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Tóm tắt: 
 

Phan Thanh Giản là một kiểu nhà nho yêu nước ở Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX. Ông là tấm 
gương đạo đức, một nhân cách cao đẹp với những thăng trầm, mâu thuẫn, bế tắc. Thơ ông thể 
hiện nỗi niềm u uất trước thời cuộc và luôn hết lòng vì nước vì dân. Đó là hình tượng con người 
chính trực, nhân nghĩa - một cái tôi trữ tình giàu cảm xúc, con người trung nghĩa luôn vì nước, vì 
dân. Con người mang tâm trạng mâu thuẫn, bế tắc của một nhân cách lớn. Ông là người luôn nêu 
cao lẽ sống, đạo đức, sự chính trực, nhân nghĩa và tư tưởng canh tân, đóng góp to lớn trong việc 
củng cố, xây dựng nền độc lập dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước. 
Thơ ông phản ánh nhân cách, tư tưởng của một kiểu nhà nho chính thống luôn luôn nặng lòng vì 
nước, vì dân.  
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Abstract: 
 

Phan Thanh Gian belonged to a type of patriotic Confucian scholars in Southern Vietnam in the 
second half of the nineteenth century. He was a moral example, a noble personality associated 
with ups and downs, contradictions and deadlocks. His poetry demontrated his speenful 
melancholy in the face of the contemporary situation and his whole-hearted dedication to his 
people and his country. It showed a human image of  integrity and humanity - a lyrical ego 
brimming with emotions, a faithful man who always devoted himself to his people and his 
country, a man who bore a contradictory mood and stalemate of a great personality. He always 
upheld reasons for living, ethics, integrity, humanity and renovation thinking, thereby making a 
great contribution to the reinforcement and construction of the nation's independence in the cause 
of developing the country. His poetry reflected the personality and thoughts of a type of 
mainstream Confucian scholars who were always deeply attached to his people and his country.    
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