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GIAÙO DUÏC

GS.TS Lê Văn Quán là một trong những giáo sư đầu 
ngành Hán Nôm, Triết học phương Đông tại Trường 

Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Trường ĐH Khoa học Xã hội 
và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông sinh năm 1934 
tại xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. 
Là người con của quê hương hiếu học, nơi sản sinh ra nhiều 
nhân tài của dân tộc Việt Nam, giáo sư Lê Văn Quán là một 
tấm gương tiêu biểu cho sự nỗ lực tự học, phấn đấu không 
ngừng trong sự nghiệp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đạt 
được thành tích cao.

Năm 1956, GS Lê Văn Quán tốt nghiệp cử nhân chuyên 
ngành Hán Văn tại Khu học xá, Nam Ninh, Trung Quốc. Năm 
1962, thầy trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Thầy bắt đầu giảng dạy tại Hán Văn tại Khoa Văn học, Trường 
Đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1965. Thầy say mê giảng 
dạy, nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ. Năm 1979, thầy 
bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ chuyên ngành Ngữ văn 
với đề tài Nguồn gốc, kết cấu chữ Nôm tại Trường Đại học 
Tổng hợp Hà Nội. Năm 1984, thầy được Nhà nước phong 
học hàm Phó giáo sư. Từ năm 1983, thầy nhận thêm nhiệm 
vụ giảng dạy trên đại học tại trường Đại học Tổng hợp và 
Viện Hán Nôm. Thầy đã hướng dẫn thành công nhiều nghiên 
cứu sinh, thạc sĩ chuyên ngành Hán Nôm, ngành Văn học. 
Năm 2000  thầy được phong học hàm Giáo sư.

Thầy Lê Văn Quán là tấm gương nỗ lực học tập, nghiên 
cứu và giảng dạy không chỉ  trong lĩnh vực chuyên môn mà 
còn trong việc học ngoại ngữ. Thầy thành thạo tiếng Trung 
Quốc, đã từng giảng dạy tiếng Trung Quốc tại ĐH Ngoại 
ngữ  Hà Nội.  Năm 1982, thầy tham gia học chuyên tu tiếng 
Nga tại ĐH Ngoại ngữ Hà Nội. Trong thời gian 10 tháng làm 
chuyên gia tại Cộng hòa Pháp, thầy đã tự trau dồi tiếng Pháp, 
cộng tác biên dịch công trình Tân biên truyền kỳ mạn lục 
tăng bổ giải âm tập chú sang tiếng Pháp.

Năm 1989, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội giao nhiệm 
vụ cho thầy cùng với một số cán bộ Khoa Triết học thành lập 
và phát triển hướng chuyên ngành Lịch sử triết học phương 
Đông. Thầy công tác tại Khoa Triết học từ đó đến khi nghỉ 
hưu (năm 2002). Năm 1993, Bộ môn Lịch sử Triết học Phương 
Đông và tư tưởng Việt Nam được thành lập, thầy làm Chủ 
nhiệm Bộ môn. Trong thời gian công tác, thầy đã dốc toàn 
tâm toàn trí cho việc giảng dạy, viết giáo trình, sách chuyên 
khảo, sách tham khảo về triết học, văn hóa phương Đông và 
Việt Nam. Giáo sư Lê Văn Quán đã hướng dẫn thành công 
nhiều nghiên cứu sinh, học viên cao học ngành Triết học.

Thầy khẳng định có triết học Việt Nam nhưng để tìm ra và 
làm rõ triết học Việt Nam cần phải khai thác từ tư tưởng triết 
học phương Đông, từ tư tưởng chính trị, tư tưởng đạo đức, 

giáo dục, thẩm mỹ… Thầy là người đầu tiên hướng dẫn các 
học viên, nghiên cứu sinh ngành triết học làm các đề tài về 
triết học Trung Quốc và tư tưởng Việt Nam. Thầy dạy môn 
Lịch sử triết học Trung quốc, Nhập môn Chu Dịch, Chu dịch 
và Khoa học quản lý cho sinh viên, học viên cao học ngành 
Triết học, ngành Quản lý xã hội. Những công trình khoa học 
có giá trị to lớn như: Khảo luận Tư tưởng Chu Dịch, Chu 
Dịch – Vũ trụ quan, Đại cương Lịch sử Tư tưởng Trung Quốc, 
Chu Dịch với Khoa học quản lí, Các nhà tiên tri Việt Nam, Âm 
Dương ngũ hành với đời sống con người, Nguồn văn hóa 
truyền thống Việt Nam, Lịch sử  tư tưởng chính trị - xã hội 
Việt Nam qua các thời kỳ từ tiền sử đến phong kiến...Những 
công trình, những cuốn sách thầy viết là nền tảng cho công 
tác nghiên cứu về tư tưởng Triết học phương Đông và tư 
tưởng chính trị - xã hội Việt Nam.  Đó cũng chính là kim chỉ 
nam cho đường hướng xây dựng và phát triển của bộ môn 
Lịch sử triết học phương Đông và tư tưởng triết học Việt Nam 
của khoa Triết học.

Khi còn là sinh viên năm thứ 3 Khoa Triết học, Trường Đại 
học Tổng hợp Hà Nội, chúng tôi rất háo hức khi thấy trong 
thời khóa biểu có môn học Lịch sử triết học Trung Quốc cổ 
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đại. Thời ấy, cuối những năm 80 của thế kỷ XX, sách báo 
tạp chí còn rất hạn chế, bài giảng của thầy Quán như khai 
sáng cho chúng tôi về Trung Quốc, về văn minh Trung Hoa, 
về những điều huyền diệu thâm viễn của triết học Trung 
Quốc…Tôi đã thích và có ý nghĩ mình sẽ học hỏi và nghiên 
cứu triết học phương Đông từ đó. Tôi đã gặp thầy để xin 
thầy chỉ giáo. Thầy rất nhiệt tình ủng hộ, khuyến khích sinh 
viên nghiên cứu về triết học phương Đông nhưng đưa ra 
một điều kiện: “Cô phải học được chữ Hán cổ thì tôi mới 
nhận hướng dẫn”. Chao ôi, một điều kiện rất khó và hình 
như  trái với xu thế thời đó, khi người ta đang thôi học 
tiếng Nga, để chuyển sang tiếng Anh. Nhưng tôi lại cho đó 
là một động lực để khám phá một ngôn ngữ mới. Thầy đã 
cùng với thầy Hoàng Văn Lâu (Viện nghiên cứu Hán Nôm), 
tổ chức một lớp học Hán cổ cho sinh viên và cán bộ có nhu 
cầu học. Cứ thế, từng chữ Hán các thầy trao truyền cho 
chúng tôi như những viên gạch xây nên nền móng tri thức 
về văn hóa, văn minh, triết học của không chỉ Trung Quốc 
mà còn cả khu vực Đông Á chịu ảnh hưởng của văn minh 
Trung Hoa. Cô học trò nhỏ đã theo thầy đến hết các bậc 
học, chú tâm nghiên cứu các vấn đề của tư tưởng triết học 
Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản.

Năm 1993, tôi tốt nghiệp đại học, dự định đi làm trái 
nghề với mức lương tính bằng ngoại tệ - mơ ước của sinh 
viên thời đó. Thầy đến tận nhà, nói chuyện với bố mẹ tôi 
để động viên tôi ở lại trường làm cán bộ giảng dạy tại Bộ 
môn Lịch sử triết học phương Đông và tư tưởng Việt Nam. 
Bố mẹ tôi rất phấn khởi và tự hào vì được làm cán bộ giảng 
dạy của trường Đại học Tổng hợp là một vinh dự lớn. Nghề 

nghiệp của tôi bắt đầu như thế. Ngày hôm nay, khi viết 
những dòng này, tôi trân trọng cảm ơn thầy và cha mẹ đã 
khuyên tôi chọn nghề, nhờ đó mà tôi nối dài được những 
ước mơ khám phá những chân trời tri thức, truyền lửa đam 
mê đến các thế hệ sinh viên sau này.

Trong quá trình học tập, làm việc, càng ngày tôi càng 
hiểu thầy. Thầy không khó tính như mọi người nói mà 
thầy là người thẳng thắn, trung chính nhưng nóng tính và 
tất nhiên thầy là người có cá tính. Trong những khi ngồi 
nói chuyện, thầy rất ít nói về bản thân mà thường nói về 
nhân tình thế thái, về những việc thầy đang làm và dự định 
cho tương lai. Thầy thường nói: “Tôi sẽ chuẩn bị (viết) cho 
bộ môn một bộ giáo trình, tài liệu tham khảo về Lịch sử 
triết học Trung Quốc, về Lịch sử tư tưởng chính trị - xã hội 
Việt Nam. Làm được thế là tôi hoàn thành trách nhiệm với 
khoa, với bộ môn và với anh chị em nhé”. Nghỉ hưu từ 
những năm 2000 nhưng thầy không nghỉ làm việc. Hình 
ảnh thầy cần mẫn ngồi bên bàn làm việc là hình ảnh tôi 
thường thấy mỗi khi đến thăm thầy. Năm nay, thầy nhận 
thấy sức khỏe của mình không còn tốt, thầy đã chọn sách 
tặng tôi và anh chị em khoa Triết học để tiếp tục nghiên 
cứu. Tôi cảm động và cũng thấy lo lắng vì những điều thầy 
trao truyền quá lớn đối với trí lực nhỏ bé như tôi....  Thế 
hệ chúng tôi sẽ luôn phải phấn đấu rèn luyện, học hỏi 
các thầy để viết tiếp chặng đường phát triển của lĩnh vực 
nghiên cứu Triết học phương Đông và tư tưởng triết học 
Việt Nam trong thời kỳ mới.


