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Đó là cuốn sách của GS. Đinh 
Văn Đức (một nhà Việt ngữ học 

mà có lẽ không chỉ dân ngôn ngữ 
biết mà nhiều người “không ngôn 
ngữ” cũng biết) vừa mới in xong 
cách đây đúng 4 ngày (xong chiều 
ngày 20-1-2022). Tên đầy đủ của 
sách là “TỪ LÀNG TÔI ĐẾN LÀNG ĐẠI 
HỌC: Những mảnh ghép từ miền ký 
ức” (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022).

Tôi nói “đặc biệt” vì nó không giống 
bất cứ cuốn sách nào (gần một 
chục đầu sách, vốn là những công 
trình nghiên cứu khoa học) mà thầy 
Đinh Văn Đức đã miệt mài viết và 
công bố trong suốt cuộc đời làm 
khoa học của mình.

Gọi là một hồi kí ư? Không phải. Hồi 
kí là văn bản thể kí “ghi lại những sự 
kiện, biến cố sau khi đã trải qua, đã 
chứng kiến (thường là liên tục theo 
mạch thời gian)” của ai đó. Cũng 
không phải là một tập tản văn, nhặt 
nhạnh các bài viết nhiều thể loại 
và không theo một khuôn khổ nào 
cả. Hay là một dạng tâm sự “nhàn 
đàm” tuỳ hứng, viết chia sẻ cho vui? 
Hoàn toàn không phải. Như tôi đã 
nói, đây là “cuốn sách đặc biệt nhất 
mà tôi đã biết”.

PGS.TS PHẠM VĂN TÌNH

TỪ LÀNG TÔI ĐẾN LÀNG ĐẠI HỌC
CÂU CHUYỆN CUỘC ĐỜI QUA 

TRẬP TRÙNG SỰ KIỆN
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Ở trang bìa 4, thầy Đinh Văn Đức có đôi dòng 
tâm sự: “Lúc về già người ta thường lặng thầm 
tâm tưởng.  Với tôi, làng và trường đại học là hai 
cảm xúc lớn. Làng là quê, Trường là nghiệp.”

Đó chính là chủ đề, làm nên thần thái của 
cuốn sách.

Và đây là mấy lời tác giả (trích từ Phi lộ): “Cuốn 
sách này tôi viết ra bằng một tấm lòng, trải dài 
ba chục năm. Viết từ nỗi nhớ để báo hiếu, để tri 
ân. Sách không phải là hồi ký như thông lệ mà 
chỉ là một số mảnh ghép từ miền ký ức, từ bâng 
khuâng nỗi nhớ. Diễn đạt tự do với đôi chút 
cảm xúc học viết theo lối tản văn. Vâng, phải  
đúng ba mươi năm mới có nỗi nhớ đầy vơi này, 
mà không phải là tất cả.”

Thầy đã làm đúng tinh thần đó. Cuốn sách viết 
ra để biểu đạt cảm xúc mong được chia sẻ (chứ 
không phải để “khoe” chiến tích). Vì vậy, thầy 
cố đặt mình, thể hiện đúng chỗ: Không nói 
nhiều về bản thân; Quan tâm nhiều đến cảnh, 
đến sự tình và những người xung quanh. Giống 
như một “camera” ghi chép, các sự tình được 
ghi lại chân thực và phi hư cấu, tránh sa đà mô 
tả các sự kiện. Câu chuyện về những chiêm 
nghiệm cuộc đời nhưng không hề “tạt ngang 
tạt ngửa”, lan man dài dòng.

Bản thảo thầy Đức viết và hoàn thành từ khá 
lâu rồi. Nó là những “mảnh ghép từ kí ức”, từ 
những bài đã viết (và công bố rải rác đâu đó) 
và mới viết. Đọc sách ta mới thấy ông có một 
trí nhớ “siêu tuyệt” đến thế nào. Từ chuyện từ 
thời tuổi thơ đi học trường làng, với hình ảnh 
bố mẹ, gia đình, thầy dạy. Đến những năm sơ 
tán, bom đạn, học hành, sơ tán “Đời học trò qua 
trập trùng sông núi” miền Việt Bắc. Đến những 
ngày đầu tiên ở khoa Ngữ văn, Trường ĐH Tổng 
hợp Hà Nội. Xen vào đó là những năm tháng tu 
nghiệp tại Liên Xô và sau đó “nhập vai" đúng 
nghĩa: Giảng viên Ngôn ngữ học của khoa Ngữ 
văn, khoa Tiếng Việt, khoa Ngôn ngữ… với bao 

sách hay

Tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ học, Trường Đại học Tổng 
hợp Hà Nội.

Nhận bằng Tiến sỹ ngành Ngôn ngữ học tại Đại học Tổng hợp 
Maxcơva (MGU) năm 1978.

Được bổ nhiệm Phó Giáo sư năm 1991, Giáo sư năm 1996.

Được tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 1998, Nhà giáo Nhân 
dân năm 2008.

Các hướng nghiên cứu chính: Việt ngữ học, Lí luận Ngôn ngữ 
học và Ngôn ngữ học ứng dụng.

Đã công tác và giữ chức vụ: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Ngôn ngữ 
học (Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội) (1980-
1985); Chủ nhiệm Khoa Tiếng Việt (Trường Đại học Tổng hợp 
Hà Nội) (1985 - 1990); Chủ nhiệm Bộ môn Ngôn ngữ học và Việt 
ngữ học (1995 - 1996) (Khoa Ngữ văn,  Trường Đại học Tổng 
hợp Hà Nội); Chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ học Trường ĐHKHXH & 
NV (1996-2004); Chủ nhiệm Bộ môn Ngôn ngữ học đại cương và 
ứng dụng (1996 - 2004); Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu 
Á và Thái Bình Dương (Trường ĐHKHXH&NV) (2006 - 2012).

Hiện tại Giáo sư Đinh Văn Đức đang là Chủ tịch Hội Cựu giáo 
chức ĐHQGHN.

GS.NGND ĐINH VĂN ĐỨC
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nhiêu đồng nghiệp, người thầy, sinh viên, bè bạn… 
Rất nhiều sự kiện mô tả chính xác từng chi tiết 
(ngày tháng, con người, số liệu, hình ảnh).

Với lối kể nhẩn nha, ngôn từ gần gũi với đời thường 
và đặc biệt là đậm chất văn chương, với những câu 
tục ngữ, danh ngôn, thơ ca, lẩy Kiều… làm cho văn 
phong các bài viết của ông “hoà trộn” rất độc đáo, 
khéo léo. Nhiều người đã đọc và nhận ra giọng văn 
rất có duyên của ông (trong các bài viết trước đây 
và trên facebook). Có thể nói, rất “Đinh Văn Đức”.

Cuốn sách, như đã nói, viết về cả cuộc đời. Nhưng 
tôi mới tiếp cận bản thảo, đọc, biên tập và làm công 
việc xuất bản trong đúng 1 năm. Khởi đầu là sau Tết 
Tân Sửu (2021). Trong một buổi gặp gỡ, thầy Đức 
kéo tôi ra một góc, nói nhỏ: “Sắp tới tôi muốn nhờ 
chú một việc mà tôi nghĩ là chú sẽ là người làm tốt 
nhất. Chú cứ nhẩn nha mà làm. Không vội. Nhưng 
cố gắng cuối năm nay phải xong”. Rồi ngay sau đó, 
tôi nhận bản thảo và cố gắng bố trí thời gian đọc, 
sắp xếp và hiệu chỉnh kĩ thuật (Tôi trực tiếp trao đổi 
maket bìa và sách với họa sĩ)… Tất nhiên, không thể 
không nói tới công sức đóng góp nhiệt tình và rất 
chuyên nghiệp của các biên tập viên NXB Đại học 
Quốc gia Hà Nội, trong đó có TS. Nguyễn Thị Hồng 

Nga – Tổng biên tập. Có tới 60 bài viết 
đủ loại, chia thành 3 phần chính: 1) Từ 
làng đến trường: Nơi ký ức dừng chân; 
2) Bóng dáng ngày xưa và 3) Đầy vơi nỗi 
nhớ. Có biết bao sự kiện được kể, lồng 
vào các câu chuyện, giúp mọi người 
(nhất là những người cùng thời, cùng 
chung sống) hồi tưởng lại một quãng 
thời gian lịch sử. Từ lịch sử chấm phá 
qua lời kể của một con người, ta cũng 
thấy thấp thoáng bóng hình của lịch sử 
dân tộc. Cũng phải, qua 78 tuổi đời (ông 
sinh năm 1944), cuộc đời ông gần như 
trùng với lịch sử nước Việt Nam hiện đại 
(bắt đầu từ Cách mạng Mùa thu Tháng 
Tám 1945).

Sách in xong, cả hai thầy trò chúng tôi 
đều không giấu nổi cảm xúc. Tối 20-1, 
tôi thức đọc thâu đêm, ngắm thâu đêm 
“công trình kể biết mấy mươi” của thầy 
mà tôi có đóng góp không nhỏ vào đó. 
Với 560 trang khổ khá lớn (16x24cm), bìa 
cứng,16 trang in màu trên giấy couchet, 
còn lại in đen trắng với một maket cũng 
rất độc đáo, rất riêng, cuốn sách là tổng 
hoà các yếu tố làm nên một ấn phẩm 
văn hoá: chân thực, sinh động, đẹp, 
thoáng đạt, sang trọng. Chỉ riêng bìa, 
đã phải làm 2 mẫu, mỗi mẫu 5 maket hai 
thầy trò mới ưng ý. 

Cách đây gần 3 năm (năm 2019) ai cũng 
biết GS. Đinh Văn Đức gặp một “sự cố 
nghiêm trọng” về sức khoẻ (tưởng 
không thể vượt qua được). Vậy mà thầy 
“đã trở lại, lợi hại như xưa”. Cuốn sách 
hôm nay cũng chưa phải là cuốn sách 
cuối cùng mà thầy công bố.

Chúc thầy, một người đang tiến gần  tới 
‘tuổi tám mươi” khoẻ vui, yêu đời và tiếp 
tục cống hiến. 

sách hay


