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Một câu chuyện có thật được kể lại như sau: Một em nhỏ người Mỹ cỡ 

chừng 6, 7 tuổi, sáng ra được mẹ dặn: “Tomorrow, we gonna go to pick 

apples”. Chiều gặp bố, em nhỏ hớn hở khoe: “Daddy, Mommy said 

tomorrow I would get a computer”. Mẹ em nói “trái táo”, em nhỏ cũng 

nghĩ “trái táo”, có điều trái táo của mẹ chỉ giá 80 xu, còn “trái táo” của em 

giá tới… 800 đô - Apple Laptop! 

 

Mẩu chuyện vui trên cho thấy một thực tế: nhân loại đã tiến những bước 

vạn dặm trên nhiều lãnh vực mà công nghệ thông tin chỉ là một. Cỗ máy 

computer đầu tiên có kích thước to như căn phòng lớn và chỉ những 

chuyên viên cừ khôi mới được quyền đụng tới, chưa đầy 70 năm sau, chỉ 

còn là một cái laptop nhỉn hơn cuốn vở một chút và đến đứa con nít cũng biết cách xử dụng. 

Lịch sử nhân loại sở dĩ phát triển được như thế là nhờ con người là loài động vật biết suy nghĩ. 

Và trong số hàng tỉ tỉ “homo sapiens” này lại nảy sinh những con người vượt trội hẳn lên về tài 

năng cũng như nghị lực, họ được người đời xem là những danh nhân. Bộ sách “Danh Nhân trong 

Lịch Sử” Tập I & II của tác giả Phạm Văn Tuấn chọn lọc và trình bày về một số danh nhân mà 

cuộc đời và sự nghiệp đã có tác động mạnh mẽ đến lịch sử nhân loại. 

 

“Danh Nhân trong Lịch Sử” - Tập I chú trọng giới thiệu các lãnh tụ chính trị nổi tiếng từ Đông 

sang Tây: từ Julius Cesar, đến Từ Hy; từ Adolf Hitler đến Mao Trạch Đông; từ Charles de 

Gaulle đến George Washington. Những nhà lãnh đạo này – dù đem lại hòa bình hay chiến tranh, 

đều là những người xây dựng được cả một thể chế bền vững trong một thời gian dài và có tầm 

ảnh hưởng không chỉ gói gọn trong phạm vi đất nước của họ mà lan rộng đến cả những nước 

khác. Dù có được xưng tụng “anh minh” hay bị chê bai “tàn bạo”, không ai có thể phủ nhận rằng 

những lãnh tụ này là những con người vượt bậc mà nếu không có họ lịch sử thế giới hẳn đã 

không diễn ra như đã diễn ra. 

 

Cuộc đời và sự nghiệp của các lãnh tụ luôn gợi nhắc tới một câu hỏi: “Anh hùng tạo Thời thế hay 

Thời thế tạo Anh hùng?”. Cụ thể hơn là thắc mắc về sự vận động của ba yếu tố: “Thiên thời, Địa 

lợi, Nhân hòa”. Hãy lấy trường hợp Adolf Hitler làm ví dụ. Vào năm 1932, các nhà chính trị 

hàng đầu và dân chúng Đức thời bấy giờ đã không muốn giao chức vụ quan trọng cho Hitler vì 

họ hiểu rằng Hitler sẽ trở nên độc tài với tham vọng thao túng toàn nước Đức. Nhưng cuối cùng, 

vì tình hình rối ren trong nước, vì lời khuyên của bạn bè và con trai, Thống Chế Von Hindenburg 

đã chấp thuận cho Hitler đứng ra tổ chức chính phủ với lời hứa Hitler sẽ hành động hợp pháp. 

Năm 1934, Thống Chế Von Hindenburg qua đời, Hitler nắm trọn quyền cai trị nước Đức, đã tàn 

sát hơn 10 triệu người và gây ra cuộc Đệ Nhị Thế Chiến. 

 

Trong trường hợp vừa kể trên, Hitler đã không đạt được nhân hòa lúc ban đầu còn thiên thời và 

địa lợi khá mờ nhạt, nhưng ông ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, đồng thời tìm cách thu phục 

lòng người. Và khi dịp may đến, Hitler đã chộp ngay lấy và phát huy sức mạnh của sự tụ hội cả 

ba yếu tố “đúng lúc, đúng nơi, đúng người” để tạo thành một sức công phá khủng khiếp. Điều 

này ít nhiều gì đều từng xảy ra ở các lãnh tụ khác, đó là khi thiếu một trong ba yếu tố thiên-địa-

nhân, hoặc không có cả ba, như Stalin từng bị đi đày tận Siberia, Mao Trạch Đông phải tháo 



chạy trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh, Franklin Roosevelt từng bị bệnh bại liệt cả hai chân, v.v. 

Nếu theo dõi toàn bộ diễn trình hoạt động của các vĩ nhân, ta sẽ thấy cách vận dụng ba yếu tố 

thiên-địa-nhân của họ rất đặc biệt. Ở đó thất bại chính là cơ hội.  Gặp xui (không có thiên thời) 

chưa phải là hết, nghèo khổ (không có địa lợi) chưa phải là hết, một khi vẫn còn một yếu tố chủ 

chốt là con người, là niềm tin vào chính bản thân. Yếu tố “nhân hòa” xét cho cùng là biết “hòa” 

với chính mình, không nghi ngại, không mâu thuẫn với chính mình; Niềm tin tuyệt đối vào bản 

thân tự nó đã là một sức mạnh và tạo ra một sức hấp dẫn tới người khác, để rồi từ đó dẫn tới sự 

hưởng ứng của đám đông.  

 

Trong khi Tập I đem lại nhiều dữ kiện cho thắc mắc “Thiên thời-Địa lợi-Nhân hòa” thì Tập II 

cho thấy tính tất yếu của diễn trình “Thành-Trụ-Hoại-Không”. 

 

“Danh Nhân trong Lịch Sử”-Tập II giới thiệu các danh nhân chủ yếu thuộc ba lãnh vực: khoa 

học kỹ thuật, âm nhạc và hội họa mà tên của một số người giờ đây rất quen thuộc trong đời sống 

thường ngày như Diesel, Goodyear, Nobel, Pasteur, Chopin, Van Gogh, Picasso, v.v. Cuộc đời 

và sự nghiệp của các khoa học gia, họa sĩ và nhạc sĩ tài ba này có sự gắn bó chặt chẽ tới hoàn 

cảnh xã hội và trào lưu tư tưởng của thời đại và khu vực mà họ đã sống. Hãy thử tưởng tượng 

tương lai của chàng thanh niên phóng khoáng Albert Einstein sẽ ra sao nếu cứ mãi sống giữa 

Hàn Lâm Viện Berlin – đa số là cao tuổi và thường tự coi mình là quan trọng. Nếu như Einstein 

không qua được Hoa Kỳ hẳn ông khó có kết quả xứng đáng. 

 

Cùng với các phát minh khoa học kỹ thuật là sự đổi mới quan niệm về cái đẹp trong âm nhạc và 

hội họa.  Các nhà nghiên cứu đã dùng danh từ “cổ điển” và “lãng mạn” để phân biệt các tác giả, 

tác phẩm và thời kỳ. Trong khi các quy tắc cổ điển chú trọng đến tính trật tự, sự cân bằng, thì 

trường phái lãng mạn lại ca ngợi tính tự do, sự say đắm. Các cải tiến kỹ thuật vào thế kỷ 19 đã 

tạo cho đàn dương cầm có một khung căng dây đàn đúc bằng gang với các dây đàn cứng cáp 

hơn, tạo ra các âm thanh linh hoạt từ nhẹ tới mạnh. Nhờ đó, Liszt đã trình tấu các bản nhạc thuộc 

trường phái lãng mạn khác với các bản sonate của Mozart trong thế kỷ trước. Về hội họa, trường 

phái Ấn Tượng với Monet, Renoir… chủ trương tự do mô tả thiên nhiên một cách trung thực 

theo cảm nhận của nghệ sĩ. Tuy ban đầu bị chỉ trích, chế diễu, thậm chí loại bỏ, cuối cùng vẫn 

chinh phục được người thưởng ngoạn vì phản ánh đúng sự rung động tự nhiên của con người. 

 

Sự chuyển đổi từ trào lưu “cổ điển” sang trào lưu “lãng mạn” biểu hiện qua cuộc đời và sự 

nghiệp của các danh nhân khoa học, âm nhạc, hội họa cho thấy tính tất yếu của sự vận động 

“sinh ra, lớn lên, già đi, và chết” của những trào lưu tư tưởng. Những danh nhân tuy có trí tuệ, tài 

năng, cá tính hơn người nhưng còn phải biết đi cùng hướng với cuộc tiến hóa tư tưởng. Họ 

không thể “duy ý chí” đi ngược các quy luật tự nhiên vì xã hội con người cũng chỉ là một bộ 

phận của toàn thể thiên nhiên. 

 

Bộ sách “Danh Nhân Trong Lịch Sử” Tập I&II  nếu biết khai thác sẽ đem lại những dữ kiện hữu 

ích giúp trả lời những vấn đề khá phức tạp trong cuộc sống vì các danh nhân xét cho cùng vẫn 

chỉ là con người và cũng trải qua nghịch cảnh của con người. Nhà văn Albert Camus từng nhắn 

nhủ: “Đừng đi sau tôi, vì tôi không là người dẫn. Cũng đừng đi trước tôi, vì tôi không là người 

theo. Nhưng hãy đi cạnh tôi, vì tôi sẽ là một người bạn”. Hãy để sách cạnh bên, hãy mở đọc, và 

bạn sẽ thấy mình thật may mắn vì đã có rất nhiều người bạn là những Danh Nhân trong Lịch Sử.



Tiểu sử tác giả Phạm Văn Tuấn 
Sinh năm 1936. Sinh viên Vĩ Cầm Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn và Phân Khoa 

Âm  Nhạc Đại Học Ohio, Hoa Kỳ. Từng là Sĩ Quan Khóa 14 Trường Bộ Binh Thủ Đức.  

Sĩ Quan Pháo Binh - Trường Pháo Binh Dục Mỹ. Có văn bằng B.S.(1970) và M.S.(1971) 

Đại Học Ohio, Hoa Kỳ. Giáo Sư Trường Đại Học Sư Phạm Sài Gòn. Giáo Sư Toán 

trường Trung Học Công Lập Trần Lục, Saigon. Giáo Sư Nhiếp Ảnh Hội Việt Mỹ Cần 

Thơ. Hiện là Giáo Sư Toán (tư thục) và cư ngụ tại Virginia, USA. 

 

Tác phẩm đã xuất bản: 

Danh Nhân và Sự Nghiệp, Tập I, II, III. (NXB Tân An – HTĐ, 2003). 

Khoa Học và Thám Hiểm, (NXB Tân An – HTĐ, 2003). 

Nhà Văn và Tác Phẩm, Tập I & II (NXB Cỏ Thơm – VA, 2014).   
 
DANH NHÂN trong LỊCH SỬ - Tập 1. 

1- Julius Caesar. 2- Napoleon Bonaparte. 3- George Washington. 4- Thomas Jefferson. 5- Benjamin 

Franklin. 6- Abraham Lincoln. 7- Franklin D. Roosevelt. 8- Dwight D. Eisenhower. 9- Douglas MacArthur. 

10- Adolf Hitler. 11- Winston Churchill. 12- Joseph Stalin. 13- Vua Louis 14. 14- Charles de Gaulle. 15- 

Thái Hậu Từ Hi. 16- Viên Thế Khải. 17- Các Đốc Quân Trung Hoa. 18- Tôn Dật Tiên. 19- Tưởng Giới 

Thạch. 20- Mao Trạch Đông. 21- Đặng Tiểu Bình. 22- Marco Polo. 23- Christopher Columbus. 24- 

Francisco Pizaro. 25- Mohammed. 26- Ptolemy. 27- Roger Bacon. 28- Antoni van Leeuwenhoek. 29- 

Nicolaus Copernicus. 30- Johannes Kepler. 31- Galileo Galilei. 

Tập 1: 503 trang, giá bán $20, kể cả cước phí bưu điện (trong nước Mỹ). 

DANH NHÂN trong LỊCH SỬ - Tập 2. 

1- Blaise Pascal. 2- Rene Descartes. 3- Isaac Newton. 4- Charles Goodyear. 5- John Ericsson. 6- Simon 

Lake. 7- Rudolf Diesel. 8- Alfred Nobel. 9- Lee de Forest. 10- Guglielmo Marconi. 11- Marie Curie. 12- 

Albert Einstein. 13- Lise Meitner. 14- Niels Bohr. 15- Robert Oppenheimer. 16- Enrico Fermi. 17- Edward 

Teller. 18- Albert A. Michelson. 19- Konstantin Tsiolkovsky. 20- Robert Goddard. 21- Hermann Oberth. 

22- Wernher von Braun. 23- George Eastman. 24- Henry Ford. 25- Igor Sikorsky. 26- Thomas A. Edison. 

27- Nikola Tesla. 28- Charles Darwin. 29- Louis Pasteur. 30- Johann Sebastian Bach. 31- Wolfgang A. 

Mozart. 32- Ludwig van Beethoven. 33- Frederick Chopin. 34- Frank Schubert. 35- Leonard da Vinci. 36- 

Michelangelo. 37- Francisco Goya. 38- Claude Monet. 39- Pierre August Renoir. 40- Paul Gauguin. 41- 

Vincent van Gogh. 42- Amedeo Modigliani. 43- Henri Matisse. 44- Pablo Picasso. 45- Marc Chagall.  

Tập 2: 510 trang, giá bán $20, kể cả cước phí bưu điện (trong nước Mỹ). 

Liên lạc với tác giả: Mr. Tuan V. Pham, 13870 Rembrandt Way, Chantilly, VA 20151.    

Email: tuanpham1387@hotmail.com 
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“Danh Nhân trong Lịch Sử” – Một số giai thoại thú vị 
 

- Tổng Thống Abraham Lincoln đã từng đi ngựa hay đi bộ 32 cây số để mượn sách về đọc. 
 

- Năm 1940, quân đội Anh bị Đức Quốc Xã tấn công và phải rút lui. Thủ Tướng Winston 

Churchill sau đó đã tuyên bố trước quốc dân Anh: “Chúng ta sẽ bảo vệ hòn đảo của 

chúng ta bằng mọi giá […] Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng”. Tại thủ đô 

Washington, Tổng Thống Franklin Roosevelt lắng nghe và quay qua nói với ông Harry 

Hopkins (phụ tá Thủ Tướng Anh): “Những gì chúng tôi cung cấp cho nước Anh sẽ không 

là thứ tiền đổ xuống mương. Khi nào “ông già” đó còn đảm đương nhiệm vụ, nước Anh 

sẽ không bao giờ đầu hàng”. 
 

- Trong Đệ Nhất Thế Chiến, tại quê hương Ba Lan, nữ bác học Marie Curie đã lắp máy 

chiếu quang tuyến lên một chiếc xe hơi rồi cùng với người con gái Irène, dùng chiếc xe 

quang tuyến này đi chăm sóc các thương binh tại nhiều mặt trận. 
 

- Albert Einstein khi sống ở Hoa Kỳ nhận được hàng trăm bức thư mỗi ngày. Nếu là các 

bức thư đúng đắn, ông đều viết trả lời. Có lần, một cậu bé không làm nổi bài toán ở 

trường đã viết thư nhờ ông giúp, Einstein đã vui vẻ giảng giải. 
 

- Năm 1913, công ty xe hơi của Henry Ford đã bỏ nhiều tiền vào việc huấn luyện kỹ thuật 

ngắn hạn cho công nhân vốn là những người di cư được vững tay nghề. Ngoài ra, Công 

Ty Ford còn khởi đầu chương trình có tiền thưởng và bảo hiểm y tế. Năm 1914, ấn định 

mức lương tối thiểu 5.0 Mỹ kim và một ngày làm việc 8 tiếng. Nhờ bước đột phá táo bạo 

đó Hoa Kỳ đã xây dựng nên tầng lớp trung lưu và nền kỹ nghệ tân tiến.  
 

- Mùa Xuân năm 1861, Claude Monet bị gọi đi lính. Dù có thể dùng tiền mướn người đi 

thay nhưng ông đã chấp nhận tham gia quân đội, sau đồn trú tại Algeria, Phi Châu. Xứ sở 

xa lạ với sa mạc bát ngát và ánh sáng chan hòa, tương phản với cảnh vật nước Pháp, sau 

này được nhà danh họa ghi lại là: “Các ấn tượng do ánh sáng và màu sắc mà tôi nhận 

được tại nơi đó là mầm mống cho những công trình tương lai của tôi”. 
 

- Tháng Hai năm 1890, danh họa Paul Gauguin dù nổi tiếng với nhiều họa phẩm đặc sắc 

vẫn không kiếm đủ tiền sống. Ông đã trở về Paris, xin Bộ Thuộc Địa Pháp cho một chức 

vụ tại Xứ Bảo Hộ Bắc Kỳ, ngày nay là Việt Nam. Thế nhưng, lời xin này đã không được 

chấp thuận! 

- Cuộc Nội Chiến Tây Ban Nha năm 1936 đã dấy lên trong lòng danh họa Pablo Picasso sự 

phẫn nộ của lòng ái quốc. Kết quả là sự ra đời hai họa phẩm “The Dream and the Lie of 

Frnaco” và “Guernica”. Guernica - một ngôi làng nhỏ bé thuộc thị trấn Basque, đã bị 

quân đội phát xít Franco dội bom tàn phá hoàn toàn. “Guernica” là đại tác phẩm diễn tả 

thảm cảnh bạo lực, nỗi hãi hùng tột độ, sự tàn phá đời sống con người một cách tàn nhẫn. 

Thế nhưng, một số nhóm Marxist lại phê bình bức tranh là “thiếu lập trường chính trị” và 

“không mở ra viễn cảnh lạc quan cho tương lai”! 

 


