Chúng ta biết gì về Thánh Patrick?
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Dù Thánh Patrick là ai, ông chắc chắn cũng không bao giờ mong đợi sự ồn ào mà
mình tạo ra 15 thế kỷ sau khi ông qua đời. Trên khắp thế giới, ngày được dành riêng
cho vị Thánh bảo hộ của xứ Ireland (17/3) hiện được xem là một dịp kỷ niệm sôi
động, hầu như chỉ mang tính thế tục về tất cả mọi thứ liên quan đến Ireland hoặc
được cho là như vậy. Lễ diễu hành hàng năm trên Đại lộ Số 5 New York thường
được mô tả là cuộc diễu hành quần chúng lâu đời nhất của nước Mỹ. Dù xuất phát
từ trước cuộc Cách mạng Mỹ, sự kiện này chỉ bắt đầu sôi động kể từ những năm
cuối thế kỷ 19, khi những người Ireland Công giáo di cư, chạy trốn khỏi nghèo khổ
và đói khát, bắt đầu khẳng định bản sắc của mình. Những tập quán khác thì xuất
hiện gần đây hơn: chỉ khoảng 50 năm qua, sông Chicago mới được nhuộm một màu
xanh lá cây để đánh dấu dịp lễ này. Vậy Thánh Patrick là ai?
Về Thánh Patrick trong nền văn hóa đại chúng, chỉ có hai đặc điểm nổi bật trong
cuộc đời ông: ông đã đuổi loài rắn khỏi Ireland, và ông đã sử dụng một loại cây của
Ailen gọi là cây cỏ ba lá (shamrock) làm công cụ khi truyền đạo, sử dụng hình dạng
ba lá để giải thích ý tưởng về một Thiên Chúa duy nhất hiện hữu trong ba ngôi
(Chúa Ba ngôi). Cũng giống như rất nhiều nhân vật khác xuất hiện bên rìa thế giới
La Mã, trong thời kỳ bóng đêm do đế chế sụp đổ, câu chuyện về cuộc đời Thánh
Patrick cũng bao gồm nhiều điều không rõ ràng. Có thể thấy rằng ông đã đến
Ireland để rao giảng Cơ đốc giáo vào thế kỷ thứ năm và ông đã chết vào thời điểm
nửa cuối thế kỷ đó. Bằng chứng vững chắc nhất mà chúng ta biết về việc Kitô giáo
được truyền bá vào Ireland là vào năm 431 Đức Giáo Hoàng đã gửi một nhà truyền
giáo có tên là Palladius đến hòn đảo này. Còn sứ mệnh của Thánh Patrick thì không
có ngày tháng nào rõ ràng như vậy.
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Tuy nhiên, điều mà chúng ta có là tư liệu riêng của ông: hai tài liệu tiếng Latin có
ảnh hưởng lớn đã làm nổi bật lên nhân cách của vị thánh này. Trong một tài liệu
được biết đến nhiều hơn trong hai bản, bản “Lời thú tội” (Confessio), vị thánh kể lại
những chi tiết xúc động về cuộc sống riêng của mình. Ông lớn lên trên bờ biển phía
tây nước Anh (có thể là Cumbria) trong một gia đình người Anh Cơ đốc giáo La Mã.
Cha ông là một thầy phó tế và ông nội của ông là một linh mục. Khi còn là một thiếu
niên, ông đã bị bắt cóc bởi bọn cướp Ai-len và bị giam cầm trong sáu năm, và chính
trong khoảng thời gian bị giam cầm này mà ông lần đầu tiên nghe được một tiếng
gọi linh thiêng. Bằng cách nào đó ông đã trốn thoát và lên một chiếc thuyền buồm
trở về Anh, và sau những hành trình nguy hiểm ông đã hội ngộ được với gia đình
của mình. Nhưng một mặc thị đã cho ông hay rằng những người dân Ireland đang
kêu gọi ông quay trở lại và truyền bá đức tin Cơ đốc giáo.
Một cuộc sống đầy màu sắc của Patrick đã được viết lại 200 năm sau ngày ông mất,
cũng bằng tiếng Latinh, bao gồm tất cả những chi tiết trên nhưng được thêm một
vài điểm mới. Tài liệu này nói rằng ông đã được đào tạo cho chuyến đi truyền giáo
tại Ai-len của mình thông qua một quá trình tiếp cận lâu dài với những giáo sĩ tại tu
viện ở Gaul, tức nước Pháp ngày nay. Điều đó khá hợp lý, bởi hẳn ông đã phải đi tới
một nơi nào đó để đạt được trình độ tiếng Latinh và thần học được thể hiện nổi bật
trong các tác phẩm của mình.
Có lẽ có một điều đã kết nối Patrick với những kẻ hội hè, những người uống bia màu
xanh lá cây và hát những bản ballad ủy mị từ Chicago đến Sydney vào ngày 17
tháng 3. Ông đã trải qua một phần trong cuộc đời mình không phải ở Ireland nhưng
lại gắn chặt với Ireland từ xa, và đã đạt được những điều ông không bao giờ có thể
có được nếu ông tiếp tục ở lại Đảo Ngọc Lục bảo (Emerald Isle – tức Ai-len).
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