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t ổ m t ả t

Van đe nghiên cưu van học từ phương diện thế loại có ý  nghĩa quan trọng trong việc 
xàc định sự hình thành, phát triển và đóng góp cùa tU ỉoọi. Hôi kỷ cách mợng làm ột thề 
ỊoợiiCÓ nhiêu đónt ự p  trong vân học Việt Nam hiện đại. Với vai trò phan ánh lịch sư cách

' T ?  ?  các\  m<w* *** dựng ẽược "hững hình tượng điển hình. Thông qua
hình t g ày, tinh chát sự kiện và tư duy hướng ngoại trong hỏi ký cách mạng được 
xác định rõ nét.

Từ khóa: Hồi ký cách mạng, thề loại

ÀBSTRACT
Vietnam s revolutionary memoir - a few  comments on the genre

The issue o f studying literature from a genre perxpective has signi/icant ùnplications 
on identiýying the Ịormation, development and contribution of the genre. Vietnam’s 
revolutionary memoir has a considerable contribution to Vietnam’s modem literature. 
With its role o f reịlecting the history of Vietnam’s revolution, revolutionary memoir built 
up typical images. Through the expressive narrative form, the eventỷul / 'eature and 
extroverted íhinking in revolurìonary memoir have beert cìearly identiýied.

Keyvords.ể revolutionary memoirs, genre. 

l ề Đật vấn đề

Trong nghiên cứu văn học, vấn đề nghicn cứu thể loại có ý nghĩa hàng đầu đẻ 
đánh giá sự phát triển cũng như khái quát những đặc trưng cơ bản của một nền văn học. 
Nói như Bakhtin: “Đằng sau cái mặt ngoài sặc sỡ và đầy tạp âm ồn ào của tiến trình 
văn học, người ta không nhìn thấy vận mệnh to lớn và cơ bán của vân học và ngôn ngữ, 
mà nhân vật chính nơi đây trước hết là các thế loợi" 12, ư.28]. Mồi loại hình văn học 
có “nòng cốt” làm thành quy luật riêng cho nhà văn trong quá ưình sáng tác. Tuy 
nhiên, trong quá trình hình thành và phát triển, các loại hình văn học luôn luôn biến 
đổi. Loại hmh này có thể mang thêm những yếu tố nòng cốt của loại hình khác tạo nên 
bức tranh thể loại phong phú, đa dạng và độc đáo. Như vậy, ‘ẳvản học, trong đó có thơ 
văn, chủ yếu là thơ vản, không ngừng phát triển và trong quá trình không ngừng phút 
triển, không ngừng hóa thân ” [10, ư.12].

Kĩ yẻu Hội th èo  khoa học Đ HSPTPH CM ^______  ^  N ầm  k f e  m t .m 7
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a . h man2 là một tiều loại nàm trong thể hồi k* 
Trong văn học Việt Nam. hồi ký cách ^  ^  phương thúc nêng làm 

Do độc tnmg vè đổi tượng phản ánh. hồi ký ách g p “êu biéutI^ g  ti(?
^ Ị g  c ố , l o * : * ; S Í l à  yếu tổ kl  Ngoài ^ n g h ồ - ^
cich  mạng dinVộc được tái M a bàng SV“M  lại T , ẳ qu " ,“ „g ChM, vl v ì?  
cách mạng, nhận Ihức chú quan cùa ngưỉri ké cũng y '  7 * "  íỵ.
hẳi k ỹ S  Z g t h ỉ n *  ^6?háề ^ h S n  chinh v i Ị h t a «“ •*■« £
Cảm qum và n h ỉ  thức của ngườ. kẻ thông qua nhân vật và *ự kiện được^kẻTrong qui 
trình hình thành và phát triển, thẻ loại hồi ỉý  cách mạng (lả phát huy vai trò và vị thé 
cuậ mình trong v i^  phản ánh lịch sử bằng nghệ thuật. Do đổ, hổi ký cách mạng là mộ< 
thẻ loại văn học với đầy đủ những “phẩm giá’ văn học.

Đứng ở góc độ thể loại đẻ nghiên cứu, ký nói chung và hồi ký nói riêng là thẻ loại 
có tính tổng hợp. Bản thân hồi ky cách mạng không chi có sự tương tác với các tiểu 
loại trong thể loại hồi ký mà còn có raổi quan hệ vợi các thc loại khác trong loại hình 
ký và tương tác với các loại hình vản học khác về kiều tư duy, vẻ đặc diêm thi pháp tạo 
nên “mô hình thẻ loại” đặc thù.
2. Một vài d ịc  điểm của thể loại hồi ký cách mạng Việt Nam

Theo D. Li-kha-chổp, các thẻ loại văn học “là một phạm trù lịch sừệ Nó chi xuất 
hiện vào một giai đoạn lịch sứ nhất định cùa văn học và sau đó được bien đôi và dược 
thay thế” [6, tr.301]. Một thẻ loại văn học ra đời đáp ứng nhu cầu chiếm lĩnh thực tại 
đời sống bàng cách phản ánh thực tại thông qua một hình thức phù hợp, sao cho qui 
trình phản ánh đạt hiệu quả. Ở Việt Nam, cuộc cách mạng giải phóng dân tộc vĩ đại đã 
từng là nguồn cảm hứng bất tận cho sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên, đê đi sâu vào qué 
ưình hoạt động, đấu tranh cũng như tâm tư, nguyện vọng... của nhừng người cách 
mạng, hổi ký cách mạng là thể loại sáng tác dáp ứng một cách trọn vẹn ycu cầu này. 
Khi các cuộc vận dộng sáng tác về lực lượng vù trang diễn ra vào thập niên 60 của thế 
kỷ XX, rất nhiều hồi ký cách mạng đã ra đời. Với đặc trưng chiếm lĩnh hiện thực đời 
sổng của một giai đoạn lịch sử thông qua cảm quan nghệ thuật, hồi ký cách mạng lằ 
một thể loại văn học đích thực.

Nhìn chung, hồi ký cách mạng là một thể loại văn học ra đời trong nhừng năm 
tháng dất nước chìm trong đau thương bời sự xâm lược của quân thù. Nhiệm vụ cua thể 
loại văn học này là tái hiện lại chặng đường gian khổ, khó khăn nhưng oanh liệt, hio 
hùng với nhừng con người kicn cường, bất khuất, một lòng với Đảng, xây dựng lực 
lượng và cơ sờ cách mạng vừng chẩc làm nền làng cho những chiến thăng thần kì của 
dân tộc trước ké thù hùng mạnh. Hỏi ký cách mạng có thẻ được xem là những ưang 
văn được viết bẩng tâm huyét, bàng xương máu của cả một thế hẹ.

2Ể/ .  Phản ánh “người thật, việc thật” trong thời kỳ vận động và phát triển cách 
mạng

Phản ánh “nguời thật, việc thật" là đặc điểm của loại hình ký nói chung, thể loại 
hồi ký nói riêng. Bởi vì, “qua hồi ức cùa nhà văn chúng ta hoàn toàn có the nhác lại
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; n ngưcn và cành díri a^h biết rĩ* r  J  2 M?ễ.  \ f ^ A aL Vé_Chính
ĩhỏng phai nhà văn nhưng tác phẩm của h n i  L ,  ký cịích mạng đôi r á
khỏng V^hât viec that L o  ĩ  u ọ ường đư<?c ntó văn chấp bút Vì vậy, yếu 
tổ “người thậ • việc *■* Ễ cũns  đư<* nhìn nhận tử gócđ ộ  ^ c h l n ”

^  v í ' : có °ch u n ^ ý mạng ^  *  * “*■ Họ Ià ^ững người con của mọi 
miền đất Việt, có chung lòng yêu nưóc nồng nàn; sự mưu trí, dũng cảm, gan dạ; giàu
^  yêu thương ^àcăm thù giặc đến tận xưmig tủy Nồi bật trong hồi ký M i  n^ng là 

?K í  Cha.đè ih mạng vT̂Nam Trong Su hết
các hồi ký cách mạng, Bác xuất hiện như là ánh sáng, niềm tin cua dân tộc. Riêng ơ các
tập) Bác Hồ ở  Pác Bó, Bác Hồ ở  Tân Trào. A-voóc ìio , người ke tập tning làm nổi bật 
chân dung của Bác trong đời sống hàng ngày và trong công việc, thể hiện tình cảm sâu 
sác cùa mọi người dành cho vị cha già dân tộc. Bên cạnh đó, hồi ký cách mạng còn  
khảc họa chân dung của nhừng người cộng sản trong thời kỳ hoạt động ở các cơ sở bí 
mật hoặc bị giam câm trong nhà lao cùa bọn thực dần. Đo là Lê Hồng Phong, Trần 
Phú, Phạm Hông Thái, Võ Nguyên Giáp, Nông Văn Lạc, Trần Đăng Ninh, Nguyễn 
Tạo, Nguyên Lương Băng, Tôn Đực Thắng, Trần Huy Liệu, Phạm Hừngễ.. Những bức 
chân dung này có thê do người kê tự họa hoặc được phác họa qua sự hồi tưởng của 
đồng đội. Điêu đặc biệt là tat cả họ hiện lên chân thực, gần gũi, giản dị. Họ phi thường, 
khác thường khi đôi diện với kẻ thù nhưng cùng rất đời thường trong cái ăn, cái mặc, 
sinh hoạt hàng ngày. Họ không linh thiêng, thần thánh mà là những con người bàng 
xương bàng thịt, cùng có nhừng niêm vui nỗi buồn, cùng đói khát, cơ cụ c ... Ngoài ra, 
quẩn chúng cách mạng cùng là những đổi tượng được người kể hồi ký cách mạng quan 
tâm tái hiện. Nói như tác giả Hồng Lam: “Lúc bình thường, người nông dân là những 
người hiển lành, cần cù, chất phác. Quanh năm đầu tắt, mặt tối, hình như họ chi biết 
miếng đất, cá i cày. Nhưng không, bên cạnh nhừng đức tính thường thấy đó, họ còn có  
những đức tính vỗ cùng đẹp đẽ, nhát là khi được lý luận cách mụng của giai cấp vô sàn 
soi sáng, và trong đấu tranh, được Đảng lãnh đạo, những đức tính ẩy của người nông 
dân được ph át huy mạnh mẽ. Những người nông dân lầm lì ấy đà vùng lên đấu tranh 
tiêu diệt quân thù vớ i m ột khí thế rất dũng cảm, với một đức độ rải cao cá; mặc cho 
súng bẳn, bom rơi, không do  dự, không suy tính thiệt hơn ” ( Vài mẫu chuyện nông dân 
đấu tranh trong phong trào Xô  - Viết Nghệ - Tĩnh). Chính vì lẽ này, hồi ký cách mạng 
đã bắt đầu từ nhũng cái bình thường để làm nổi bật sự phi thường của nhừng con người 

đã làm nên một thời kỳ lịch sừ huy hoàng.

“Việc thật” trong hòi ký cách mạng không chi là nhOng sụ việc liên quan đến 
những nhân vật đã kê trên mà còn là những sự kiện trọng đại trong lịch sứ cách mạng 
* !  lộc. Đó l i  phong tràừ Xô - Viết Nghệ - Tĩnh sục sô. khí thế trong Vài mầu chuyện 
* * * . đ á u Z h  , z ấ p h ò n g Ị r à ọ X ô -  v ị ử * - 7 ™ c u , H k g U - h a y  c t ó  

d m i  lá  c ơ  X o -  V ả i N ghệ - Tinh cùa Nguyền Duy Trinh kệ (Thép Mói ghi). Khm  sZ 1 Dào V ta  T m ta g , g i «  thiệu về chi b ộ d ầ u .iên  c ú a Đ à n g rọ n g h ả i  
của Trân Cung và Trịnh Đinh Cừu. việc thành lập rnròng Quân chinh trong nhà tù
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Sơn La trong hồi ký của Đặng Kim Giang, những cuộc đấu tranh Ĩ1Ô rạ ở khâp các nhà 
tù của bọn thực dân trong hồi ký của Lê Văn Hiến, Nguyễn Đức Thuạn, Nguyen Tạo, 
Trần Đăng N inhẵ.. Có thể thấy rằng, mồi người với phạm vi hoạt động cua minh đã 
cung cấp một bức tranh toàn cảnh sinh động, rõ nét về quá trình cách mạng nươc ta.

M ỗi nhân vật, sự kiện được kể đều gắn bó máu thịt đôi VỚI tác gia hoi ky. Đoi rá* 

họ, nhừng con người ấy. nhừng sự việc ấy có ý nghĩa quan trọng trong qu 
tranh và thắng lợi cùa cách mạng dần tộc. Lịch sử đả nhăc đên họ băng sự ton V 
các tác giả hồi ký nhẳc đến họ bẳng tình cảm chân thành thông qua nhừng ki mẹm sâu

sắc còn nguyên vẹn với thời gian.

2.2 . H ình  tư ợng nghệ thuật m ang tính điển hình
Khi bàn về thể loại hồi ký, Hà Minh Đức nhấn mạnh đến tính lịch sử và tÉnhchât 

xã hội rọng lớn mà hồi ký mang lại. Qua quá trình nghiên cứu, có thể thấy răng, hôi ký 
cách mạng Việt Nam là thể loại gần như có đay đù những yêu cầu nhà nghiên cứu nêu 
ra Hiện thực lịch sử vô cùng rộng lớn là nguồn tư liệu phong phụ đê ngưởị kê có thc 
lựa chọn để kể những gì sâu sẩc nhất, có ý nghĩa nhắt và để tác phẩm có  Ẳ,m ột nội dung 
xa  họi phong phú"  [5, tí. 230]. Trong quá trình trần thuật, người kể chuyện đậ chú ý 
đến tính điển hình của hình tượng nghệ thuật. Mặc dù điền hình xã hội và điện hình 
nghệ thuật không đồng nhất với nhau nhưng điển hình xả hội là cơ  sở  cùa điên hình 
nghệ thuật. Hồi ký cách mạng băng sự két hợp íư duy l|ẳch sử với đặc trung phản ánh 
người thật việc thật đã tạo nên nhừng điên hình nghệ thuật có ý nghĩa xà hội rộng lớn.

Hoàn cảnh trong hồi ký cách mạng là những hoàn cành điển hình. Trong vô vàn 
hoàn cảnh diễn ra trong đời sống cách mạng đặt con người trước nhừng thử thách ác 
nghiệt, người kẻ đã ý thức được vai trò cùa hoàn cảnh đổi với việc hình thành nhân 
cách con nguời và tư tưởng thời đại. Quá trình cách mạng là một quá trình khó khăn 
gian khổ. Con người đứng trưóc trăm nghìn hoàn cảnh khác nhau để bộc lộ bản thân 
mình. Hoàn cảnh càng điẻn hình thì sự vượt lên hoàn cảnh càng có ý nghĩa

Hoàn cánh điên hình Irong hồi kỷ cách mạng là đặt nguời cách mạng trong nhang 
ttah huống buộcphài cM .. Hú tham gia hoạ. động bí mật, người cách mặng 
thựòng roi viọ hoần cánh buộc phái ựạ chọn giữa tình cảm riêng và nhiệm vụ cách 
mạng. Chi Nguyỉn m  Thuận ưong hồ, ký Chi Tư già vi sự nghiệp cách „ ^ g  phâi bò 
lại đứa con trong nhà giam, vượt núi băng rừng trơ vr 7,7 ĩ  * 7  ;  , UA 
L  chị ngả quỵnhưng z  dến con f  x c  “ 2
ũ *  mOMguM m t n io  tlum sông s i  c r ó b ỏ r a i  c t  K đ T  lự* chọ" c^  
mạng sổng c ú  lu i mẹ con cũng không đưọc bao [nà T "  c*i ứ  lại
O j <b 7 m  tích  hy sinh Itah n ín gđ elàm  dúnc n h í  ề?"?. ^  động-
vợ chồng chi được ờ  bin nhau, họ cũng “phái dăn ú  vụ, dảng vién ”• Nhữn8 lúc 
thương của gia đình trong lúc này’* mà chi nó chnvl u 8ợi lên câu chuyện đau 
<*u chuyện cùa Lê Hồng Phong và Neuyen Thi M iĩ  ĉ ng’ chuyện cách Hỉ y 
hiểu dược hoàn cảnh của người cách mang Vì crirt cũn8 làm người độc thấu

một. họ không nhận là vợ chồng.
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phái ' r í  đươc d n h th L tu ĩ người tĥ ơng b’ đÒn roi rán di man- Hoàn cảnh dẫ phản ánh đưọc tinh thẩn của con nguời thòi đại: i  cả vi sự nghiệp cách mạng.

ề!l .  * * *  *** Cũng â  « * h o à n  cảnh
điên Lhổ thiêu thon hJ*'h - U' Í ! ^ 0" 8 cốch mạng- T r° ng lao tà, đ ỉri sóngkham khổ. thiểu <h<Vbệnh tật hành hạ, sự tra tấn cua kè thù,.ệ. là những nguyên nhân
có * ẽ " *  đến * *  ^ần. ỷ chí của con nguời. Đ th i r s  giớigiữ* sự
sống và cái chêtnhững người cách mạng đă chọn cái chết cho mình để tính mạng cua 
đòng đọi ưực ao to n. Họ nhạn ve mình sự tra tấn tàn bạo của quân thù nhưng nhấi 
quyết không khai báo cơ sở, không khai báo danh tính đồng đội: “Có thể nói là cơ thể 
tôi đã mém như một qucị chuôi giập. Mồi buổi tôi đi, về lao. đều phải có những người 
tù thường và lính đèn khiêng. Nhưng khai, thì dù chi mội lời, một chữ cũng tuyẹt đoi là 
khàng. Cách mọng là sự nghiệp chung, do công sức chungâ gây dựng nền, chi đtỉực bồi 
đáp chư kỉìong ai được làtn sứt mè nó, dù chì một tý thôi" (Bước qua đầu thù — Trần 
Hữu Dực). Những lúc cơ sở cách mạng còn non yếu, thiểu thổn mọi thứ, những nguời 
cách mạng đã chia nhau từng giọt nước, từng hơi ấm trong rừng. Hình ảnh anh Văn 
(Võ Nguyên Giáp) chia năm cơm ít ỏi ra nhừng phần bảng nhau trong hồi ký của Nông 
Văn Lạc hay những người tù vuợt ngục chia nhau một con nhái trong hồi ký của 
Nguyễn Tạo càng làm nguời đọc thấy được tình đồng chí thiêng liêng, cao quý đến 
nhường nào. Chính sự thử thách của hoàn cành đã giúp người cách mạng chửng tỏ cái 
“chât vàng mười” trong nhân cách và lập trường tư tưởng của mình.

Bcn cạnh lựa chọn, miêu tả hoàn cảnh diẻn hình, nhân vật trong hồi ký cách mạng 
cũng là nhừng hình tuợng nhân vật điển hình. Theo Hà Minh Đức, “đổi tượng miêu tả 
cùa hồi ký thường là những nhân vật xuất săc ưong lịch sử như cuộc đời của những nhà 
hoạt động chính trị, các anh hùng chiến sĩ với nhiều kì tích, công lao” [5, tr.230]. Nhân 
vật trong các hổi ký cách mạng dều là những con người tiêu biểu trong xã hội, những 
người anh hùng của thời đại, bản thân họ đã mang sẫn giá trị điển hình. Tính điển hình 
của nhân vật Ưong hồi ký không phải là sự khái quát, tổng hợp từ nhiều con người khác 
nhau ưong xã hội như nhân vật của tniyộn hay tiểu thuyết. Trách nhiệm cùa tác giả hồi 
ký cách mạng là tái hiện cho hay, cho sinh động những đicn hình sẵn có trong cuộc 
sống. Theo Phan Nhân ẵ,Đời hoạt động của một cán bộ, dù là cán bộ đàng viên bình 
thường, thường bao gồm rất nhiều mật và có nhiều chuyện đáng nói. Nếu không biểt 
chọn lọc, không có chủ để rõ rệt thì dễ lâm vào tình trạng làn mạn, thiếu trọng tâm, đi 
đénhờihợt-  [9, tr.36].

Nhân vật trong hồi ký cách mạng là những điền hình cho ý chí của người cộng

*àng, chị đã hăng hái khẳng định ‘Ểkhông có gì ràng buộc tôi cả, tôi có thê làm bât cứ
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công tác gì đoàn thể giao cho". Khi cơ sở bị lộ, nhiều cán bộ bị băt, quân chúng mat 
niềm tin vào cán bộ, chị đ ỉ tìm mọi cách gây dựng lại phong trào dù khó khăn chồng 
chất. Trước sự xua đuôi của quần chúng, trước nguy cơ bản thân sẽ dao dộng, chán 
nản, chị đã động viên minh bàng niềm tin vào lý tuởng: “Mình là đảng viên. Không thê 
bỏ nhiệm vụ được! Mình bỏ thì ai làm? Quần chúng không người dẫn dăt, kẻ thù sẽ xéo 
lên quân chúng của ta. Đảng không bỏ mình. Nhắt định mình sẽ băt được liên lạc với 
đảng!”.

Nhân vật trong hồi ký cách mạng còn là điển hình cho tinh thân đâu tranh kiên 
cường, bất khuất truớc mọi kè thù. Trong hồi ký Bất khuắt, Nguyễn Đức Thuận đả kẻ 
về những người tù chính trị vởi tinh thần đấu ưanh không khuất phục trước mọi khó 
khăn, gian khổ. Họ vẫn giữ ý chí kiên định truớc mọi sự cám dỗ dù đói khát hành hạ. 
Bị tra tấn, thịt nát xương tan, họ vẫn hiên ngang đối mặt với kè thù, thách thức mọi 
gông cùm, xiềng xích. Tinh thần ấy cũng được Trần Hừu Dực thể hiện chăc nịch trong 
hồi ký của mình: "Từ giây phút đầu tiên, tuy không nói ra, tôi có ý  muốn báo trước cho 
chúng biết: từ hôm nay, tao là cục đá, chúng bay tha hồ gặm, để xem răng bọn bay có 
đủ cứng đế gặm đá hay không,ậ gậm bằng kiểu gì, có được bao nhiêu kiểu”. Những 
người cách mạng không chi chiến thảng bản thân mình mà còn biến nhà từ thành nơi 
đào tạo cán bộ, bồi dưỡng lập trường tư tưởng cho nhừng nguời non trẻ, giác ngộ lý 
tưởng cho nhừng thường phạm có cảm tình với cách mạng. Đổi với họ, mỗi phút mỗi 
giây đều có ý nghĩa, họ chiến đấu trong mọi hoàn cảnh và trong hoàn cảnh nào cũng 
hoạt dộng bằng tất cả tâm huyết của mình. Nhà tù của thực dân chi có thể giam thân 
xác họ còn tinh thần của người cộng sàn thì không xiềng xích gông cùm nào giữ được.

Trong hồi ký cách mạng, các tác giả chú ý đến hình tượng quần chúng điền hình. 
Truớc hết, họ là hiện thân cùa nhừng con người khốn khổ vì bị áp bức bóc lột. “Ruộng 
đất hầu hét bị chiếm đoạt, nông dân các xã chi còn một nghề hái lá sim, lấy củi đi bán 
các chợ hoặc nhận ruộng làm tá điên cho địa chủ". Thế nhưng “những người lao động 
không chi đau khô vì đói rách, vì bệnh tật. Nhưng còn đau khố về nỗi, kẻ bóc lột mình, 
kẻ hưởng nước mắt mồ hôi của mình lại hành hạ, bạc đãi mình’' (Chúng tôi vượt ngục 
-  Nguyễn Tạo;. Ngoài ra, hình tượng quần chúng trong hồi ức cùa nhừng tác già hồi ký 
còn khốn khổ bởi sự thiếu hiểu biết, mất phương hướng. Họ bị nỗi lo cờm áo và nhừng 
tứi ngưởng trong đời sống hàng ngày chi phổi “không còn bụng dạ nào nghĩ đến nỗi 
nước còn hay nước m ất” (Nông Văn Lạc). Tuy nhiên, những con người chân chất ẩy 
một khi đã được giác ngộ lại trở thành một hậu phương vững chẳc cho sự thành công 
của cách mạngẳ Chính họ đã nhường cơm sẻ áo, che chở cho cán bộ, họ đã vùng lên 
chổng càn quét sự của kẻ thù, làm cho chúng phải khiếp sợ. Chính quần chúng nhân 
dần đã cho kè xâm lược thấy được sức mạnh đoàn kết và tinh thần quật cường, người 
người đều có thể trở thành anh hùng cách mạng vì lòng yêu nước, vì khát vọng được 
sống tự do.
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Tóm lại. hồi ký cách mạng Việt Nam là • * 
f)ò có đầy dủ những giá tri và đặc dĩẻm cú. l ỉ r . ỉ ỉ i , "Àm ,ron6 ,hi lo*i tói ký. 
Zni về đối tượng phàn ánh. thể loại niv c,  m° í  ]*■ học. Tuy nhiên, do đặc 
ihưậl riêng cùa thê loại phán ánh lịch sú băne hẰi . * .phuon8 *ức và thủ pháp nghệ

"  V " “  • ■ * *rr_— ~ ỵ%Ár% tViẢ _’ậ.  I . ắ * _ _ . ^

công tình  Từ thuật n*ữvđn học, các tác giả Lê Bá Háii, T r^  Đình Sử, Nguyễn 
Khấc Phi xêp oi ký vànhật ký vào loại văn XUÔI tự sự. Họ cho răng “nhạt ký Là hình 
thức tự  sự  ơ  nSol ỉ ìư  n ìa{ đư ợc thực hiện dưới dạng những ghi chép hàng ngày theo  
thứ tự ngày tháng vê những sự kiện của đời sổng mà tác giả hay nhân vật chính là 
người trực tiép tham gia hay chứng kiến" [6, tr.237]. Từ đó có thể nhận thấy ràng, hồi 
ký và nhật ký đcu biêu đạt bằng hình thức tự sự. Sự khác biệt cơ bản là tác giả hôi ký 
nói chung, hôi ký cách mạng nói riêng có nhu cầu hướng ngoại, chú ưọng tính xã hội 
của sự kiện còn nhật ký thê hiện nhu câu hướng nội, nhu cầu tự bộc bạch, tự quan sát 
của tác giả.

Tác giả hồi ký trong quá trình sáng tác không chú trọng đến tính thường xuyên 
liện tục của sự kiện mà chú trọng đến tầm quan trọng của mồi sự kiện được kể. Trong 
các hồi ký, tác giả mượn hình thức ghi chép cùa nhật ký để bộc lộ quan niệm, nhìn 
nhận hướng đến người nghe, người đọc. Hồi ký Bước đầu theo Đảng của Lưu Động 
mờ đầu bằng mổc thời gian ẵ,ngày 1 tháng 9 năm 1931 ” khi tác giả rời quê lên Hà Nội 
để bắt đầu niên học mớiẼ Sau đó, hàng loạt các vấn đề được tác giả đề cập nhàm khái 
quát tình hình xã hội và những tác động cùa xã hội đổi với tầng lởp thanh niên trí thức 
như chiến tranh đã bùng nổ ở Châu Âu, sự thaỵ đồi trong đời sống xã hội mở ra những 
hướng đi mới trong thanh niên “chiến tranh đổ i vớ i tớ  là m ột d ịp  tố t đ ể  (?iễ phiêu lưu ”ế.. 
để ngửời đọc hiểu được quá trình đến với cách mạng, quá trình nhận thức của họ phải 
trài qua những khó khăn, gian khồ như thế nào. Thinh thọảng tác giả mới đề cập đến 
thòi gian và thin gian được gắn liền với những sụ kiện nổi bặt. Đôi khi, các mốc thời 
gian trong hồi ký không đưỢc ghi theo trình tự cuỵến tính bởi vìngưínkê thuờng có sụ 
t à  nôi, liên hệ c á c ĩự  kiện dề tạo nên một “câu chuyện". Lê Tùng Son mử d à , tó i kỹ 
m  kỷ một chặng đường bảngsự kiện: “Đ i tới cái mắc lịch sử cùa đời M i '9 3 5  tôi 
đượckểt nập vào Đang cộng sán Đong òuvng) cũng phái mấy nám ròng nhung ánh

của Đàng vẫn trùm lin tối ứ  nhũngĩ * gfá nguợc thời gian

t  :  giài rỗ sự ảnh 1  1  tom  Toàn quyền Đong Duong Meclanhcuộc bạo động Yên Bái năm 1930, vụ ném bom Toàn quyen
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nam 1924. Như vậy, trong quá trình kể về những sự việc mình đã trải qua, các lác giả 
hồi ky cồn chú trọng đề cạp đến những sự kiện trọng đại có ý nghĩa trong lịch sử nước 
nhà. Đối với họ, đó không chi là niềm tự hào của riêng mình mà còn là mong muon san 
sẻ niềm tự hào, tình yêu nước, lý tuởng cách mạng đến mọi ngưởi.

Trong thề loại nhật ký, các tác giả cùng chú trọng sự kiện. Ngưỉn viết nhật ký 
không ghi đều đặn mồi ngày như mộl "nhiộm vụ”Ệ Những ngày có sự kiện quan ưọng, 
để lại nhiều cảm xúc mới được ghi chép. Nhật ký Tài hoa ra trận cua Hoàng Thượng 
Lân cung cấp những sự kiện quan trọng trong chiến trường miên Nam đặc biệt là 
Quảng Trị trong những tháng ngày ác liệt mà tác giả là người trực ucp tham gia. Tác 
giả đ ỉ ghi lại ngày tháng năm các trận đánh diễn ra, ngày tháng năm những đong chi 
thân thương ngã xuổng cho đất nước mau chóng hòa bình. Đọc Nhật ký Đặng Thụy 
Trâm, chúng ta như sống lại những ngày tháng ác liệt của miên Nam từ góc nhìn của 
một người bác sĩ. Những thiếu thốn về thuốc men, điều kiện chừa bệnh và nhũng cơn 
đau của những thương binh hàng đêm như khắc sâu vào lâm tư cùa chị. Tuy nhiên, tác 
giả nhật ký lại hướng vào những nỗi niềm riêng trước những sự việc đang diễn ra ncn 
rất đậm chất trữ tình. Dó là tẩm lòng cùa một bác sĩ dành cho những thương binh phải 
dẳn lại cơn đau để chạy càn: Ẽ'Một cuộc chạy càn quy mô nơi cán cứ, toàn bệnh xá di 
chuyến, vất vá vỗ cùng. Lòng mình nao nao thương xót khi nhìn thấy ỉhưcmg binh mồ 
hôi lấm lấm Trên gương mật còn xanh mướt, ráng sức bước từng bước một qua hét đèo 
lụi dồc. Sau này nếu được sống trong hoa thơm nàng dẹp cùa Xã hội Chủ nghĩa hãy 
nhớ và nhớ mãi cành này... ” (Nhật ký Đặng Thùy Trâm). Trước mỗi trận càn, trước giờ 
nổ súng, người chiến sĩ đế tâm trạng phơi bày trên ưang nhật ký: Â,Cái chết đã kể bên 
mình rồi. Lúc này là lúc phân tranh rỗ ràng nhất về sự sống và sự chết. Khi nghe nói: 
“Đêm mai các đòng chí bắt đầu được nồ súng...!”, mình thấy giật mình và có phần 
nào -  trong cơ thế • nó chếch choáng làm sao ẩy" (Tài hoa ra trận).

Hồi ký cách mạng và nhật ký đều lấy chất liệu từ hiện thực cuộc sổng mà người 
viết đã chứng kiến hoặc tham giaỂ Trong nhật ký, ưình tự thời gian được tuân thù một 
cách tuyệt đối vì sự kiện được ghi chép theo thứ tự ngày tháng năm. Nhật ký của 
Hoàng Thượng Lân ghi chép về nhừng sự việc xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 
16 tháng 12 năm 1967 (khi tác già tạm biệt quê hưcmg đi vào cuộc chiến) đến ngày 05 
tháng 5 năm Ị 971 (tháng 10 năm 1971 tác giả hy sinh). Đặng Thùy Trâm ghi chép nhật 
ký gần như đều đặn trong 3 năm từ tháng 4 năm 1968 đến tháng 6 năm 1970 bởi vì chị 
hy sinh ngày 22 tháng 6 năm 1970 nhưng nhật ký của chị dừng lại ngày 20 tháng 6 năm 
1970. Các tác giả hồi ký đã sử dụng hình thức này cùa nhật ký như mộl cách hiệu quả 
để củng cố tính chính xác và chân thực về đổi tượng được kể.

Sự kiện trong nhật ký được nhìn nhận và suy ngẫm bằng cảm quan hiện tại nóng 
hổi hơi thở cùa nhịp sổng đang diễn ra. Trong nhật ky Tài hoa ra trợn, Hoang Thượng 
Lân viết: úéGhi nhật ký có thê bất cử lúc nào: sáng sớm khi mới dậy, tranh thủ khi trơi 
sắp tối, một giờ chờ đợi qua đò. Đêm viết qua ánh đèn pin giấu trống vạt áo Co như 
vậy. nhật ký mới duy trì được". Hồi ký kẻ về nhừng sự kiện dã có một đọ lùi nhat định
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Tuy vậy, hình thức hồi ký cách mạng vẫn là hình thức giai bày quen thuôc trone

M  8 “ y ™ ^  aâe- ^  ^  là z  
3. Kết luận

Xét ở phương diện thể loại, hồi ký cách mạng là một thẻ loại văn học đặc biệt và 
độc đáo. Một thời kỳ lịch sừ đã đuợc ghi lại khá đay đù và sinh động bởì chính những 
người trong cuọc tạo nen đọ Un cậy cao vê tính chân thực của sự kiện. Ngoài ra, người 
đọc còn nhận ra tinh cam  sâu săc của tác giả hồi ký đổi với quê hương, cách mạng và
đồng chí, đồng đội.

Tư duy nghệ thuật của hôi ký cách mạng có tính tổng hợp cao. Sự kết hợp tư duy 
nghiên cứu, tư duy lịch sừ và tư duy sáng tạọ đã tạo nên một nét đặc trưng cùa hồi ký 
cách mạng trong m ối tương quan với các thể loại văn học khác. Nhờ vận dụng tư duy 
nghiên cứu, các tác g iả  hôi ký cách mạng đã cung cấp nhừng thông tin, kiến thức khá 
rhfnh xác cho người đọc. Ngoài ra, nhờ tu duy tịch sừ, các tác giả đã lựa chọn những 
nhân vật điển hình, nẳm bắt được nhửng thời khắc có ý nghĩa trọng đại ưong tiến trình 
lịch sử Việt N am  để g iớ i thiệu với người đọc, gửi gẳm nhừng bài học có ý nghĩa sâu 
sẳc Tuy nhiên, yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của hôi ký cách mạng chính là tư duy sáng 
tạo của mỗi tác giả. Mồi loại tu duy có một vai ưò quan ưọng trong một lĩnh vực khác 
nhau và sự tổng hợp này đã tạo nên tính độc đáo, đặc biệt của hồi ký cách mạng Việt
Nam. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lại Nguyên Ân (1978), “Những nhân vật ấy đã sổng với tôi ” hay là những nguồn 
dân đĩn  sáng tác, in trong Nguyên Hằng -  oằn cà bú t cạn cá máu vi láng láp căn

lao, NXB Văn hóa Thông tin, TPHCM. 

ỉ. Bakhiin (1992), Lý luận và thi pháp tiểu thuyế, (Phạm Vĩnh Cu tuyền chpn. dịch và 
giới thiệu), Trương viết văn Nguyễn Du, Hà Nội.

3- Trương Đàng Dung (2004), Tác phẩm văn học như lả quá ỉ rình, NXB Khoa học X5

bội, Hà Nội. . A ,_____. . ầ ễ . r -
4- Hà Minh Đức ( 1980), Ký viết về chiến tranh cách mạng và xây ựng c u ng

hội. NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội.
209



U ThịN hlin

5. Hà Minh Đức (1997). Lý luận ván học. NXB1 Giáo dục. Ĥ ăn thuật ngữ vởn ^
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