CHÂN DUNG NHÀ KHOA HỌC

PGS. NGƯT. Trần Đình Hượu

Người luôN NgẩNg cao đầu
n Hồ Sĩ Hùy

Ô

ng có mái tóc bạc trắng bồng
bềnh như mây, nụ cười hiền hậu
mà hóm hỉnh, giảng bài đặc
giọng Nghệ, dáng người cao gầy, đi đứng
khoan thai, lại luôn ngẩng cao đầu. Phong
thái của ông trong cuộc sống hàng ngày
cũng giống trong nghiên cứu khoa học
nên có người mượn thơ Nguyễn Công Trứ
ví ông như cây cau đứng thẳng “kình
thiên một cột giơ tay chống”. Ông là PGS
- Nhà giáo ưu tú Trần Đình Hượu.
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Trần Đình Hượu sinh ngày 1/1/1927 tại làng Võ
Liệt, nay là xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh
Nghệ An, trong một gia đình mười mấy đời là nhà
Nho. Thân phụ là Trần Đình Hậu sinh khoảng 18711872 và mất năm 1940, từng là học trò của nhà ái
quốc vĩ đại Phan Bội Châu, từng theo thầy hoạt động
cứu nước không thành rồi về làng sống bằng nghề
bốc thuốc Bắc.
Nối chí cha, Trần Đình Hượu sớm tham gia hoạt
động cách mạng. Năm 1945-1946, ông tham gia
Thanh niên cứu quốc và Ủy ban khởi nghĩa xã Võ
Liệt. Năm 1946-1949, Trần Đình Hượu được đi học
ở trường Trung học chuyên khoa Đào Duy Từ. Năm
1949, ông được kết nạp vào Đảng và phụ trách
Tuyên giáo ở huyện Thanh Chương cho đến năm
1951. Năm 1952-1953, Trần Đình Hượu học dự bị
đại học và sư phạm cao cấp ở Thanh Hóa. Năm
1954-1955 dạy trường phổ thông cấp III Diễn Châu.
Năm 1955-1958 dạy trường phổ thông cấp III Huỳnh
Thúc Kháng. Năm 1959-1963: làm nghiên cứu sinh
triết học tại Đại học Tổng hợp Lômônôxốp ở
Matxcơva, đề tài về Mặc Tử. Năm 1963-1993, ông
giảng dạy tại khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà
Nội. Ông còn là Giáo sư thỉnh giảng ở trường Đại
học Văn hóa Hà Nội, Đại học Tổng hợp thành phố
Hồ Chí Minh, trường viết văn Nguyễn Du và một số
lớp nghiên cứu văn học khác. Năm 1993, ông tham
gia Hội thảo Văn hóa và tư tưởng trong khu vực văn
hóa dùng chữ Hán tại Nhật Bản, đọc tham luận Nho
giáo và Nho học ở Việt Nam, vài vấn đề về đặc điểm
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và vai trò của nó trước thực tế phát triển thời kỳ
cận - hiện đại. Từ 4-10/1994, ông giảng dạy ở
Đại học Provence - Cộng hòa Pháp. Ông là tác
giả các tác phẩm sau:
1. Một số vấn đề lý luận về lịch sử tư tưởng
Việt Nam (viết chung), 1984.
2. Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời
1900-1930 (chủ biên), Nxb Đại học và Giáo
dục chuyên nghiệp, 1988.
3. Văn học và hiện thực (viết chung), Nxb
Khoa học Xã hội, 1990.
4. Đến hiện đại từ truyền thống, Nxb Văn
hóa, 1995; in lần 2 năm 1996.
5. Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận
đại, Nxb Văn hóa Thông tin, 1995, Nxb Giáo
dục; tái bản năm 1999.
6. Các bài giảng về tư tưởng phương Đông,
Lại Nguyên Ân biên soạn, Nxb Đại học Quốc
gia Hà Nội, 2001; tái bản năm 2002.
7. Tuyển tập Trần Đình Hượu, 2 tập. PGs Ts
Trần Ngọc Vương tuyển chọn và giới thiệu hầu
như toàn bộ các công trình nghiên cứu của Trần
Đình Hượu, Nxb Giáo dục, 2007-2008.

Bìa cuốn sách Nho giáo và văn học Việt Nam trung - cận đại
của PGS. Trần Đình Hượu - công trình khoa học được trao
tặng giải thưởng Nhà nước về khoa học
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Nhìn vào danh mục tác phẩm, dễ thấy là
ông viết không nhiều, tác phẩm chủ yếu ra mắt
bạn đọc vào khoảng mươi năm cuối đời. Thật
ra, Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 19001930 hoàn thành từ năm 1974, nhưng cứ nằm
mãi trong ngăn kéo nhà xuất bản. Vào những
năm 1960, 1970, đến giữa những năm 1980,
Trần Đình Hượu ngầm bị quy kết là trùm tư
tưởng của phái “chuyên môn thuần túy”, “thiên
tài chủ nghĩa”, lại nghiên cứu Nho giáo hầu
như là vùng cấm kỵ nên mãi đến mấy năm sau
đổi mới các tác phẩm của ông mới được xuất
bản. Cuối năm 1979, để tham dự hội nghị khoa
học tổ chức trọng thể kỷ niệm 600 năm năm
sinh Nguyễn Trãi (1980), Trần Đình Hượu viết
bài Nguyễn Trãi và Nho giáo. Bài viết đã
không được đọc và đăng vào kỷ yếu, nhưng
sau này nó được in đi in lại trong nhiều tuyển
tập. PGS.NGND Bùi Duy Tân (1932-2009)
từng hóm hỉnh nhận xét: “có những công trình
của ông Hượu khi ông sống một chữ không
được in, nhưng khi ông mất rồi, người ta đăng
không sót một chữ”(1).
Điều đáng trân trọng là Trần Đình Hượu bao
giờ cũng ngẩng cao đầu, kiên định không
chạy theo thời thượng, lặng lẽ làm việc mình
theo đuổi. Ông rất có ý thức về con đường đi
của riêng mình. Nói như GS.NGND Nguyễn
Kim Đính (sinh năm 1931) - người đồng
hương xứ Nghệ quen biết với ông ngay từ
thuở học chuyên khoa Đào Duy Từ: “Anh
lẳng lặng, cần mẫn theo đuổi những gì anh
suy nghĩ đằm chín với niềm tự tin sâu sắc và
với cốt cách Nho phong khẳng khái được hấp
thụ từ nền văn hóa “ngang bằng sổ ngay” vốn
là truyền thống gia đình”(2).
PGS. Lê Chí Dũng - đồng tác giả Văn học
Việt Nam giai đoạn giao thời 1900-1930 trong
bài Ông Trần Đình Hượu như tôi biết cho rằng
những công trình nghiên cứu và tính cách của
ông cho phép nói rằng: “ông thuộc type nhà
nghiên cứu khoa học “kình thiên một cột giơ
tay chống - dẫu gió lung lay cũng chẳng nao”
vì sự thật và chân lý, vì cuộc sống con người,
vì sự phát triển hợp quy luật của đất nước”(3).
Trong Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời
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1900-1930, ông cùng Lê Chí Dũng đã có giọng điệu
khác hẳn với dàn đồng ca đương thời. Bấy giờ
người ta tiếp cận văn học theo phương pháp xã hội
học và gọi giai đoạn này là văn học cận đại; nghiên
cứu từng tác giả theo sự phân biệt hoặc theo tiêu
chí đơn thuần về mặt hình thức là viết bằng Hán Nôm hay quốc ngữ; hoặc theo tiêu chí chính trị như
lưu hành bí mật hay công khai, có nội dung yêu
nước hay nô dịch. Phương hướng biên soạn cơ bản
của hai tác giả trong tác phẩm này là tập trung sự
chú ý vào các điểm chuyển tiếp, các khâu trung
gian, vào cung cách ra đời của cái mới. “Sự chuyển
tiếp trong văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX từ văn,
thơ, phú, lục sang thơ, kịch, tiểu thuyết, không chỉ
là sự thay đổi một trào lưu văn học, sự thịnh suy
của một thể loại văn học nào đó… Sự đổi thay ở
đây mang ý nghĩa thời đại, ý nghĩa thế giới: một
vùng văn hóa - vùng Đông Á - gia nhập vào thế
giới, mà nét trội bật, cả về văn học là đi theo văn
minh Âu Mỹ. Văn học được quan niệm cách khác,
đổi thay cả quan niệm thẩm mỹ và cả hệ thống thể
loại, thành phần văn học” (Trần Đình Hượu: Lời
nói đầu. Nho giáo và văn học Việt Nam, trung cận
đại, Nxb Giáo dục, 1999, tr.9-10).
Chỗ mạnh ở Trần Đình Hượu ít người sánh kịp
là tầm nhìn xuyên suốt một cách hệ thống của nhà
nghiên cứu lịch sử tư tưởng đến hiện đại từ truyền
thống soi vào lịch sử văn học Việt Nam. Đặc biệt
là sự am hiểu Nho giáo trong kinh sử và nhất là ở
trong đời sống thực tế Việt Nam. Theo PGS Phan
Ngọc thì “Chỗ mạnh của anh chính là cuộc đời của
anh. Anh là người đầu tiên ở Việt Nam và theo tôi,
không chỉ ở Việt Nam, phân xuất ra những nét đặc
thù của nhà Nho Việt Nam trong cuộc sống hàng
ngày, rồi xuất phát từ cuộc sống ấy mà nhìn tư
tưởng và văn học”(4). Trong tác phẩm Nho giáo và
văn học Việt Nam trung cận đại, chính tác giả đã
nói rõ: “Đây chỉ là những bài bàn về một số hiện
tượng trong lịch sử văn học nhìn theo quan điểm cụ
thể - lịch sử nhưng là từ một góc độ nhất định: ảnh
hưởng Nho giáo và nhà nho đối với văn học và ảnh
hưởng đó được nhìn tập trung vào quan niệm văn
học”(5). Tác phẩm có những trang viết rất hay, có
nhiều sáng tạo trong việc gắn bó chặt chẽ việc lý
giải những vấn đề của nội dung và hình thức văn
học với việc lý giải những vấn đề thuộc nhân cách
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lớn của từng thời đại như Nguyễn Trãi,
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến,
Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu, Tản
Đà… Chẳng hạn cách nhìn của ông về
Nguyễn Đình Chiểu: “Nhìn Nguyễn Đình
Chiểu từ những truyện Nôm, đặt truyện
Nôm Việt Nam trong hệ thống văn học
phương Đông, trong tình hình phát triển
không đồng đều của các vùng văn hóa, ta
có thể hiểu Nguyễn Đình Chiểu cụ thể hơn
mà cũng có thể nhìn văn học Việt Nam rõ
hơn”. Trước ông, người ta chia truyện Nôm
làm 2 loại: truyện Nôm khuyết danh và
truyện Nôm có tên tác giả hoặc truyện Nôm
bình dân và truyện Nôm bác học. Trần Đình
Hượu phân biệt truyện Nôm của Nguyền
Đình Chiểu mặc dù xuất hiện ở giai đoạn
sau nhưng là loại truyện Nôm nói đạo lý
“để hát, để kể cho một công chúng ham
thích những truyện Tam Quốc, Thuyết
Đường, Thuyết Tống…” (ở Nam Hà) khác
hẳn loại truyện Nôm tài tử giai nhân (Phan
Trần, Hoa Tiên, Truyện Kiều…) “là loại
trau chuốt về lời dùng để ngâm vịnh” dành
cho giới nho sĩ, nhất là nho sĩ phi chính
thống và công chúng Bắc Hà(6). Hay nữa là
ông xác định vị trí lịch sử, loại hình nhà thơ
Tản Đà trong lịch sử phát triển văn học.
Theo ông, Tản Đà “không còn là nhà nho
làm văn mà cũng chưa phải là văn nghệ sĩ
hiện đại”(7) nên cần có phương pháp tiếp
cận thích hợp. Từ đó, ông nêu vấn đề hệ
thống thể loại trong sáng tác của Tản Đà,
quan niệm văn học và nghệ thuật ngôn từ
của thi sĩ này, rồi lý giải thái độ của công
chúng đối với Tản Đà có sức thuyết phục.
Ông đã có những gợi mở quan trọng về sự
khác nhau giữa văn học trước thế kỷ XVIII
với văn học thế kỷ XVIII; văn học thế kỷ
XVIII với văn học Tản Đà; văn học Tản Đà
với văn học sau 1930, mà sau này Phan
Ngọc bạn ông khái niệm hóa: “Sự khác
nhau ấy là văn học quà tặng từ giai đoạn
tặng những người cùng hệ tư tưởng sang
tặng những người thị dân, hay có cuộc sống
không phải của Nho sĩ, rồi từ giai đoạn nửa
Tạp chí

KH-CN Nghệ An

[51]

CHÂN DUNG NHÀ KHOA HỌC
quà tặng nửa hàng hóa, sang giai đoạn hàng hóa”(8).
Am hiểu Nho giáo trong đời sống thực tế Việt Nam,
ông chia nhà Nho ra làm 3 loại: ẩn dật, hành đạo và
tài tử; đặc biệt chỉ rõ đặc điểm và sự vận động của
loại nhà nho phi chính thống xuất hiện muộn, gắn
với sự phát triển eo hẹp của đô thị, đối lập với nhà
nho hành đạo và nhà nho ẩn dật của xã hội nông thôn
- cung đình cố hữu: đó là nhà nho tài tử. “Nhà nho
tài tử đối lập Tài với Đức, Tình với Tính, coi trọng
thích thú cá nhân, đòi tự do, phóng khoáng và hưởng
thụ lạc thú trần tục”(9).
Khái niệm nhà nho tài tử là một đóng góp quan
trọng của Trần Đình Hượu để đánh dấu sự phát triển
của xã hội Việt Nam nói chung và văn hóa Việt Nam
nói riêng. Theo Phan Ngọc “anh Hượu là người đầu
tiên cấp cho ta một khái niệm mới “nhà nho tài
tử”(10). Khái niệm này sẽ được tiếp tục đi sâu trong
công trình của người học trò - PGS. TS. Trần Ngọc
Vương: Nhà nho tài tử và văn học Việt Nam (Nxb
Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999). Dẫu luận điểm 3
loại nhà nho có thể còn chưa thật chặt chẽ và khái
niệm nhà nho tài tử của ông và học trò còn chưa được
khái niệm hóa triệt để như các nhà nghiên cứu Phan
Ngọc, Đỗ Lai Thúy đã chỉ ra(11) nhưng từ những
khám phá đó ông tìm về khâu chuyển tiếp của văn
học đô thị trong xã hội phong kiến đến văn học thành
thị tư bản là rất đáng ghi nhận.
Đến hiện tại từ truyền thống phản ánh nỗi trăn trở

cho hướng phát triển của đất nước.
Nghiên cứu truyền thống với cái hay,
cái dở của một nước nông nghiệp quân
chủ Nho giáo mà nổi bật là các vấn đề
gia đình, làng - họ, con người chức năng
trong xã hội luân thường của chế độ
vương hữu và thần dân hóa toàn thể,
thần dân chứ không phải công dân, con
người tiểu kỷ, cái tôi bé nhỏ chứ không
phải con người cá nhân có nhân cách
độc lập… Theo Phan Ngọc thì trong tác
phẩm này “Trần Đình Hượu là người
phát hiện thành công lối sống nhà Nho
Việt Nam khi anh nói về gia đình Nho
giáo”(12).
Các bài giảng về tư tưởng phương
Đông gồm 2 phần. Phần một: Tư tưởng
Nho gia và Lão Trang (Bản ghi bài
giảng chuyên đề năm 1967 cho sinh
viên Ngữ văn năm thứ tư, Đại học Tổng
hợp Hà Nội) trình bày lịch sử vận động
các hệ tư tưởng này ở Trung Quốc. Phần
hai: Nho giáo và Nho giáo ở Việt Nam
(Bản ghi âm bài giảng tháng 5, 6 năm
1991 tại Viện nghiên cứu Văn hóa Nghệ
thuật - thuộc Bộ Văn hóa) trình bày nội
dung học thuyết Nho giáo, cơ sở kinh tế
- xã hội của Nho giáo và ảnh hưởng của

PGS. Trần Đình Hượu và các thế hệ học trò (Ảnh: TL)
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Nho giáo trong xã hội Việt Nam hiện đại. Đóng góp
của tác giả là ở chỗ am hiểu kinh sử nên chỉ ra được
nguyên lý về sự phát triển của các hệ tư tưởng; từ
các vấn đề chung của Nho giáo góp phần soi sáng
sự kiện đại cách mạng văn hóa vô sản, chủ nghĩa
bành trướng và bá quyền Đại Hán, chủ nghĩa Mao
hay hiện tượng 4 con rồng Đông Á: Trung Quốc,
Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Đài Loan; soi sáng cả
các vấn đề thực tế của Việt Nam như làng xã, tổ
chức làng xã, bộ máy quan lại, đô thị và khởi nghĩa
nông dân… Những trang viết về gia đình Nho giáo:
quan hệ giữa những người thân trong gia đình, vấn
đề thờ cúng tổ tiên, quan hệ họ hàng… thật sự có
sức hấp dẫn và luôn có ý nghĩa thời sự.
Khác với các tác phẩm trước, Các bài giảng về
tư tưởng phương Đông chưa hề được in khi tác giả
còn sống. Như đã ghi chú ở trên, tác phẩm này được
rút từ vở ghi chép của sinh viên và từ băng ghi âm
bài giảng, do nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân biên
soạn, có sự phối hợp giúp đỡ của nhà báo Nguyễn
Hòa, nhà giáo Trần Ngọc Vương - tất cả họ đều là
các học trò của Nhà giáo ưu tú Trần Đình Hượu.
Ngày 11/2/1995, Trần Đình Hượu tạ thế với
những dự định lớn còn dang dở. Nhưng con đường

ông chọn đã có sự tiếp nối ở những môn
đệ sau này.
Ngày càng có nhiều nhà khoa học tự
coi mình là học trò tự nguyện theo
đường hướng nghiên cứu của ông, một
số nhà khoa học nước ngoài đã nói đến
“trường phái Trần Đình Hượu”. Gần
đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa vào
sách cải cách Ngữ văn 12 một trích đoạn
trích từ sách Đến hiện đại từ truyền
thống nhan đề Nhìn về vốn văn hóa dân
tộc. Tư tưởng nghiên cứu của thầy Hượu
đã và đang lan tỏa từ học sinh phổ thông
đến sinh viên đại học và các nhà nghiên
cứu cả trong và ngoài nước.
Ông được phong hàm Phó Giáo sư
năm 1981, danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm
1985, Huy chương chống Pháp hạng
Nhất, Huân chương kháng chiến chống
Mỹ hạng Ba và truy tặng Giải thưởng
Nhà nước về khoa học và công nghệ năm
2000 cho cụm công trình: Đến hiện tại
từ truyền thống; Nho giáo và văn học
Việt Nam trung - cận đại./.
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