un métis qui échappe aux déchirements qu’induit sa double origine parce 

qu’il est profondément intégré dans la communauté vietnamienne. Sa mère, son père adoptif, 

sa famille ont joué un rôle intégrateur déterminant. Il y a des pages vivantes et passionnantes 

sur les rites (la fabrication du gâteau du Têt à la campagne), le code social (relations mère-

enfant, filles-garçons). En lisant ces pages on saisit les ressorts de la résilience vietnamienne 

qui étonnent et rendent admiratifs les étrangers, ce que le journaliste J.-Cl. Pomonti appelle «  

l’insubmersible ». 

 

L’auteur entremêle avec conviction et vraisemblance trois registres : la description 

ethnographique d’une société qui n’est pas figée, qui est irréductible aux clichés de l’ethno-

psychologie occidentale, la chronique des années 1950-1980 et une réflexion sur l’identité. À 

l’heure où il est question d’histoire partagée, connectée, les réminiscences de Pham Ngoc Lân 

confirment aux historiens, en particulier les contemporanéistes, qu’ils ne peuvent plus se 

cantonner dans une histoire nationale. 

 

Pierre Brocheux 

 


