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NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC 
 

MỘT VÀI GHI NHẬN VỀ DIỄN NGÔN TRẦN THUẬT 
TRONG HỒI KÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 

LÊ THỊ NHIÊN* 
TÓM TẮT: Bài viết phân tích một số đặc điểm trong diễn ngôn trần thuật của hồi kí cách mạng 

Việt Nam. Trong đó, hoạt lực trần thuật của diễn ngôn được biểu hiện thông qua việc lựa chọn hình 
thức mở đầu và kết thúc tác phẩm. Diễn ngôn trần thuật cũng được chú trọng thông qua việc sử dụng 
các thủ pháp sự thực của loại hình tư liệu. Những điều này đã tạo nên đặc trưng của trần thuật của thể 
loại phi hư cấu, như hồi kí. 

TỪ KHÓA: Hồi kí cách mạng; diễn ngôn; nghệ thuật trần thuật; đặc điểm; thể loại. 
NHẬN BÀI: 16/6/2021.  BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 18/8/2021 
 
1. Đặt vấn đề 

     Theo A.J. Greimas và J. Courtes, trần thuật là nguyên tắc tổ chức của mọi loại diễn ngôn, chứ 
không phải chỉ riêng của diễn ngôn tạo hình. Cho nên, dù là thể loại hồi tưởng về những người thật 
việc thật trong quá khứ, diễn ngôn trần thuật của hồi kí vẫn được tác giả chú trọng đến phương diện 
nghệ thuật. Thời đại nhiều biến động, nhiều vấn đề xã hội phức tạp, người kể phải xác định mục đích 
của việc hồi tưởng, tư tưởng muốn thể hiện để lựa chọn sự việc và con người được kể, cách thức 
kể… một cách hiệu quả. [A. J. Greimas and J. Courtés, 1983, tr.432]. Đối với hồi kí cách mạng Việt 
Nam, các tác giả tạo được dấu ấn trong việc xác định mạch kể, kiến tạo câu chuyện làm tăng sự hấp 
dẫn đối với sự thật được kể. Họ đã phần nào thoát khỏi sự chi phối của logic khách quan để tạo logic 
nghệ thuật. Điều này đã làm cho những sự kiện lịch sử trở nên sống động, mang nhiều ý nghĩa, chứa 
đựng rõ thông điệp. Họ đã xác lập một kiểu diễn ngôn trần thuật rất riêng của thể loại phi hư cấu 
thông qua cách thức mở đầu và kết thúc hồi kí, việc tổ chức logic và lựa chọn hình thức của ngôn ngữ 
trần thuật. Chính điều này đã làm cho thể loại kí được tiếp nhận trong một diện mạo mới không bị gò 
ép bởi khuôn khổ cứng nhắc của mã sự thật. 

2. Lựa chọn mở đầu và kết thúc hồi kí - một “hoạt lực” trong diễn ngôn trần thuật  
     Trong tác phẩm tự sự, chủ thể trần thuật giữ vai trò cốt yếu, kiến tạo và điều phối mọi hình thức 
diễn ngôn. Bởi lẽ, “sự trần thuật tồn tại nhờ mối liên hệ với câu chuyện được triển khai trong đó (sự 
kiện được thuật lại), với tư cách diễn ngôn (sự kiện kể chuyện), nó tồn tại nhờ mối liên hệ với sự trần 
thuật đã tạo ra diễn ngôn ấy” [G. Genette, 2010, tr.66]. Mặc dù chủ thể không hiện diện trong mọi 
tình huống giao tiếp, nhưng “hoạt lực trần thuật của tác giả lại được vận dụng vào mọi chỗ trong 
cấu trúc ngôn từ” [Lại Nguyên Ân, 2004, tr.147]. Đó là khả năng thu hút, lôi cuốn người đọc thông 
qua khả năng sử dụng ngôn ngữ, cách trần thuật hấp dẫn, linh hoạt. 

Khi viết hồi kí, các tác giả phải tôn trọng tối đa sự thực, lấy sự thực làm trung tâm. Chính vì vậy, 
nhiều người cho rằng, ngôn ngữ của hồi kí chủ yếu là ngôn ngữ kể và diễn ngôn trần thuật không cần 
chú ý đến những yếu tố nghệ thuật bên ngoài sự thật. Tuy nhiên, người trần thuật đã tạo được tính 
vấn đề và tính hấp dẫn cho tác phẩm ngay từ mở đầu của trần thuật và tạo dư ba kể cả khi trần thuật 
đã chấm dứt thông qua các chức năng của ngôn ngữ. Kí ức về một thời đã qua có thể rời rạc, lẫn lộn, 
thế nhưng, việc tác giả lựa chọn điểm bắt đầu và kết thúc của truyện kể đã thể hiện dụng ý khi hướng 
người đọc theo mạch kể, gợi mở và có tính định hướng nhất định đối với người tiếp nhận. 

Trước hết, hồi kí cách mạng là thể loại văn học lấy yếu tố người thật việc thật làm nòng cốt của 
quá trình trần thuật cho nên mở đầu và kết thúc của tác phẩm thường trùng khít với sự mở đầu và kết 
thúc của sự kiện. Chức năng tái hiện của ngôn ngữ được sử dụng hiệu quả. Hồi kí Trong xà lim án 

* TS; Trường Đại học Cần Thơ; Email: ltnhien@ctu.edu.vn 
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Ngoài ra, các tác giả sử dụng nhiều hình thức ngôn ngữ khác nhau để khởi sự cho diễn ngôn. Đó 
có thể là sự mô tả, bộc bạch niềm vui hay nỗi buồn ở hiện tại, gợi nhắc lại quá khứ thông qua một 
cuộc hội ngộ tình cờ của những người đồng đội. Cũng có thể, các tác giả xuất phát từ nhu cầu tự biểu 
lộ, khát vọng giãi bày của người trong cuộc bằng các ấn tượng hay cảm nghĩ cá nhân về sự việc, con 
người để dẫn dắt người đọc theo mạch câu chuyện. Hình thức ngôn ngữ này tạo cho người đọc cảm 
nhận một sự tự nhiên, khách quan của người kể đối với hiện thực. Vì thế, hồi kí không rơi vào sự gò 
ép. Sự chi phối của quan điểm, ý thức hệ do đó cũng mờ nhạt. Qua cách nói của tác giả, những sự 
việc được lựa chọn để kể chính là tâm nguyện, mong ước được bộc bạch. Trần Huy Liệu thường 
chọn mở đầu hồi kí như cách người viết nghị luận nêu lên luận điểm và sẽ triển khai bằng phương 
thức diễn dịch. Cho nên, lời giới thiệu hứa hẹn những nội dung phong phú và thú vị sẽ được người kể 
cung cấp. Ngôn ngữ gợi mở và có tính thuyết phục cao. Đôi khi, các tác giả đã dùng chính tình cảm 
và cảm xúc của mình để bắt đầu cho sự trần thuật. Mở đầu hồi kí Tân Trào: Thủ đô của cách mạng, 
Hoàng Đạo Thúy viết: “Không biết chiến khu đích xác ở đâu, nhưng chiến khu đã thành ra đất hi 
vọng của cả một dân tộc. Dựa vào uy thế của chiến khu, khắp thôn quê thành thị sống một sức mạnh 
phi thường, thanh niên con mắt long lanh đi vun vút, phát truyền đơn, cắm cờ đỏ, diễn thuyết giữa 
chợ, giết mật thám ở ngay chỗ đông người. Có lẽ chỉ còn bọn Nhật mới phải hỏi Việt Minh là ai, chứ 
trăm thanh niên, có lẽ tất cả là Việt Minh ráo”. Thông qua lời giới thiệu đầy tự tin và khí thế này, tác 
giả đã mang đến cho người đọc cảm nhận về sự hồ hởi, tươi vui, thái độ lạc quan trong suốt tác 
phẩm. Như vậy, diễn ngôn vừa có vai trò giới thiệu vừa gợi thông tin sự kiện, vừa định hướng tình 
cảm, cảm xúc cho người đọc. 

Bên cạnh đó, tác giả còn gây cho người đọc sự tò mò khi phản ánh đặc điểm, bản chất của các vấn 
đề. Ngôn ngữ trong trần thuật của hồi kí thường mang hai chức năng: giới thiệu và đánh giá. Sau đó, 
cả câu chuyện là sự minh chứng để khẳng định cho sự đánh giá ban đầu. Trần Huy Liệu đã có cách 
gợi dẫn thú vị khi viết: “Trong lịch sử đấu tranh của các chính trị phạm ta tại các nhà tù dưới thời 
thuộc Pháp, theo chỗ tôi biết, cuộc đấu tranh ở nhà tù Sơn La tháng 5-1941 là cuộc đấu tranh lớn, 
gian khổ phi thường và có nhiều nét độc đáo” (Dưới hầm Sơn La). Trần Huy Liệu đã dùng kinh 
nghiệm cá nhân và sự từng trải của mình để nêu lên cách nhìn, sự đánh giá về hiện thực, khơi gợi sự 
quan tâm, tò mò nơi người đọc bởi ngôn ngữ ông sử dụng ngầm ẩn chứa một lời hứa hẹn từ vị thế của 
người trong cuộc. Hay trong hồi kí Tinh thần Phạm Hồng Thái, Hoàng Quốc Việt mở đầu: “Nhắc lại 
chuyện ngày xưa, tôi lại nhớ đến cả một thời nô lệ, tất cả bao nỗi cay đắng nhục nhằn của một người 
dân mất nước, mối thâm thù quân cướp nước. Đối với lớp người chúng tôi, tiếng bom của Phạm 
Hồng Thái đã có ảnh hưởng rất mạnh”. Những dòng giới thiệu ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều 

chém của Phạm Hùng và Lê Văn Lương mở đầu bằng sự kiện các tù chính trị bị đưa ra Côn Đảo 
tháng 01 năm 1934 và kết thúc khi Cách mạng tháng Tám thành công, họ được trở về đất liền ngày 
23 tháng 9 năm 1945. Hồi kí Hai lần vượt ngục của Trần Đăng Ninh mở đầu bằng sự kiện vượt ngục 
Sơn La (vượt ngục lần thứ nhất) và kết thúc bằng sự kiện vượt ngục Hỏa Lò - Hà Nội (vượt ngục lần 
thứ hai) thành công. Tù chính trị được trở về với tổ chức để tiếp tục sự nghiệp cách mạng. Hồi kí Đi 
tìm liên lạc của Văn Tiến Dũng mở đầu bằng sự kiện “Chi bộ nhà tù không liên lạc được với Đảng” 
và kết thúc bằng niềm vui của người cách mạng khi được “ra đi công tác theo chỉ thị của Đảng”. 
Nội dung hồi kí gói gọn chặng đường đi tìm sự liên hệ với các cơ sở Đảng gian nan của người tù 
chính trị. Với hình thức này, mở đầu và kết thúc không có lời dẫn dắt, người kể tập trung làm nổi bật 
nội dung chính được phản ánh trong tác phẩm. Đây là cách kể chuyện súc tích, đi thẳng vào những kỉ 
niệm, những ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời hoạt động của người kể. Chính vì vậy, nhiều hồi kí cách 
mạng không đi theo kết cấu quen thuộc của thể loại tự thuật là bắt đầu từ câu chuyện thời thơ ấu của 
nhân vật và kết thúc là hiện tại của thời điểm kể. Sự lựa chọn của người kể đã quyết định giá trị và ý 
nghĩa của sự kiện được kể. 
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thông tin. Tác giả không chỉ thể hiện tâm trạng, cảm xúc trước thực tại mà còn khơi gợi để người đọc 
chờ đợi câu chuyện về người anh hùng Phạm Hồng Thái sẽ được kể. 

Ngoài ra, các tác giả hồi kí còn sử dụng thể loại ngôn ngữ của thư từ, nhật kí, tâm tình để mở đầu 
diễn ngôn trần thuật, do đó, tác phẩm vừa giàu tính sự kiện vừa đậm chất trữ tình. Khi viết hồi kí Rồi 
ba được vào Đảng, tác giả Chánh Thi (cố đại tướng Nguyễn Chí Thanh) viết: “Con ạ! Con có phúc 
thật. Ba nói ra không phải là vì “cá nhân chủ nghĩa” mà đem điều suy bì tị nạnh với con đâu. Con có 
phúc thật! Chứ hồi ba bằng tuổi con bây giờ thì làm sao mà nói hết chuyện vô phúc, chuyện cay 
đắng, xót xa, tủi nhục của một người nghèo dưới chế độ cũ. Cách đây gần ba mươi năm…”. Câu 
chuyện bắt đầu bằng lời tâm sự tự nhiên, dung dị của một người cha. Mấy dòng mở đầu ngắn gọn ấy 
đã làm sống lại cả một thời kì lịch sử đen tối khi đất nước rơi vào tay kẻ thù, đồng thời, cũng gợi lên 
một hiện tại tốt đẹp và tương lai tươi sáng của dân tộc dưới sự lãnh đạo, dẫn dắt của Đảng. Trần Huy 
Liệu mở đầu hồi kí Trên đảo Hòn Cau bằng mấy câu thơ: 

Ai đưa ta đến Hòn Cau/ Trời mây biển nước, một màu bao la/ Anh em bốn bể chung nhà/ Trên 
hòn đảo nhỏ ta là chủ ông 

Đây là cách Trần Huy Liệu gợi ra bức tranh thiên nhiên Hòn Cau, giới thiệu về một nơi mới mà 
ông cùng đồng chí của mình sắp bị đưa đến. Những vần thơ đã thể hiện cái nhìn của người cách 
mạng trong hoàn cảnh lao tù: lạc quan, phóng khoáng pha chút dí dỏm, hài hước. Hồi kí Nhớ lại một 
thời của Tố Hữu bắt đầu bằng chương Tuổi thơ nhưng chương này lại mở đầu bằng hai đoạn thơ 
được viết khi ông đã lục tuần, bát tuần: “Trong bài “Một nhành xuân” đầu năm 1980 tôi đã viết: 

Năm hai mươi của thế kỉ hai mươi/ Tôi sinh ra, nhưng chưa được làm người/ Nước đã mất. Cha 
đã làm nô lệ. 

Mừng xuân Canh Thìn vừa qua, trong bài “Tám mươi”, tôi lại viết: 
Bảy mươi, tuổi hiếm người xưa/ Ta nay tám chục mà chưa thấy già/ Vẫn còn ăn nói, ngâm nga/ 

Còn lo việc nước, việc nhà buồn vui. 
Thế là năm 2000 này tôi vừa tròn tuổi tám mươi. Ở cái tuổi này có nhiều điều đã quên, nhưng 

những điều đáng nhớ trong cuộc đời thì vẫn còn nguyên trong kí ức”. Đó là những lời mào đầu có 
tính chất suy ngẫm, sự đảo lộn thời gian cho thấy khoảng cách và giới hạn trong cuộc đời con người. 
Thời gian đã trôi qua khá lâu, mấy mươi năm ấy đủ dài để những kí ức xếp chồng lên nhau rồi rơi 
vào quên lãng. Điều đó giúp tác giả khẳng định tình cảm của mình đối với cách mạng, với đồng đội, 
đồng chí bởi những kỉ niệm còn nguyên vẹn trong hồi ức của nhà thơ. 

Việc lựa chọn hình thức ngôn ngữ để mở đầu truyện kể đã phần nào tạo nên giá trị và sự thành 
công trong kết cấu trần thuật, bởi vì, ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng và có ảnh hưởng 
nhất định đến các quá trình tiếp theo. Sự đa dạng trong lời kể đã tạo nên sự hấp dẫn trong trần thuật; 
sự đan xen các loại chức năng của ngôn ngữ cũng gợi mở và định hướng người đọc, tạo nên hiệu quả 
thẩm mĩ đối với người tiếp nhận. 

Tác giả không chỉ dụng công ở phần mở đầu mà còn chú ý lựa chọn cách thức và thời điểm để kết 
thúc truyện kể. Mặc dù chịu sự chi phối của yêu cầu về tính khách quan, trung thực đối với sự việc và 
con người được kể nhưng tác giả cũng quan tâm đến biểu hiện của một tác phẩm nghệ thuật đúng 
nghĩa. Trong phần kết, diễn ngôn thường mang tính trình bày những chiêm nghiệm, đúc kết về quá 
trình hoạt động của những người cách mạng và nêu lên những bài học quý báu để khẳng định lí 
tưởng cộng sản. Hồi kí Nhật kí một chặng đường của Lê Tùng Sơn kết thúc bằng hình thức một nhận 
định. Nó có sự bao quát thời kì vận động, phát triển và đi đến thành công của cách mạng Việt Nam: 
“1930-1945, chặng đường ấy không thẳng tắp như một đại lộ mà khúc khuỷu quanh co nhưng vô 
cùng rạng rỡ. Hạnh phúc cho tôi được dâng tuổi trẻ đời mình trên bước đường vẻ vang đó. Ơn này 
đối với Đảng và Bác Hồ tôi ghi mãi đến trọn đời”. Là một người đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân và 
sẽ tiếp tục dấn thân trên con đường cách mạng, Lê Tùng Sơn có những nhận định, đánh giá xác đáng 
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về chặng đường đã đi qua: gian khổ nhưng hào hùng. Điều này có tác động mạnh mẽ đến nhiều thế 
hệ thanh niên khi họ đang tiếp bước vào con đường đấu tranh bảo vệ đất nước. Cũng bằng hình thức 
này, trong hồi kí Trước tòa “đại hình đặc biệt” Sài Gòn, các tác giả đã đưa ra lời khẳng định đanh 
thép và giàu tính thuyết phục: “Con đường đấu tranh cách mạng vô cùng gay go, gian khổ, lâu dài, 
phức tạp, nhưng chúng tôi tin tưởng sắt đá sẽ toàn thắng, và thực sự nhân dân ta dưới sự lãnh đạo 
của Đảng ta, đã thắng và đang thắng mọi kẻ thù, kể cả tên đầu sỏ đế quốc là đế quốc Mỹ và bè lũ tay 
sai của chúng”. Sau những ngày bị giam cầm và chịu đủ nhục hình trong nhà tù thực dân, Cách mạng 
tháng Tám thành công, Nguyễn Đức Thuận được trở về đất liền trong sự đón tiếp thân tình của đồng 
đội. Trong niềm cảm xúc dâng trào, khi viết hồi kí Bất khuất, ông đã dừng lại bằng sự khẳng định: 
“Tôi đã sống vì tôi đã làm theo yêu cầu của Đảng: chiến đấu và chiến thắng” (Bất khuất). Diễn ngôn 
mang đậm chất trữ tình, hướng nội và tạo nên sức ám ảnh đối với người tiếp nhận.  

Bên cạnh đó, các tác giả còn lựa chọn kết thúc hồi kí bằng khuynh hướng gợi mở, bộc lộ niềm tin 
lạc quan vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ngôn ngữ hướng tới chức năng tuyên truyền, cổ vũ, 
động viên. Tuy vậy, khi xem xét ở phương diện nghệ thuật, cách kết thúc hồi kí như vậy cũng tạo nên 
hiệu quả thẩm mĩ tích cực đối với người đọc. Trần Huy Liệu viết nhiều hồi kí liên quan đến quá trình 
ông tham gia hoạt động cách mạng. Ông đã chọn nhiều cách kết thúc khác nhau, trong đó, ông 
thường khép lại hồi kí bằng sự khẳng định lạc quan. Kết thúc hồi kí Đảng Thanh niên, Trần Huy Liệu 
viết: “Chúng ta rất sung sướng nhắc lại chuyện cũ của những ngày chiến đấu đã qua và nhìn thấy rõ 
tiền đồ tươi sáng của dân tộc, của nhân loại, trong đó có tiền đồ của mỗi người chúng ta”. Hồi kí Tự 
học trong tù của ông thể hiện tâm tình của người cách mạng sau khi ra tù với những lời kết luận sâu 
sắc: “Cuối năm 1934, tôi từ Côn Đảo trở về trường hoạt động, rất sung sướng thấy mình đã cứng 
rắn, sáng suốt hơn trước vì đã được trang bị một nhân sinh quan mới, một đường lối cách mạng 
đúng và cộng vào đây là một số kiến thức văn hóa, một phương tiện tự học sắc bén”. Hồi kí của Trần 
Huy Liệu viết ở nhiều thời điểm khác nhau về những điều ông đã trải qua trong cuộc đời. Đọc những 
dòng kết thúc hồi kí của ông, chúng ta thấy cả một ý chí kiên định, một thái độ sống tích cực, sôi nổi 
được trui rèn trong gian nan, thử thách. Tác giả đã bày tỏ những tâm sự từ tận sâu đáy lòng mình. 
Chính vì vậy, tình cảm ấy đã chạm đến trái tim của người đọc qua nhiều thế hệ, đặc biệt là những ai 
đã và đang phải gánh chịu những hậu quả của chiến tranh, những ai đã trải qua thời kì gian khó 
nhưng sâu nặng nghĩa tình với cách mạng. 

Trong nhiều trường hợp, hồi kí sử dụng hiệu quả các tín hiệu ngôn ngữ để tăng khả năng gợi mở 
bất tận. Trần Hữu Dực kết thúc hồi kí Bước qua đầu thù bằng cuộc trò chuyện của mình và những 
người đồng đội: “Có người hỏi riêng với biểu thị thiết tha lo lắng: 

- Anh bị bắt rồi, bây giờ chúng tôi phải làm thế nào đây? 
Tôi đáp: 
- Không được bỏ, cứ tiếp tục công việc. Làm cách mạng chứ làm gì? Việc gì đã bàn mà chưa làm 

xong thì làm tiếp, việc gì chưa bàn thì cùng nhau bàn. Tôi bị bắt chứ nào đã hết công việc cách 
mạng, hết người làm cách mạng, nào đã xong những phần mới bắt đầu. Trên đường cách mạng dù xa 
cách, chúng ta vẫn gần nhau và sẽ gặp nhau”.  

Lời văn nửa như đối thoại, nửa như độc thoại đã mở ra một con đường phía trước của sự nghiệp 
cách mạng với công việc bộn bề, với niềm tin tất thắng. Hay trong hồi kí Nhờ dân nhờ Đảng mà 
trưởng thành do Nguyễn Lương Bằng kể, Thép Mới ghi, tác giả đã tạo ra một tình huống gợi mở khi 
khép lại hồi kí bằng cách nhắc lại kỉ niệm những ngày gặp Bác ở Thượng Hải: “Lúc ấy, Bác đang 
làm việc giở (dở?), trên bàn xếp đầy những tài liệu bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài. Quyển sách về 
cuộc đời của Bác mới thật là quyển sách đáng viết nhất”. Những hồi kí ngỡ như đã khép lại nhưng 
trong lòng tác giả vẫn còn bao nhiêu điều muốn nói. Điều này chính là do cuộc sống cách mạng 
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phong phú, con người cách mạng với nhiều phẩm chất đáng ngợi ca được hứa hẹn sẽ kể trong hồi kí 
của họ. 

Như vậy, cách mở đầu và kết thúc hồi kí đa dạng đã tạo nên hiệu quả cao cho nghệ thuật trần 
thuật. Cách vào truyện, cách kết thúc vấn đề tự nhiên, không gò bó nhưng vẫn giữ được đặc trưng của 
mã thể loại phi hư cấu. Chính lối trần thuật này đã giúp cho hồi kí cách mạng vừa đảm bảo được tính 
chân thực vừa có thể vận dụng hợp lí, hiệu quả thủ pháp hư cấu trong tổ chức sự kiện lịch sử thành 
tác phẩm nghệ thuật. 

3. Diễn ngôn hiện thực chiếm ưu thế trong trần thuật 
     Khi bàn về diễn ngôn, Trần Thiện Khanh cho rằng: “diễn ngôn hiện thực tạo ra ảo ảnh dối lừa 
rằng nó đang nói về thế giới ở bên ngoài văn bản, nhưng thực ra nó có các quy tắc, quy ước riêng 
của mình” [Trần Thiện Khanh, 2013, tr.6]. Đối với loại hình tự sự, cách thức tổ chức trần thuật có sự 
chi phối rất lớn đối với giá trị và ý nghĩa của các sự kiện. Bởi vì, khi nói đến diễn ngôn là đang chú ý 
đến những nguyên tắc của việc tổ chức hoạt động ngôn từ. Khi xem xét nghệ thuật tổ chức trần thuật 
của hồi kí cách mạng, lớp ngôn từ chỉ thời gian thường được chú trọng. Khi bàn về thời gian tự sự, 
Phương Lựu cho rằng: “Thời gian tự sự (narrative time) còn gọi là “thời gian giả” (pseudo - 
temporal) theo cách nói của G.Genette, để phân biệt với thời gian của bản thân câu chuyện hoặc sự 
kiện được trần thuật” [Phương Lựu, 2004,  tr.112]. Thời gian trong diễn ngôn trần thuật được xác lập 
qua nhiều phương diện như trình tự, nhịp độ và sự khép, mở của tổ chức sự kiện.  

Hồi kí cách mạng là thể loại phi hư cấu, người viết luôn phải tôn trọng lịch sử, tôn trọng tính 
khách quan của đối tượng. Tuy nhiên, trong chừng mực nhất định, tác giả đã xây dựng, kiến tạo hiện 
thực theo một mô hình riêng nhằm thể hiện tư tưởng, nhận thức. Xét ở phương diện trình tự thời gian, 
lớp từ chỉ trình tự tuyến tính xuất hiện dày đặc; đây là một trong những biểu hiện của tổ chức trần 
thuật theo logic sự thực của hồi kí cách mạng. Sự kiện được tổ chức theo mạch thời gian, tôn trọng 
trình tự trước sau và duy trì quan hệ nhân quả. Trong hồi kí Trường quân chính kháng Nhật, tác giả 
Hoàng Văn Thái kể lại theo trình tự tuyến tính quá trình kháng Nhật diễn ra ở nhiều tỉnh như Bắc 
Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên,… Trong đó, tác giả kể sự kiện theo các mốc thời gian cụ thể. Chẳng 
hạn như: “Khoảng mồng bốn, mồng năm tháng Tám tôi cùng hai chiến sĩ tự vệ người Tày rời khỏi 
Tân Trào”, “Ngày 12 tháng Tám đến Lục Yên, dưới sự chỉ huy của tôi đã có gần đủ một trung đội vũ 
trang”, “Buổi sáng 18-8, anh Tạ Xuân Thu đã vào trong trại chúng để thương thuyết”, “Sáng 19 
tháng Tám ta cho phép Nhật ra chợ mua bán, có người của ta đi kèm”, “Ngày 24 tháng 8 bọn Nhật 
đã cùng nhau rút khỏi Tuyên Quang”. Các từ chỉ buổi, ngày, tháng cho thấy tính nối tiếp của hệ 
thống sự kiện. Tác giả đã làm sống lại không khí sôi nổi, quyết liệt của Đảng và nhân dân ta trong 
việc đánh đuổi quân Nhật. Nguyễn Tạo chọn cách tổ chức câu chuyện theo trình tự thời gian tuyến 
tính để kể lại một chặng đường hoạt động đầy khó khăn, thử thách trong hồi kí Chúng tôi vượt ngục; 
Lê Tùng Sơn chọn phương thức ghi chép trong hồi kí Nhật kí một chặng đường. Logic sự thực được 
thể hiện ở sự tuân thủ diễn biến của sự việc trong hiện thực. Điều này đã tạo cho hồi kí có mạch 
truyện tự nhiên, dễ theo dõi và dễ nắm bắt các quá trình của sự kiện. Đồng thời, đây cũng là một 
trong những phương diện đặc trưng của trần thuật phi hư cấu, trong đó, người kể sử dụng chất liệu 
chính là trải nghiệm của cuộc đời mình như hồi kí. Đối với kiểu trần thuật này, sự dụng công của tác 
giả thể hiện ở việc lựa chọn sự kiện tiêu biểu và đảm bảo sự phù hợp, liền mạch trong truyện kể. 

Bên cạnh đó, logic sự thực còn được thể hiện ở chỗ các tác giả hồi kí cách mạng thể hiện sự kiện 
theo logic của thế giới chủ quan. Trong khi tái hiện hiện thực lịch sử, mỗi người kể đều chịu sự chi 
phối bởi giới hạn của góc nhìn và khả năng nắm bắt hiện thực. Tác giả hồi kí không phải là người có 
thể chứng kiến tất cả hiện thực rộng lớn của lịch sử. Trong nhiều hồi kí cách mạng, tự sự được tổ 
chức theo hình thức ghép nối các mảng hiện thực có mối quan hệ lẫn nhau để tạo nên sự hoàn chỉnh 
cho câu chuyện. Hồi kí thường xuất hiện lớp từ ngữ bộc lộ cá thể - người kể vừa trần thuật những 
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điều chính mình trải nghiệm, vừa kể lại một câu chuyện của người khác để làm sáng tỏ lập luận của 
mình. Trong hồi kí Người đi tìm đường cứu nước, nhiều câu chuyện lồng ghép vào nhau tạo nên 
truyện về những ngày bôn ba tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Văn Ba (tức Chủ 
tịch Hồ Chí Minh). Trần Dân Tiên là người kể chuyện thứ nhất, kể lại những câu chuyện đã được 
nghe từ những người khác để tạo nên một cốt truyện hoàn chỉnh. Đó là câu chuyện của một trí thức ở 
Sài Gòn kể về ý định xuất dương của Bác; câu chuyện của ông Mai ở Hải Phòng về những ngày Bác 
làm bồi tàu trên chiếc tàu sang Pháp; câu chuyện của ông Dân ở Nha Trang khi gặp gỡ và sống cùng 
Bác ở Pháp; câu chuyện của ông Bốn ở Quỳnh Lâm khi Bác lên tàu đi sang các nước Phi châu; câu 
chuyện của ông Nam khi Bác sống ở nước Anh, nhằm mục đích nhấn mạnh những khó khăn gian khổ 
trong hành trình cứu nước và sự kiên trì của người cách mạng. Tác giả là người kết nối hiện thực 
trong phạm vi tư liệu và sự am hiểu của mình. Các sự kiện được sắp xếp trong mối quan hệ nhất định 
tạo nên tính nhất quán của truyện kể. Như vậy, các sự kiện tuy có mối quan hệ lỏng lẻo, rời rạc 
nhưng được tổ chức thành một câu chuyện nhằm thể hiện một ý nghĩa nào đó. Đồng thời, các sự kiện 
này được tổ chức xoay quanh điểm nhìn của một cá thể. 

Để tạo hiệu quả cao trong việc tổ chức trần thuật theo logic của sự thực, các tác giả hồi kí cách 
mạng đã sử dụng các thủ pháp miêu tả sự thực của loại hình tư liệu như điều tra, thống kê, tin tức - 
báo chí,… Hồi kí cách mạng là thể loại văn học tái hiện sự kiện lịch sử bằng tư liệu. Vì vậy, thủ pháp 
miêu tả của loại hình tư liệu là một dấu hiệu đặc thù trong ngôn ngữ trần thuật của hồi kí cách mạng.  

Trong hồi kí, ngôn ngữ sử liệu được sử dụng như một cách thức để người kể phơi bày hiện thực 
của quá khứ. Trần Huy Liệu nhắc đến sự kiện làm thay đổi cuộc đời của thế hệ nhà Nho đó là năm 
1915, khoa thi Hương cuối cùng được tổ chức ở Nam Định. Trần Huy Liệu còn đưa vào trong hồi kí 
ý kiến của nhiều người lúc bấy giờ về sự kiện này để nhấn mạnh bản chất của vấn đề: “Đến đây 
những nhà Nho như cha tôi càng tin rằng: cái thủ đoạn thâm độc của quân giặc là muốn tiêu diệt ta 
bằng cách bỏ khoa cử, bỏ chữ Nho để dân ta sống một cách vô đạo” (Những ngày cửa Khổng sân 
Trình). Từ một sự kiện đã diễn ra trong lịch sử khoa cử ở nước ta, Trần Huy Liệu nhắc đến trong hồi 
kí như một cách để minh chứng về những thủ đoạn của kẻ thù. Ông không chỉ bộc bạch về cuộc đời 
thăng trầm trên đường công danh của dòng họ mình mà còn cho thấy rõ sự tác động của sự kiện này 
đối với trí thức Nho học lúc bấy giờ từ góc độ của một nạn nhân.  

Bên cạnh đó, các số liệu cũng được các tác giả sử dụng trong trần thuật để tạo độ tin cậy và sự 
chính xác cho các thông tin được cung cấp. Khi lí giải nguyên nhân chọn sông Quao làm nơi đặt cơ 
quan làm việc, Trần Hữu Dực nhớ rõ: “Trại sông Quao rộng độ 50 héc-ta, nằm dọc theo đường xe 
lửa xuyên Đông Dương, cách tháp Chàm 5 cây số về phía Nam. Ở đoạn này, quốc lộ số 1 chạy rẽ về 
mạn biển, thẳng vào thị xã Phan Rang. Song song với đường xe lửa còn có một đường hàng tỉnh nằm 
sát ngay ranh giới phía Tây của trại. Thêm vào đó, từ quốc lộ số 1 có một đường mòn chạy xuyên 
qua giữa trại, vắt ngang đường xe lửa đi lên mạn trên. Con sông Quao là ranh giới phía Bắc” (Bước 
qua đầu thù). Tác giả còn nêu rõ, đất đai ở đây màu mỡ, cây cối xanh tốt, rậm rạp, là nơi có địa hình, 
địa thế thuận tiện cho hoạt động cách mạng. Khi miêu tả một đối tượng, Trần Huy Liệu cũng cung 
cấp các số liệu chính xác, cho thấy sự tìm hiểu tỉ mỉ. Trong Dưới hầm Sơn La, căn hầm ở gần nhà 
bếp được phác họa: “qua 21 bậc gạch mới lên tới mặt đất. Hầm chỉ có một cửa thông ra ngoài, chặn 
bằng một song sắt và một tấm cửa sắt nặng nề. Dưới hầm sâu tối mò có 8 phòng để nhốt những 
người bị phạt, trong đó có 7 phòng, theo lệ thường chỉ nhốt được một người và một phòng ở ngoài 
cùng, nhốt 4 người” (Trần Huy Liệu). Các con số không chỉ chứa thông tin mà còn thể hiện tư duy 
của người kể. Trong logic của sự trần thuật, tác giả hồi kí không chỉ kể mà còn miêu tả, minh chứng 
cụ thể. Chính vì vậy, người kể đã tạo cho người đọc sự tin cậy nhất định đối với những điều đã được 
kể. 
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Nhìn chung, diễn ngôn sự thực là một đặc điểm trong nghệ thuật trần thuật của hồi kí cách mạng 
Việt Nam. Đặc điểm này thể hiện rõ sự chi phối của yêu cầu phản ánh “người thật việc thật” trong thể 
loại phi hư cấu nói chung, hồi kí cách mạng nói riêng. Sự kiện lịch sử được sử dụng như một phương 
tiện cho quá trình hồi tưởng. Yếu tố chi phối diễn ngôn trần thuật chính là trường quan sát của tác giả 
đối với những điều đã xảy ra trong quá khứ. Ngoài ra, người kể có đủ thời gian để nhìn nhận, đánh 
giá các sự việc, tạo nên một sự hợp lí nhất định về mối quan hệ cũng như ý nghĩa của sự thực. 

4. Kết luận 
Trong hồi kí cách mạng, diễn ngôn trần thuật thể hiện rõ đặc trưng của thể loại thông qua lối viết, 

hình thức ngôn ngữ được sử dụng để tạo ra thông điệp. Nó như một kiểu đối thoại đặc biệt giữa quá 
khứ với hiện tại, trong đó người kể chuyện đóng vai trò là kênh truyền đạt, tái hiện, miêu tả và bình 
luận, đánh giá. Họ lựa chọn thời điểm để bắt đầu và kết thúc diễn ngôn để bộc lộ hệ tư tưởng dưới sự 
chi phối của trạng thái tri thức và văn hóa cách mạng. Tác giả cũng đã vận dụng các thể loại diễn 
ngôn đa dạng như diễn ngôn lịch sử, diễn ngôn báo chí - tư liệu, diễn ngôn khoa học… để làm tăng 
khả năng biểu hiện và gợi mở của các sự kiện được trần thuật. Ngoài ra, thông qua cách bố trí, sắp 
xếp các sự kiện bằng quan điểm và trải nghiệm với vai trò cá nhân, các tác giả đã làm sống lại những 
năm tháng đặc biệt trong lịch sử cách mạng dân tộc. 
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Some notes on narrative discourse in Vietnamese revolutionary memoirs 

Abstract: The article analyzes a number of features in the narrative discourse of the Vietnamese 
revolutionary memoirs. Among these features, the narrative power of discourse is manifested through 
the choice of the opening and ending form of the work. Narrative discourse is also emphasized 
through the use of the truth tricks of the material type. These things characterize the narrative of the 
non-fiction genre, like the memoirs. 
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