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- Phạm Cao Dương - 
 

“Người Đẹp, Việc Đẹp” là tên của một chương trình văn hóa trên Đài VHN do Giáo Sư Nguyễn 

Thanh Liêm chủ trương và tôi có cái duyên tham dự trong những buổi đầu, đặc biệt là đưa ra gợi 

ý lựa chọn tên này. Chương trình nhằm nêu lên những việc làm có thể được coi là đẹp bởi những 

người cũng được coi là đẹp vào lúc người ta chỉ nhắm tới cái xấu và chỉ nhìn thấy cái xấu. Tất 

nhiên trong bản chất của nó chương trình này cũng đã là đẹp rồi vì nếu không tôi đã không đề 

một cái tên như vậy. Tôi không cần phải viết dài dòng hơn về điểm này. Bẵng đi một thời gian, 

không có dịp theo dõi, tôi cứ ngờ là nó đã không còn nữa. Mãi đến gần đây, khi nhận được một 

điện thư của Giáo Sư Mai Thanh Truyết qua đó tôi đọc được bài do ông viết về Giáo Liêm cho 

Văn Đàn Đồng Tâm, trong đó ông có thuật lại hai “shows” về cuộc trò chuyện giữa hai ông và 

Bà Bác Sĩ Nguyễn Tôn Hoàn, nhũ danh Phan Thị Bình, tôi mới hay là “Người Đẹp, Việc Đẹp” 

vẫn còn. Tôi chú trọng tới điều này vì câu chuyện giữa ba vị là về một thời kỳ đẹp nhất trong lịch 

sử hiện đại Việt Nam nói chung và cuộc sống của giới sinh viên đại học, ở đây là Đại Học Hà 

Nội, nói riêng, trước khi tất cả đã bị những người Cộng Sản, xuyên qua những tổ chức mệnh 

danh là cứu quốc làm hoen ố, điển hình là vụ bào huynh của Bà Phan Thị Bình là đương kim 

Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Đại Học Hà Nội thời đó, ông Phan Thanh Hoà, dòng dõi của danh 

sĩ Miền Nam Phan Thanh Giản cùng với một sinh viên khác là Đặng Vũ Trứ, con của Bác Sĩ 
Đặng Vũ Lạc, một y sĩ nổi tiếng ở thủ đô Miền Bắc đương thời, bị Công An của Bộ Trưởng Nội 

Vụ Võ Nguyên Giáp vào tận Đại Học Xá bắt đem đi mất tích. Điều đáng tiếc là Bộ Trưởng Giáp 

trước đó đã là sinh viên trường Luật của Đại Học Hà Nội và lý do khiến cho hai sinh viên đàn 

em này của ông bị ông cho công an bắt và đem đi thủ tiêu chỉ là vì hai ông này đã từ chối không 

chịu đổi tên Tổng Hội Sinh Viên thành một tên khác có thêm hai chữ Cứu Quốc để trở thành 

ngoại vi của Đảng Cộng Sản. Tôi cho là Võ Nguyên Giáp chủ động hay ít ra phải biết vì chuyện 

này xảy ra ngay tại Hà Nội và Đại Học Hà Nội và giới sinh viên là những trung tâm sinh hoạt 

thời đó. Tôi không rõ là trong hai shows này ba vị có nói gì đến biến cố bi thảm kể trên hay 

không nhưng phải nói là cuộc sống của giới trẻ học đường những năm trước đó thật là đẹp nếu 

người ta có dịp đọc lại báo chí thời đó hay nghe kể lại với buổi Đại Lễ Kỷ Niệm Hai Bà Trưng, 

với những buổi tranh tài thể thao hay họp mặt của tuổi trẻ có Toàn Quyền Decoux đến dự, trong 

đó ông này đã đứng dạy khi ban nhạc cử hành bài Tiếng Gọi Sinh Viên của Lưu Hữu Phước, một 

sinh viên gốc Miền nam, sau này được đổi thành Tiếng Gọi Thanh Niên và trở thành Quốc Ca 

của Quốc Gia Việt Nam thời Quốc Trưởng Bảo Đại và Việt Nam Cộng Hoà sau này ở Miền 

Nam với lời ca bằng tiếng Pháp. 

 

Dài dòng như trên vì tôi thấy khó mà vắn tắt được khi người ta nó tới tuổi trẻ, nhất là tuổi trẻ học 

đường và những gì đẹp đẽ đáng nghi nhớ của tuổi trẻ, mà tôi đương viết về Giáo Sư Liêm, một 

người cả đời làm giáo dục, giáo dục học đường ở Việt Nam qua việc làm thày giáo và những 

chức vụ trong chính quyền mà ông đảm nhiệm rồi bây giờ là giáo dục đại chúng qua những 

phương tiện truyền thông. Điều đáng tiếc và đáng buồn là cái đẹp bây giờ hơi hiếm nhất là khi 

phải nói tình trạng giáo dục ở trong nước hiện tại. Tôi xin được chuyển mục nói chút xíu về 

chuyện giáo dục ở trong nước nhưng vẫn giữ nó với chuyện Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm và 

giáo dục ở Miền Nam vì cả hai đều là giáo dục. Tôi xin kể như thế này:  



Mỗi khi có dịp bàn về hiện trạng của nền giáo dục ở trong nước dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, một cách cụ thể và để tránh không bị cho là có thiên kiến từ trước, tôi thường hay đặt 

câu hỏi là trong suốt thời gian từ năm 1954 ở Miền Bắc và từ sau năm 1975 trên toàn cõi nước 

ta, chính quyền Cộng Sản đã xây dựng được bao nhiêu trường học, đặc biệt là ở các thành phố 

lớn như Saigon, Hà Nội, Huế, Cần Thơ, Nam Định…, những trường tôi muốn nói là có thể sánh 

ngang với các trường người Pháp đã xây từ những thập niên đầu của thế kỷ trước, điển hình là 

các trường Petrus Ký, Gia Long, Chasseloup Laubat, Sư Phạm Nam Việt ở Saigon, các trường 

Bưởi, Albert Sarraut… ở Hà Nội, Quốc Học, Đồng Khánh ở Huế, Phan Thanh Giản ở Cần Thơ, 

Nguyễn Đình Chiểu ở Mỹ Tho, Yersin ở Đà lạt…, chưa kể tới những trường chuyên nghiệp hay 

các trường tiểu học, với những qui mô đúng nghĩa của những học đường ở một quốc gia tiến bộ, 

tất nhiên là chưa nói tới đại học hay gần gũi và cụ thể hơn là các trụ sở của các ủy ban nhân dân 

tỉnh và các khách san hay các trung tâm du lịch. Những câu trả lời tôi nhận được cho đến giờ này 

hầu hết là không hay chỉ là loanh quanh, gián tiếp. Những trường mà tôi vừa nhắc tới tên để làm 

thí dụ này, ngày nay đã trở thành biểu tượng cho một giai đoạn vàng son, trong sáng, đẹp đẽ đã 

mất của những người thuộc nhiều thế hệ trước. Tôi dùng hai chữ vàng son là mượn chữ của các 

vị này qua những bài viết của họ đăng rải rác trên rất nhiều các đặc san của các trường mỗi khi 

họp mặt. Có điều, vì được đăng rải rác ở nhiều nơi nên mỗi khi cần phải có một bằng chứng để 

minh chứng và minh chứng một cách phổ quát cho một nền giáo dục một thời đã tạo được những 

thành tích được mọi người ghi nhận, người ta không thể một chốc, một lát có thể có được. 

Nguyễn Thanh Liêm, với tư cách vừa là một học trò cũ, vừa là giáo sư rồi hiệu trưởng của một 

trong những ngôi trường lớn nhất và có uy tín nhất của Miền Nam thời trước, lại là thanh tra 

chuyên lo chuyện thi cử, rồi sau này là phụ tá tổng trưởng rồi thứ trưởng trung tiểu học trong 

Chánh Phủ Việt Nam Cộng Hoà, sau đó chuyên học về nghiên cứu và lượng giá trong giáo dục 

đã hội đủ những điều kiện để phần nào giúp cho người ta có đuợc trong tay những tài liệu thay 

thế. Tôi muốn nói tới hai tác phNm do ông thực hiện. Đó là cuốn Trường Trung Học Petrus Ký 

và Nền Giáo Dục Phổ Thông Việt Nam mà ông là tác giả và cuốn Giáo Dục ở Miền Nam Tự Do 

Trước năm 1975 (Education in South Vietnam before 1975) do ông tuyển chọn những bài viết 

của nhiều tác giả. Cuốn thứ nhất do tác giả tự xuất bản ở San Jose, California năm 1995 và cuốn 

thứ hai do Lê Văn Duyệt Foundation và Tập San Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai Cửu Long ấn 

hành ở Santa Ana năm 2006. 

 

Cuốn thứ nhất dày do chính Nguyễn Thanh Liêm Viết với chiều dày chưa tới 200 trang, vừa đủ 

để cho những ai muốn có một cái nhìn tổng quát, đầy đủ và chính xác về trường Petrus Ký và 

xuyên qua đó nền giáo dục phổ thông ở miền Nam trước khi miền đất này bị Cộng Sản Hà Nội 

xâm lấn rồi xụp đổ với tên trường bị thay thế bằng tên Lê Hồng Phong hoàn toàn xa lạ đối với 

những người liên hệ, có thể đọc được trong một cách dễ dàng, không mất nhiều thì giờ. Không 

những thế, từ cách bố cục đến văn phong, tất cả đều là của một người vừa có long, vừa được đào 

tạo một cách có lớp lang, chính thống từ một hệ thống giáo dục có truyền thống của Việt nam, 

của người Pháp và của những ngày đầu độc lập, sau này là của Mỹ. Qua tám phần, mỗi phần 

được chia làm nhiều mục nhỏ, mỗi mục có nhan đề riêng, tác giả đã gợi lại toàn bộ những gì liên 

hệ tới hai chủ đề vốn gắn bó chặt chẽ với nhau, từ thân thế và sự nghiệp của người có tên được 

lựa chọn đặt cho trường trong một thời gian dài, đến hoàn cảnh nhà trường được thành lập và xây 

cất, đến những giai đoạn sinh hoạt và phát triển song song với các biến cố lớn của lịch sử Miền 

Nam nói riêng và của cả dân tộc nói chung, những đặc điểm về trường sở, các hiệu trưởng, giáo 

sư và học sinh cùng những thành tích của những người này qua nhiều thế hệ. Phần thứ sáu, dưới 



nhan đề “Những Mẫu Kỷ Niệm” là một tuyển tập của 12 bài viết của nhiều tác giả khác nhau, 

hầu hết là các cựu học sinh Petrus Ký người đọc không những không thể bỏ qua mà rất có thể 

còn muốn mở ra để đọc trước, trước khi đọc phần chính. Lý do là vì các bài này ít nhiều đều 

mang tính nhẹ nhàng và đầy ắp kỷ niệm, mọi người đều ít nhiều có mình ở trong đó. 

 

Tác phNm thứ hai dày ngót 400 trang, là một tuyển tập của những bài của trên 30 tác giả viết về 

nền giáo dục ở Miền Nam thời trước năm 1975 mà người viết bài này cũng có dịp góp phần, 

Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm là người chủ biên. Các bài viết này được trình bày qua năm phần 

với năm đề mục khác, từ tổng quát, đến các nhà lãnh đạo, quan niệm và tổ chức, cơ sở và cuối 

cùng tình cảm hơn, với nhan đề “Vui Buồn Giáo Dục”. Vì có nhiều người đóng góp, tuyển tập 

này dã đem đến cho người đọc nhiều cái nhìn khác nhau về nền giáo dục của miền Nam thời 

trước năm 1975. Nó bổ khuyết cho tác phNm thứ nhất  

 

Hai tác phNm kể trên cùng với Một Chút Lịch Sử Y Khoa Đại Học Đường Saigon của Giáo Sư 

Trần Ngọc Ninh là những tài liệu căn bản người ta có thể dùng để tìm hiểu và minh chứng cho 

giá trị của nền giáo dục của Miền Nam thời trước năm 1975.  

 

Trở về với câu hỏi của tôi trên đây và đọc phần nói về trường sở trong tác phNm thứ nhất, người 

đọc sẽ phải tự hỏi thêm là người Pháp, với chính sách ngu dân của họ và với những phương tiện 

khó có thể bằng với những phương tiện mà chính quyền hiện tại đã có trong hơn ba mươi năm 

vừa qua, mà còn xây dựng được những cơ sở giáo dục qui mô như vậy thì nếu họ thực lòng khai 

hóa cho người Việt Nam thì kết quả sẽ là như thế nào? Câu hỏi được đặt ra nhưng ta không có 

câu trả lời vì trong lịch sử không có vấn đề giả dụ. Nhưng dù sao người viết cũng thấy cần phải 

cám ơn Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm vì ông đã cung ứng cho nhu cầu minh chứng cho chính 

nghĩa giáo dục của người Quốc Gia vào lúc nhiều người đã bị choáng ngộp bởi những thành tích 

xây dựng vô cùng “hoành tráng” nhưng lại nhằm vào những mục tiêu không phải giáo dục hay ở 

một giới hạn nào đdó phi giáo dục của các nhà cầm quyền Cộng Sản hiện tại ở trong nước. Phải 

chăng giáo dục không phải là một việc đẹp và nên làm, so với những việc khác, từ đó người làm 

giáo dục không phải là người đẹp? Phải chăng giáo dục thì đẹp nhưng người làm giáo dục thời 

xưa không đẹp nên người ta phải đổi tên một số trường, một việc làm khiến cho nhiều người cảm 

thây nhức nhối đến tận xương? Dù sao tôi cũng xin lập lại một lần nữa cám ơn Giáo Sư Liêm về 

những nỗ lực ông đã hướng tới để cho việc làm vốn đã đẹp của những nhà giáo dục thêm đẹp, 

đặc biệt là những người thuộc thế hệ ông hay lớn hơn của Trường Petrus Ký, đa số bây giờ đều 

đã trên tuổi bảy mươi hay từ lâu đã quá vãng. Điều bất hạnh là ở thế hệ chúng tôi dường như chỉ 
có những gì đã quá vãng mới đẹp và thực sự đẹp trên những miền đất ngày nay đã thuộc về 

những người khác không còn nhìn và suy nghĩ như chúng tôi nữa. 

 

Quận Cam, California, mùa hè năm 2010 

Phạm Cao Dương 

 


