
Nghề thông ngôn 
Việt Nam tiếp xúc với những người phương Tây từ thế kỷ XVII. Việc các Chúa mở cửa ra Hội 
An ở Đàng Trong và Phố Hiến ở Đàng Ngoài tạo điều kiện cho người phương Tây đến giao 
thương và cả truyền giáo khiến cho nhu cầu giao tiếp về ngôn ngữ trở nên cần cấp.  
 
Các nhà truyền giáo đã đi đầu trong việc tiếp cận và đào tạo giáo dân, đồng thời sáng tạo ra 
cách ghi âm tiếng Việt bằng chữ la tinh, thứ chữ viết sau này được dân ta sử dụng và nâng 
lên làm “quốc ngữ”. Nhiều giáo dân sau này học và sử dụng tiếng phương Tây thành thạo trở 
thành những người thông ngôn đầu tiên mà triều đình Việt Nam cũng phải sử dụng để giao 
tiếp với Tây, ví như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trường Tộ... 
 
   

Thông ngôn giúp việc buôn bán.
 
Ngay từ thời các Chúa Nguyễn, đặc biệt là triều Nguyễn, do nhu cầu tiếp xúc với phương Tây cả trong 
quan hệ hợp tác lẫn ứng phó ngoại giao đã cử người đi đào tạo ngoại ngữ.  
 
Đến thời thuộc địa thì đã xuất hiện tầng lớp thông ngôn chuyên nghiệp nằm trong đội ngũ viên chức quan 
lại của cả Nam triều và chính quyền thuộc địa. 
“Thông ngôn, ký lục chi chi...” trở thành một tầng lớp xã hội có vị thế vừa như kẻ cộng tác với ngoại bang, 
phò Tây, nhưng cũng lại là lớp người có điều kiện tiếp thu những tiến bộ, văn minh của phương Tây. Do 
vậy, tầng lớp này trong con mắt dân chúng thường thể hiện trái chiều sự khâm phục và khinh miệt...  
 
Dương Trung Quốc 

 

 

 

 



Phố phường Hà Nội xưa  
 

   
Khung cảnh quanh Hồ Gươm                            Phía Đông Nam quận Ba Đình 

  
Khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám      Ô Quan Chưởng 

  
Cột cờ Hà Nội         Tháp Rùa khi còn có tượng Nữ thần Tự Do 

   
 Phố Đinh Tiên Hoàng              Phố Huế 
 
 



   
 Cảng trên sông Hồng        Cửa Bắc 
  

    
 Đường lên cầu Long Biên        Hàng Nón 
 
 Cảnh sinh hoạt trên phố  
 

  
Những gánh hàng hoa quanh hồ Hoàn Kiếm                Thợ cắt tóc 

  
Hoa quả và bánh kẹo rong.                                Một góc phố với mấy gánh hàng rong 



 
Hàng Phở gánh xưa.      Cà phê rong. 
 

 
Trẻ em ở phố bên quầy hàng đồ chơi Trung thu. 
 

   
                                             Phu dịch đi đắp đê, đắp đất 



   
Người dân nghỉ ngơi cạnh một gốc cây              Giới trẻ Hà Thành uống nước giải khát bên 
sông Tô Lịch          cạnh Bờ Hồ 
 
Con người Hà Nội 
 

   
 



   
Chân dung thiếu nữ, người đẹp Hà Thành.       Chân dung văn nghệ sĩ. (Phạm Duy thời trẻ) 

   
Con cái của một gia đình tư sản        Một gia đình viên chức. 

   
Hình ảnh một đại gia đình tư sản.   Trẻ em ở trường dòng. 



Chức quan Tổng đốc 
 
Tổng đốc là một chức quan đầu tỉnh mà đơn vị hành 
chính này chỉ có từ thời vua Minh Mạng (1831). Dân ta 
biết nhiều đến hai vị tổng đốc Hà Nội đã lần lượt hy 
sinh với thành Hà Nội khi giặc Pháp tấn chiếm, là 
Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu. 
 
Khi thực dân Pháp đã chiếm được nước ta, buộc triều 
Đông Kháng phải giao cái không gian Thăng Long xưa 
để làm nhượng địa rồi lập thành phố Hà Nội, thì cao 
hơn chức tổng đốc còn có viên công sứ người Pháp 
đứng đầu một tỉnh, thành phố Hà Nội cũng vậy. Chế 
độ bảo hộ nên tổng đốc chỉ còn làm một số việc cai trị 
dân để phục vụ cho lợi ích của Tây. 
 
 
Ba vị tổng đốc Hà Nội-Thái Bình-Hải Dương  
 

   

Tổng đốc Hà Nội trong triều phục.
   



Cưỡi ngựa.  
   

Nằm võng  
 
Thường phục các quan vẫn áo dài khăn cuốn, chỉ có thêm cái mề đay (huân chương) của Tây 
hay cái khánh của vua ban. Thi thoảng mặc phẩm phục hay triều phục vào các dịp lễ trọng. 
Biểu trưng của quyền lực là có người che lọng, càng nhiều càng sang. Di lại bằng võng do phu 
khiêng vác hay đi ngựa trên đường phố vẫn còn nhiều lầy lội.  
  
Dương Trung Quốc  


