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MOÄT THÔØI GIAN KHOÅ RAÁT ÑOÃI TÖÏ HAØO
Hồi 2h52 phút sáng 18 tháng 4 năm 2019, GS.TS.NGND Phan Hữu Dật đã rời cõi tạm, về 
chốn vĩnh hằng, thọ 92 tuổi. Thầy để lại nhiều công trình nghiên cứu có giá trị cao về Dân 
tộc học, được tôn vinh như một trong những nhà khoa học hàng đầu đặt nền móng cho 
ngành Dân tộc học Việt Nam dưới thời Dân chủ Cộng hòa, một nhà giáo góp phần to lớn 
vào việc đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu Dân tộc học đông đảo

Cũng nên kể đến một lĩnh vực rất quan trọng mà GS. 
Phan Hữu Dật đã dành tâm huyết và trí tuệ đóng góp 
trong gần suốt cuộc đời. Đó là việc xây dựng Trường 

Đại học Tổng hợp Hà Nội trên cương vị cán bộ quản lý - từ Phó 
chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Khoa Lịch sử (1965-1975), Phó Hiệu 
trưởng, Quyền Hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Nhà trường (1977-
1988) trên chặng đường một phần ba thế kỷ.

Vào nửa đầu những năm 60 của thế kỉ trước, Trường Đại học 
Tổng hợp Hà Nội mới thành lập chưa được mười năm. Mỗi 
khóa học chỉ có 3 năm, sau nâng dần lên 4 năm. Cán bộ 
giảng dạy, ngoài một số giáo sư cao tuổi nổi tiếng, còn lớp 
trẻ đều tuyển chọn từ nguồn sinh viên mới tốt nghiệp của Đại 
học Sư phạm và Đại học Tổng hợp Hà Nội. Giữa lúc ấy, Khoa 
Lịch sử đón nhận một vị Phó tiến sĩ (nay gọi là Tiến sĩ) từ Đại 
học Lomonosov về, chuyên ngành Dân tộc học. Đây là điều 
rất đặc biệt vì hồi bấy giờ, số người tốt nghiệp đại học từ nước 
ngoài còn rất hiếm, lại chưa mấy ai là Phó tiến sĩ. Cho nên sự 
xuất hiện của thầy Phan Hữu Dật là một “hiện tượng”. Cánh 
cán bộ giảng dạy trẻ chúng tôi vừa mừng nhưng vừa có phần 
e ngại vì cái dáng cao lớn, tiếng nói sang sảng đậm nét Huế 
và nhất là học vị rất cao của Thầy. Nhưng chỉ sau một thời 
gian ngắn, phong cách gần gũi, thân mật của Thầy đã nhanh 
chóng xóa đi khoảng cách đó, nhất là khi nhà trường sơ tán 
lên Đại Từ (Thái Nguyên), cuộc sống gian khổ làm cho mọi 
người nhanh chóng gắn kết, chan hòa với nhau.

Điều nổi bật là sự đóng góp về công tác đào tạo và nghiên 
cứu khoa học của Thầy vào sự lớn mạnh của Khoa Lịch sử 
và của Nhà trường. Chương trình học tập ban đầu khá sơ 
giản, được nâng dần lên qua việc vận dụng kinh nghiệm đào 
tạo của Liên Xô. Là Phó Chủ nhiệm Khoa Lịch sử phụ trách 
chuyên môn, Thầy góp nhiều công sức vào việc hoàn thiện 
chương trình đào tạo và tổ chức học tập. Trong những năm 
đầu, sinh viên tốt nghiệp bằng kỳ thi cuối khóa với vài bài thi 
làm trên giấy. Áp dụng kinh nghiệm Liên Xô, một số sinh 
viên xuất sắc được làm khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ trước 
hội đồng bộ môn. Hình thức mới này đã động viên phong 
trào học tập trong khoa, sinh viên cố gắng để được chọn làm 
khóa luận, các thầy cô cố gắng nghiên cứu tìm đề tài, tìm 
tài liệu hướng dẫn. Không khí học tập sôi nổi hẳn lên, chất 

lượng dần được nâng cao. Bây giờ nhớ lại, như nhiều thầy 
cô nhận xét, hồi đó việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học 
không khác gì bảo vệ luận án thạc sĩ, tiến sĩ ngày nay!

Mặc dầu hoàn cảnh chiến tranh hết sức gian khổ, điều kiện 
học tập gặp nhiều khó khăn nhưng việc tổ chức sinh viên đi 
thực tập, thực tế được duy trì đều đặn, các bộ môn gắn với 
thực tiễn cuộc sống ở nhiều địa phương, kể cả ở những vùng 
chiến sự căng thẳng. Và thầy Dật, cũng ba lô trên vai, trèo 
đèo lội suối hòa cùng sinh viên và đồng bào các địa phương. 
Hoạt động sôi nổi và cách sống bình dị đã gắn bó Thầy với 
nhiều thế hệ sinh viên trong những năm sơ tán và nhiều 
khóa sau này.

Ngay trong những ngày tháng chiến tranh đầy gian khó, 
thầy Phan Hữu Dật vẫn quan tâm đến việc phát triển các 
ngành học mới. Bên các ngành được xây dựng ngay từ buổi 
đầu thành lập Khoa Lịch sử như Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Thế 
giới, Dân tộc học, Khảo cổ học… Thầy đã mạnh dạn gửi cán 
bộ đi học, đi thực tế để lập các các ngành mới như Thư viện 
học, Lưu trữ học... mà ngày nay đều trở thành những khoa 
lớn trong Trường Đại học KHXH&NV.

Mùa xuân năm 1975, theo đà tiến công như vũ bão của 
đoàn quân tiến về giải phóng miền Nam, nhiều nhà giáo 
được lệnh chuẩn bị vào tiếp quản các trường đại học Sài 
Gòn. Với chiếc mũ tai bèo cùng bộ đồng phục quân Giải 
phóng, thầy Phan Hữu Dật lên đường vào Nam ngay từ 
những chuyến điều động đầu tiên, khi tiếng súng trên chiến 
trường chưa ngừng hẳn. Ngay sau ngày 30 tháng 4, các nhà 
giáo miền Bắc đã nhanh chóng tiếp quản các trường và khôi 
phục việc học tập. Thầy Phan Hữu Dật về lãnh đạo Đại học 
Văn khoa Sài Gòn, ổn định tổ chức kịp cho việc khai giảng 
năm học mới. Nắm vững lực lượng nhà trường ngoài Bắc, 
Thầy lần lượt mời nhiều giảng viên giỏi từ Đại học Tổng hợp 
Hà Nội vào giảng dạy, tạo nên một luồng không khí mới cho 
nền giáo dục miền Nam. Các lớp sinh viên đón nhận nhiều 
kiến thức mới với niềm háo hức và được thuyết phục qua các 
bài giảng. Đồng thời, Thầy Dật lo việc đặt nền tảng xây dựng 
đội ngũ giảng viên cho nhà trường để dần dần các trường 
miền Nam tự lập và phát triển mạnh mẽ.

GS.NGND VŨ DƯƠNG NINH
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Sau vài năm đầu gian nan khôi phục và xây  dựng các ngành 
khoa học xã hội và nhân văn ở Đại học Tổng hợp thành 
phố Hồ Chí Minh, từ năm 1977 thầy Phan Hữu Dật trở lại 
miền Bắc, đảm trách cương vị Phó Hiệu trưởng rồi quyền 
Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Hà Nội. Vị hiệu trưởng đáng 
kính hồi đó là Giáo sư Ngụy Như Kontum, nhà vật lý học nổi 
tiếng, nhà khoa học tiêu biểu của đội ngũ trí thức yêu nước, 
hết lòng phục vụ nhân dân. Có điều kiện làm việc gần các vị 
lãnh đạo nhà trường ở cương vị Trưởng phòng Tổng hợp, tôi 
cảm nhận sâu sắc sự tin cậy đặc biệt của Giáo sư Hiệu trưởng 
dành cho Thầy Phan Hữu Dật. Hầu như các chủ trương lớn 
của Nhà trường đều có sự  trao đổi riêng giữa hai thầy trước 
khi đưa ra bàn bạc tập thể. Thầy Dật luôn thể hiện lòng kính 
trọng và dành sự quan tâm hết sức chu đáo đối với thầy Hiệu 
trưởng từ công việc chung đến tình hình sức khỏe và điều 
kiện sinh hoạt riêng.

Trong thời gian này, cả nước gặp nhiều khó khăn do chế độ 
bao cấp và tình trạng bị bao vây cô lập trên bình diện quốc 
tế. Bên cạnh chuyện giảng dạy và học tập là mối lo thường 
ngày về từng bữa ăn cho sinh viên, từ lương thực, thực phẩm 
cho đến chất đốt, nhà ở … Tập thể Ban giám hiệu hồi đó với 
các vị Hiệu phó Đặng Huy Chi, Phan Tống Sơn, Phan Văn 
Hạp cùng bí thư Đảng ủy Nguyễn Duy Quý đã phải “gồng 
mình” để xử lý từng vụ việc về học tập, về ăn ở nhằm bảo 
đảm ổn định mọi hoạt động của Nhà trường.

Khi đất nước bắt đầu mở cửa theo đường lối Đổi mới, Trường 
Đại học Tổng hợp Hà Nội nhanh chóng thiết lập mối quan hệ 
với nhiều trường Đại học nước ngoài. Bên cạnh các mối quan 
hệ truyền thống với các nước XHCN, đặc biệt với Liên Xô, Ba 
Lan, Cộng hòa Dân chủ Đức…, Nhà trường đã đón các học 
giả đến từ Mỹ, Pháp, Hà Lan, Nhật Bản…, thiết lập sự trao 
đổi học thuật thường xuyên và sự hợp tác giúp đỡ từ phía 
các nước bạn. Nhờ vậy, nhiều đoàn giảng viên của Trường 
đi nước ngoài trao đổi khoa học, nhiều chương trình hợp 

tác được hình thành… Sau khi GS. Ngụy Như Kontum nghỉ 
hưu, thầy Phan Hữu Dật đã lãnh đạo rất thành công nhiều 
hoạt động đối ngoại của Nhà trường. Trường ta là trường 
đầu tiên cử đoàn chuyên gia giáo dục bậc đại học sang châu 
Phi, gồm các giảng viên về toán học, vật lý học, triết học và 
sử học. Qua các hoạt động đối ngoại, có thể thấy thầy Phan 
Hữu Dật là người rất có kinh nghiệm trong giao tiếp quốc tế 
với vốn ngoại ngữ thông thạo (Pháp, Nga, Anh), với tầm hiểu 
biết sâu sắc về văn hóa phương Đông, văn hóa Âu Tây và Xô 
viết. Với phong cách giao tiếp cởi mở, thân tình, Thầy nhanh 
chóng thu hút các vị khách nước ngoài mà ban đầu không 
khỏi có những điều e ngại.

Nhớ lại những thập niên 1970 - 1980, trong điều kiện cực kỳ 
khó khăn do tình trạng đất nước bị bao vây, cấm vận, những 
thành tựu bước đầu của Đại học Tổng hợp Hà Nội là thành 
công lớn trong lĩnh vực đối ngoại, đặt cơ sở cho quan hệ 
quốc tế rộng mở của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội sau 
này. Nhờ vậy, vị thế quốc tế của Nhà trường ngày càng mở 
rộng và nâng cao. Và qua đó, góp phần đẩy mạnh sự phát 
triển một số lĩnh vực khác của Nhà trường.

Là nguồn cán bộ nòng cốt xây dựng Đại học Quốc gia Hà 
Nội, đội ngũ giáo sư, giáng viên Đại học Tổng hợp Hà Nội 
đã đóng góp phần quan trọng vào sự lớn mạnh về tổ chức, 
công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của một mô hình 
đại học mới. Các thầy cô giáo cao niên mỗi khi gặp nhau đều 
nhắc đến những kỷ niệm của một thời sổi nổi, đầy gian khổ 
nhưng rất đỗi tự hào với truyền thống vẻ vang của Đại học 
Tổng hợp Hà Nội. Một trong những người đã dành nhiều 
công sức và trí tuệ cho sự phát triển của Nhà trường chính là 
GS.TS. NGND Phan Hữu Dật kính mến.

Vài dòng cảm nghĩ đơn sơ thay nén tâm nhang tưởng nhớ 
người Thầy đáng kính trong giờ phút thiêng liêng tiễn đưa 
Thầy về cõi Vĩnh hằng, về miền Cực lạc.

GIAÙO DUÏC


