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Không còn nhớ vào dịp nào, tôi được thầy Nguyễn 
Văn Hồng đọc cho nghe đôi câu thơ ông tâm 
đắc, giọng đọc hào hùng ngân nga rất đặc biệt:

Bất thức ba đào tráng

An tri chí hải bằng

(Không cảm thức được cái dữ dội của sóng cực lớn,

Thì sao biết được chí của chim Hải Bằng cao tới chừng nào).

Tứ thơ gợi hứng từ phiến văn trong sách Trang Tử, nói về 
chim bằng biển Bắc dũng chí vượt sóng cao nghìn dặm 
và sự chiêm nghiệm về cuộc đời nhiều thách thức.

Ông thực sự là người có chí lớn. Một phần quan trọng 
của cái chí ấy là ông mong mỏi, ông ước nguyện, sao cho 
có được đội ngũ các học giả Việt Nam nghiên cứu được 
sâu sắc đầy đủ về Trung Quốc. Một đội ngũ được trang 
bị học vấn đầy đủ và mang tầm quốc tế. Trung Quốc có 
lịch sử dài lâu, nền văn hóa đồ sộ, người Trung Quốc 
hiểu người Việt Nam rất sâu, trong khi Việt Nam hiểu về 
Trung Quốc không được mấy. Thấu hiểu về Trung Quốc 
không dễ. Dù bất kỳ tình thế quan hệ nào, một cách 
khoa học, sự thấu hiểu chủ động và bằng con đường 
riêng vẫn là điều vô cùng hệ trọng đối với Việt Nam. Với 
quá trình lâu dài nghiên cứu về Lịch sử và văn hóa Trung 
Quốc, về các quốc gia Đông Á, Đông Nam Á, ông để lại 
nhiều công trình rất có giá trị khoa học. Với vốn Hán học 
tốt và tư duy sắc bén ông có nhiều kiến giải sâu sắc về 
một số vấn đề lịch sử Việt Nam từ cổ đại tới đương đại. 
Thầy Nguyễn Văn Hồng có phạm vi nghiên cứu rộng, đối 
tượng nghiên cứu lớn, nhưng trụ cột và cống hiến chính 
là Trung Quốc học. Ông là một trong những nhà Trung 
Quốc học hàng đầu của Việt Nam đương đại. Ông có 
đóng góp làm sâu sắc thêm những hiểu biết của người 
Việt Nam về Trung Quốc và luôn không ngại tranh biện 
để các học giả Trung Quốc hiểu đúng hơn, khách quan 
hơn về Việt Nam. Bản vị dân tộc và trách nhiệm xã hội 
luôn thường trực trong ông.

PGS. Nguyễn Văn Hồng là người được đào tạo bài bản 
tại Đại học Bắc Kinh, có thời gian làm việc dài tại Đức và 
từng giao du, làm việc tại nhiều quốc gia. Ông sử dụng 
tiếng Hán bạch thoại tinh tế và đạt tới tầm của ngôn ngữ 
văn hóa. Ông có thể làm văn chương bằng chữ Hán, 
cả cổ văn và bạch văn, sử dụng tốt tiếng Anh. Ngoài 
việc nghiên cứu khoa học, ông hay sáng tác thơ, tập Dã 
Thảo của ông chứa đựng nhiều tâm sự về cuộc đời. Các 
nhà khoa học rất nhiều người sáng tác thơ, nhưng thơ 
hay và điển nhã như ông không nhiều. Thơ với ông như 
một thú chơi phảng phất phong thái tinh thần văn nhân 

truyền thống.

Ông, một người tài hoa, học vấn sâu rộng, nhưng cuộc 
đời của ông không hẳn thuận lợi, âu cũng là chuyện của 
một thời. Ông luôn nhìn đời lạc quan, bao dung. Ông rất 
thích một bài thơ cổ nói về cỏ. Bài thơ cổ ấy ý nói người 
đời hàng ngày dẫm đạp lên cỏ, nhưng khi người ta nằm 
xuống đất, cỏ sẽ che chở bao dung. Tập thơ DÃ THẢO 
(cỏ hoang) của ông thể hiện một triết lý mới. Ông đề tựa 
tập thơ rằng:

Dã thảo thiêu bất tận, Xuân phong xuy hựu thanh.

Ông tự dịch là:

Cỏ dại đốt không chết, Gió xuân về lại xanh.

Đó là triết lý nhân sinh của ông, là cách để ông sống, 
vươn lên, cống hiến và hỷ xả giữa đời.

Ngoài cái tên Nguyễn Văn Hồng (chữ Hán chỉ chim 
Hồng), trong nhiều bài viết, chủ yếu là văn chương, 
báo chí ông hay ký tên Minh Hồng. Ông tự nhận “thân 
mình gầy vóc hạc, nhưng tiếng thì tốt”. Minh là tiếng 
kêu, Hồng là chim Hồng. Minh Hồng là tiếng của Chim 
Hồng. Từ đây, chim Hồng vỗ cánh vân du về miền vĩnh 
hằng, không còn ngân tiếng khi vầng dương lên, nhưng 
những âm thanh hồng hạc đã tạo ra và để lại thì dư âm 
còn mãi trong tâm những người cùng chí và mến yêu 
ông. Mãi nhớ hai câu thơ ông viết tặng từ mùa hè năm 
2000 tại Sầm Sơn: “Ngã quân đồng chí hướng, Trí lực 
tạo tân san.”

Cảm ơn lòng bao dung, khích lệ của Thầy!
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Năm 1993, Bộ môn Trung Quốc học được 
thành lập. Chủ nhiệm Bộ môn đầu tiên 
là PGS. Nguyễn Văn Hồng. Với kinh 

nghiệm nhiều năm giảng dạy trong nghề và 
những mối quan hệ quốc tế rộng mở, thầy là 
người góp phần đặt những nền tảng đầu tiên 
cho việc xây dựng và phát triển Bộ môn. Từ xây 
dựng đội ngũ cán bộ, hệ thống bài giảng, học 
liệu, đặt nền móng cho các hướng nghiên cứu 
khoa học cho đến các định hướng phát triển lớn 
của Bộ môn... đều có dấu ấn và công sức của 
PGS. Nguyễn Văn Hồng.

Là một chuyên gia chuyên ngành lịch sử, nhưng 
hướng nghiên cứu chính của PGS. Nguyễn Văn 
Hồng là Lịch sử thế giới, đặc biệt chuyên sâu về 
lịch sử và văn hoá Trung Quốc. Với niềm đam mê 
khoa học, tư duy sắc sảo, kiến thức sâu rộng, các 
công trình nghiên cứu của thầy từ nhiều năm nay 
đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong đông 
đảo người đọc và nhiều thế hệ học trò. Trong 
hàng chục năm nghiên cứu và giảng dạy, vốn 
rất am hiểu nền văn hóa và ngôn ngữ phương 
Đông, đặc biệt là Trung Quốc và Nhật Bản, PGS. 
Nguyễn Văn Hồng tuy không có quá nhiều đầu 
sách, nhưng những cuốn ông để lại đã được tái 
bản nhiều lần và là sách gối đầu giường của sinh 
viên chuyên ngành Lịch sử thế giới. Các công 
trình tiêu biểu của thầy là: Lịch sử thế giới cận đại 
(Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1973), Lịch sử Trung 
Quốc cận đại (Đại học Tổng hợp TPHCM, 1979), 
Lịch sử cận đại thế giới tập 1 (NXB ĐHTH&CN, 
1986), Lịch sử cận đại thế giới tập 3 (NXB ĐH&TH 
chuyên nghiệp, 1987), Việt Nam - Asean (NXB 
CTQG 1996), Giáo dục Minh Trị – Duy Tân (Nhật 
Bản) (NXB Giáo dục, 1996), Mấy vấn đề về lịch sử 
châu Á – Việt Nam: môt cách nhìn (NXB Thông 
tin lý luận, 2001), Trung Quốc cải cách mở cửa 
– những bài học kinh nghiệm (NXB Thế giới, 
2003), Nguyễn Trường Tộ với canh tân đất nước 
(Viện KHXH HCM 1993), Cách mạng tháng 
8/1945 trong Đông Nam Á – thách đố và biến 
động (Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7,8 1990)…

Với lịch sử Việt Nam, dù không là sở trường, 
nhưng thầy vẫn có niềm yêu thích đặc biệt. Thầy 
thường tâm sự với các đồng nghiệp và học trò: 
“Nếu không biết sử Việt Nam mà nghiên cứu 

sử thế giới thì như là cây không có gốc vậy, nếu 
chỉ tìm hiểu sử Việt Nam mà tách ra khỏi nhãn 
quan, tầm nhìn của khu vực và thế giới thì không 
thể có cái nhìn toàn diện và sâu sắc”. Nhờ vậy, 
những công trình nghiên cứu của thầy về các 
vấn đề của lịch sử châu Á và Việt Nam, về giao 
thoa văn hóa, về Nho giáo, hẹp hơn là những 
công trình nghiên cứu về các nhân vật lịch sử 
Việt Nam như Hồ Chí Minh, Phan Châu Trinh, 
Tôn Trung Sơn, Nguyễn Trường Tộ… của thầy, 
bao giờ cũng sâu sắc và rất ấn tượng.

Nhiều thế hệ sinh viên Khoa Lịch sử và sau này là 
Đông phương học vẫn thường truyền tai nhau: 
nghe thầy Hồng giảng bài rất “kỳ thú” - đó là khi 
nhãn quan rộng mở của một chuyên gia nghiên 
cứu sử thế giới hòa quyện với tư duy thâm 
trầm, sâu sắc của một nhà nghiên cứu văn hóa 
phương Đông. “Tôi thích dùng Văn để dạy Sử” - 
thầy thường chia sẻ như vậy với đồng nghiệp và 
học trò. Ông Lý Gia Trung, nguyên Đại sứ Trung 
Quốc tại Việt Nam, từng học tiếng Việt với thầy 
Hồng khi thầy là lưu học sinh tại Trung Quốc, 
kể lại rằng: “Dường như muốn gợi lên trong tôi 
niềm hứng thú học tiếng Việt, nên ngay từ buổi 
phụ đạo đầu tiên, anh Hồng đã đọc cho tôi nghe 
một số câu thơ trong Kim Vân Kiều truyện. Mặc 
dù chưa hiểu gì nhưng tôi cảm thấy tiếng Việt 
cũng đẹp và rung động như tiếng Pháp. Từ đó 
đến nay thời gian đã hàng chục năm, đồng chí 
Nguyễn Văn Hồng luôn là người thầy và người 
bạn thân thiết của tôi”.

Tinh thần lao động miệt mài và sự nghiêm túc 
trong khoa học của PGS. Nguyễn Văn Hồng 
được nhiều học trò ghi nhớ. TS. Nguyễn Thọ Đức 
- Chủ nhiệm Bộ môn Trung Quốc học - thầm 
so sánh người thầy của mình với hình ảnh “con 
tằm” trong bài thơ “Vô đề” của Lý Tương Ẩn. 
Anh vô cùng tâm đắc và cảm phục triết lý sống 
của PGS. Nguyễn Văn Hồng: “Cuộc đời kẻ sĩ 
giống như con tằm mùa xuân, phải lao động cực 
nhọc đến khi chết mới thôi. Nghiên cứu và giảng 
dạy phải rút ruột mình ra như con tằm nhả cho 
đời những sợi tơ vàng óng ánh”.

PGS.TS Vũ Văn Quân (Chủ nhiệm Khoa Lịch 
sử) thì chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về PGS. 
Nguyễn Văn Hồng: “Nói đến thầy Hồng là nói 
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đến sự uyên bác trong kiến thức và uyên thâm trong 
những luận giải mang đậm dấu ấn cá nhân. Những 
bài giảng cuốn hút của thầy về lịch sử Nhật Bản, 
Indonexia và các nước Đông Nam Á… là những ấn 
tượng không thể quên trong lứa sinh viên chúng tôi 
thời ấy”. Điều đặc biệt trong phong cách dạy của thầy 
Hồng là “thầy dạy Sử rất có hồn”. Thầy lại yêu thơ và 
rất thích làm thơ chữ Hán và chính yêu thơ đã giúp 
nghề dạy Sử của thầy thêm thi vị.

Là bạn đồng niên, cố GS.VS Phan Huy Lê có nhiều kỷ 
niệm gắn bó với PGS. Nguyễn Văn Hồng trong quãng 
thời gian hai thầy cùng công tác tại Khoa Lịch sử và 
Khoa Đông phương học. “Ấn tượng sâu sắc nhất của 
tôi về thầy Hồng, đó là một nhà Trung Quốc học rất 

tài hoa. Ngoài những nghiên cứu sâu sắc về lịch sử và 
văn hoá Trung Quốc, thầy Hồng còn rất mê thơ và 
sáng tác nhiều thơ chữ Hán. Và đến tận bây giờ, thầy 
vẫn là một chuyên gia hàng đầu về Trung Quốc học” 
- GS. Phan Huy Lê nói.

Về góc độ con người, cố GS.VS Phan Huy Lê cho biết 
mình quý nhất tính điềm đạm và vô cùng độ lượng với 
những người xung quanh của bạn đồng niên. Ngay 
cả những lúc có tranh cãi gay gắt nhất về chuyên 
môn, thầy Hồng vẫn luôn nhẹ nhàng, chưa bao giờ to 
tiếng và nặng lời với bất kỳ ai.

 - USSH - 
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