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Trong một lần kể về công việc nghiên 
cứu văn chương việt nam hiện đại, 
vốn đòi hỏi rất nhiều tâm huyết của 

mình, gS. hà minh Đức cho rằng ông luôn 
muốn nghiên cứu những vấn đề đích thực 
của văn học việt nam, vừa mang ý nghĩa 
thời sự, lại vừa phải đảm bảo chiều sâu 
khoa học lâu dài.

Khi đặt vấn đề nghiên cứu sự nghiệp văn 
chương của Chủ tịch hồ Chí minh, gS. 
hà minh Đức đã có góc nhìn riêng, vừa 
khoa học vừa thời sự. Bởi thế, dù nghiên 
cứu muộn về thơ và văn xuôi hồ Chí minh, 
gS. hà minh Đức vẫn tìm ra cách khai thác 
riêng và cách xử lí tư liệu riêng, lại được sự 
giúp đỡ chí tình của nhà thơ hoàng Trung 
Thông, năm 1979, công trình nghiên cứu 
của ông “Chủ tịch hồ Chí minh nhà thơ 
lớn của dân tộc” ra đời tại nXB Khoa học 
Xã hội, do đích thân giám đốc nXB Phạm 
hựu đặt hàng. 

năm 1985, ông viết tiếp cuốn “Tác phẩm 
văn của hồ Chí minh” và được gS. nguyễn 
Khánh Toàn quan tâm khích lệ, viết lời tựa 
cho tập sách, với khẳng định đấy là một 
cuốn sách được viết nghiêm túc, dù thấy 
còn một số vấn đề cần phải nói thêm về 
văn chương hồ Chí minh. gS. hà minh 
Đức bồi hồi nhớ lại lúc đó, vừa biết ơn 
người thầy của mình, vừa hiểu rằng “xin 
được chữ của “cụ” nguyễn Khánh Toàn 
không phải việc dễ”.

Khi về Khoa Báo chí Trường ĐhKhXh&nv, 
ĐhQghn, với cương vị Chủ nhiệm Khoa, 
ông thấy mình phải tiếp tục nghiên cứu về 
sự nghiệp báo chí của Bác hồ. ông lại vượt 
khó, viết tiếp công trình thứ ba: “Báo chí 
hồ Chí minh” và hết sức tránh trùng lặp, 
ông nghiên cứu phong cách báo chí rất 
độc đáo của Bác trên sự kết hợp hài hoà 
của hai trục: trục thời gian và trục những 
vấn đề báo chí mà Bác đã rất sắc sảo khi 

thể hiện.

Theo phương pháp nghiên cứu riêng và 
quan niệm riêng, gS. hà minh Đức đã 
nghiên cứu sâu về Thơ mới, dù trước ông 
và cùng thời với ông, không ít nhà nghiên 
cứu đã và đang cày xới vấn đề này. ông 
tâm sự: “Thực sự tôi cảm thấy đây là một 
vấn đề nghiên cứu mà một người làm 
không xong, thậm chí một thời làm cũng 
không xong mà phải làm trong nhiều thời 
điểm. và ở mỗi thời điểm mình có thể triển 
khai được quan điểm của mình theo một 
cách ngày càng rộng, càng sâu và thẳng 
thắn hơn so với quá khứ, khi điều kiện xã 
hội khách quan chưa phù hợp với cách làm 
như vậy”. viết về vấn đề Tự lực văn đoàn 
giai đoạn văn học 1932 – 1945 ông cũng 
có khuynh hướng và phương pháp nghiên 
cứu hết sức nhất quán.

về thái độ, gS. hà minh Đức cho rằng ở 
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từng thời điểm văn chương, ông nhận thức 
thế nào thì viết đúng như thế. nhưng ông 
cũng phải nhận rằng “dư luận văn chương 
chúng ta trong mấy chục năm qua nhiều 
lúc bị cuốn đi theo yêu cầu nóng của xã 
hội nên không tránh khỏi bồng bột, thiếu 
khách quan.

Có lúc tôi cũng ít nhiều bị chi phối nhưng 
chỉ chừng mực thôi”. và ông đã chủ 
trương viết đúng lòng mình, không viết 
khác những điều ông suy nghĩ, cũng 
tránh thái quá, khi muốn khen những điều 
đáng khen và chê những điều đáng chê. 
về cơ bản ông hết sức thận trọng khi viết 
về những vấn đề mà mình đã theo đuổi 
nghiên cứu trong cả đời mình.

ông cũng tự cho rằng, hai công trình 
nghiên cứu về Thơ mới và Tự lực văn đoàn 
được ông đầu tư tâm sức rất lớn và đã được 
viết với một hứng thú nghiên cứu cũng rất 
lớn. và ông cũng biết rõ, những cuốn sách 
ấy là những tài liệu tham khảo bổ ích cho 
sinh viên của mình và lan truyền tới họ một 
hứng thú nghiên cứu rất đáng kể.

Pha chút hài hước, ông bảo ông như một 
nông dân cần cù trên cánh đồng nghiên 
cứu chữ nghĩa văn chương, dẫu nhiều gặt 
hái, song vẫn tự biết mình thích không 
nhiều lắm những tác phẩm do chính mình 

viết ra và biết rằng chúng cũng có ít nhiều 
ý nghĩa đối với sự học của sinh viên đại học 
văn khoa.

ông thích cuốn “Thơ và mấy vấn đề trong 
thơ hiện đại” của mình, với lí do “đây là 
cuốn mà tôi viết công phu, sách riêng, 
(không đứng chung như cuốn “Sự phát 
triển thơ ca – hình thức và thể loại” với gS. 
Bùi văn nguyên”, dù cuốn này ông cũng 
thích) và là loại sách thuần lí luận, được tái 
bản đã mấy lần! ông vui vẻ tự thú: “nam 
Cao và tác phẩm” cũng là cuốn tôi thích. 
Tôi là một trong những người đầu tiên viết 
sách nghiên cứu về nam Cao. hay là cuốn 
“Tô hoài – Đời văn và tác phẩm” vừa là 
nghiên cứu văn chương, vừa là kỉ niệm với 
nhà văn Tô hoài đã gần gũi và giúp đỡ tôi 
nhiều… rồi những cuốn “Chủ tịch hồ Chí 
minh – nhà thơ lớn của dân tộc”, và “Tác 
phẩm văn của Chủ tịch hồ Chí minh” đều 
đã tái bản đến lần thứ 8…

Có một điều đặc biệt trong nghiên cứu của 
gS. hà minh Đức là việc ông “rẽ dòng” 
khá ngoạn mục sang lĩnh vực sáng tác: 
ông đột nhiên làm thơ, viết kí sự, tuỳ bút… 
vào những năm tháng bước vào tuổi trung 
niên, khi ông đã đi hết mùa thu cuộc đời để 
rồi thấy mình đang ở giữa mùa đông:”Bây 
giờ chỉ còn lại mùa đông / và một mình 

anh ở giữa / năm tháng qua ngày đông 
thêm giá lạnh / mùa đông buồn làm bạn 
với cô đơn…”.

Bên cạnh những nghiên cứu, những buổi 
lên lớp giảng bài, hướng dẫn sinh viên làm 
khoá luận, học viên làm luận văn, nghiên 
cứu sinh làm luận án… thế là ông đã gặp 
được thơ ca như một niềm an ủi và chính 
ông cho rằng đó cũng là lối ra khỏi dòng 
chính luận để trở về với chính mình một 
cách an nhiên, hài hoà.

Không tình cờ chút nào khi ông đã cho ra 
đời đến mấy tập thơ và nhận khá nhiều 
cảm tình từ người thưởng ngoạn. Thi sĩ 
huy Cận từng khen thơ hà minh Đức chân 
cảm dồn nén. nữ sĩ anh Thơ đọc nhiều lần 
thơ ông và khen thơ ông hiện đại, viết theo 
thể thức tự do. Các thi sĩ vũ Đình minh, mã 
giang Lân, hữu Thỉnh đều dành cho thơ 
ông tình của những kẻ tri âm.

và ông, gS. hà minh Đức đã rất xứng đáng 
với những danh vị, chức vị, giải thưởng cao 
quý mà nhà nước đã dành cho ông: giáo 
sư, nhà giáo nhân dân, giải thưởng nhà 
nước và giải thưởng hồ Chí minh cho 
những thành tựu về nghiên cứu và giảng 
dạy suốt nửa thế kỉ của ông…

>> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao giải thưởng hồ Chí minh cho gS. hà minh Đức
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