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Một vài phương đlộếi nghệ th.ế$t trong hồi ký Ciich mạng 
cua Ti an Huy Liệu từ  góc nhìn dlỄn ngôn

Some anistic aspecB oíTran Huy Lieu‘s revolutionmy mcmoirs 
from the porspoctivc o! discourse thcor>

ThS. l i  Thị Nhidn 
Khoa K H X I It^NV. TnnVniỉ Dệi Ik*' cầ n  I hơ

M.A. I c llìi Nhiên 
School orScKMl Scicnccs and Ilumaniiics ( 'un IÌH» l mvorsiiN

TAP CHI KHOA HỌC OAI HỌC SẢI GÒN SỒ??\Ah  1?/?0̂

Tóm lìii

I lồi ky cách m*ng của I rần I luy ! *u lử những sảng tầc vừa cỏ ý nghĩa lịch sử vìnễ có giá tn 
vân học. Từ góc lìlùn của lý lhu>el dièn ngôn, vivv Iighicn ám  niA ngỉiv tlniột đA cho Ituiy cAi 
là i c u a  (á c  g ia  h ồ i kN tro n g  v iệ c  lá i h iệ n  h ìự n  th ụ c  c ủ n g  n h ư  k ỹ  ll iu ộ t tò  c lu r c  Iran  lluiột. liái 

viết nà> lập trung khai thác mfl nghv iIukìi củrt tlK lo;ii hồi ký cđch niọng qua siing lác của 

Trần Huy 1 ìệii.
Từ khôn: hỏi kỷ cách ntịinỊỊ. Trán Huy tẦệu. diền ngộn 

Abstract

Iran Mu> I icu*s rcvolutionaiy mcinoirs liave nol only historìcal but also literary valucs. 
From thc pcrspcvtivc of discourcc theory. Ihc study of Ihe artistic code will show us the 
ability of author*s memoirs in prescniing rvality as \vcll as m nomiiing. I his nrticlc focuscs 
on cxploiiing artistic cođcs in rc\x>lutionar> mcmoirgcnre thiough Tran I luy I icu* \vorks.

ÀVp»wrAữ* n ẳvolutionary rnemoirs, TYan Huy I.icií. Jixcour.sc

1. Việc vận dụng lý thuylt diên ngôn 
trong Ii^hiôn cứu hồi ký Trần Huy 
Liệu

Dicn ngôn là mộl khái nỉệiìi hình 
thánh lừ rai sỏinề đéiì nhừng nám 60 của 
thẹ kỷ XX da trở thành mội lình vực phổ 
biến vả đưực nghiên cửu rộng rti. n lco 
|Ế'oucaulI.ế 'diễn ngổn (discourse) do ki

hiệu tụo thành, nhinìịi ế//c’i/ nó ỉànt (1wn 
còn lởtì hơn nhiều sự  biếư cải nhiéu 
hơtì dỏ không thi} qui v ỉ MỊỎn HỊĩừ và
nỏi'4í\  Trong bài viél ỉỉíi Ciìih tiipciĩ" 
khôi niệm diễn ngôn, tủc giá Nguycn rhi 
Ngọc Minh dâ đưa ni ha hưtVng ticp c'*n 
chù yéu làề tiép cận theo huủng ngta n*ỉlì 
t o .  ticp cận Ihco hmVng phong cách Ihk'
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ư THI NHlí N

vủ liếp cận íhco hướng xfl hội học. Mỏi 
hưtVng liêp cận cỏ nliừng dối tượng và 
plur<nig (hức khác nhau cho llìắy sự 
phong phú và phức tụp của viộc vận 
dụng lý ihuyct dicn ngôn trong nghicn 
cứu văn học.

I lôi ký cách mọng (ở dây là trưừng 
hợp hồi ký Trần l luy Liệu) là một loại 
dicn ngôn đặc biệt, !à cầu nối giừa văn 
học và lịch sứ, gán liền với nhửng sự 
kiộn trong cuộc vận dộng cách mạng và 
hôi dường nhận thức lý tướng yêu nước 
của con người Việt Nam trong cuộc dấu 
tranh chống thực dân. dế quốc. Trần 1 Iuy 
Liệu là nhủ báo. nhà chinh trị có tàiẾ Ong 
dùng ngòi bút của minh như một thứ vù 
khi phục vụ dăc lực cho quá trình dâu 
tranh cách mạna. Vi vậy, dê truyền dạt 
diễn ngôn sự thật trong hồi ký, òng đà có 
nhừng thũ pháp riêng, dộc dáo cần dược 
khám phá. tim hiểu.

Trong quá trinh nghiên cửu tác phàm 
văn học từ góc dộ diẻn ngôn, khái niệm 
ệ*mã” rắt được chú trọngễ ”Mà" là thuật 
ngừ dùng đẻ chi tồ chức các ký hiệu đè 
tạo thành lượng thòng tin. chi mối quan 
hộ giừa thông tin và ký hiệu. Mồi thề loại 
có một mà dicn ngôn riêng. Đỏ chính là 
mối quan hệ giừa thông điệp, thông tin 
với hỉnh thức đã được xác lập trong quá 
trình sáng tác.

Hồi ký cách mạng là mộl thê loại 
thuộc loại hinh ký. Xét ở phương diện tô 
chất thẩm mỳ. đây là thể loại vủn học phi 
hư cấu. Văn học phi hư cấu chịu sự chi 
phôi của mã sự thật và mà nghộ thuật.

Trong dó. mâ sự thật được xem là hạt 
nhân cẩu trúc cùa ván học ký nói chung 
và hồi ký cách mạng nói ricng. MA nghệ 
thuật bao giờ cùng bị trói buộc bơi ma sự 
thật. Dồng thời, mà nghệ tlìiiụt Èiiúp cho 
sự thật irong hồi ký dược thc hiện một 
cách uvcn chuyên, linh hoạt và liàp dàn.

2. MA nghệ thuậ t trong hồi ký T rằn  
Huy Liệu

2ềí. Thú pháp tải hiện sinh dộng 
“người thật. 1/ịV  thật” qua diễn ngôn 
tả

2. /. /. Miêu tá hình tượng nhàn vật

I lồi ký là thố loại đòi hỏi cao ve tinh 
chân thực khi kể về con người và sự 
việc. Nhân vật trong hồi ký của Tràn 
Huy Liệu là nhừiìg nhân vật lịch sử. Đó 
là những đông chi dồng đội dà từng cùng 
lác giã vượt qua nhừng tháng ngày gian 
khổ chốn lao tù. Tên tuổi họ đà dược chi 
vào sử sách như Tô Hiệu. Nguyền 
Lưang Băng. Vồ Nguyên ( ìiã p ..ẵ Tuy 
nhiên, ỏng cùng khòne quèn nhừng con 
người vô danh dã có nhửng đỏng cóp 
cho quá trình cách mạng. Dù tòn tuồi, địa 
clìi không cụ thề nhimg họ hiện diện như 
một bộ phận không thề thiểu - dó là quằn 
chúng cách mạng và quằn chúng cỏ cảm 
tình với cách mạng. Băng dicn ngòn 
miêu tả, tác giã dă thc hiện sáu sẳc vồ 
con người cách mạng dưới sự chi phối, 
lác động của hoin  cảnh xà hội.

Người cộng sàn lù hình tượng nhàn 
VỘI trung tàiìì Irong hổi ký của I rần I lu)
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cách mạng, "có xoay sở dĩcợc mieng .Ị r o n g  hầm tối Sơn La. I rân I luy Liệu dà
(ỉựòmg phên, tiếp tế cho anh em (Dirơi nhịn hành động của anh lính canh
hầm Sơn La). Anh luôn lo lảng cho sự an ^  áẩ cửu {ị  cho anh cm ỉủ nhản
nguy cùa mọi nguôi vả không lúc nào 'bỗng từ chỏi gác bitA lheo ,
quên nhiệm vụ dong chi đà tin tương /  : ,

. I  “ máng trụt xuông sán. lây thùng vụt nirớc
giao cho. Trước tinh thc gay go của cuọc f  .  ẳ ì. Ệ. Ẩ_
dâu trành lại San u  Trản Huy Liộu *  bẻ nệfớc tại trên nhà bếp mang đèn
nhắc lại hành động của Nguycn Lương trước cửa sát cho chúng tôi. Chủng lói
nàng: "Nhớ lại cuộc dâu tranh tại Hỏa tiêp nhộn rôi, anh lợi theo ong mủng leo
Lò - ỉ  là Nội một năm ínrớc, anh đõ tìm íhoõn thoắt lên chòi gác. VỞI cừ chi đày
cách cắt cỏ dẻ bọn chủng phải đem ổi can dám và nghĩa khí ày, anh lòm chi đỏ
bênh viện Phú doăn rồi sau đỏ có cuộc ba bồn phút rốt gọn ghẽ". “Ba bốn phut"
vtrợí ngục cùa 7 chính trị phạm " (Dưới cùa hành dộng ấy là sự  suy tinh láu dàiế
hầm Sơn La) Hành dộng đó không chi Ịà sự dồn nén cùa cảm  tinh dối với linh
thê hiện sự dũng cảm. kiên cường của ^  của người cộ  sản _ T  Ishi đó.
người cách mạng mà còn minh chứng . .  .  . , , .  . ẽ . _
ề 1* - Ệ7- u ẩ • u r  những người cộng sản khi nhân đượccho lởi thê vi nước hy sinh cùa họ. I rong . . .  .

hôi iưong cùa Trân Huy Liệu vé phong ?  r  I  , 'ay “ í  linh
trào ycu nước dâu nhừng nảm 20 của the khảt không u° n8  ? & y  môt
ký XX. ông nhớ đến Nguyền An Ninh trân trọnx  r á  Quý bc*u nhổp nmz 'ề
f,dỏ cừ nhân luật nhưng không tìm ^  trong nhịp độ của hành dộng
diròmg làm quan như bao nhiêu kè khác ” nhản V̂ 1 cho lhầy nhiộl tình cách mạiụ
(Dàng Thanh niên). Nguyễn An Ninh là mành !ic*t và sâu sâc của quần chủng

(ỉhu Lbút ià ỉ M C,oche f éỉée và lự minh cách m ạng và sự  nâng niu. trân irọng
í»in hao í 11 Kún TA. t a .  <•»_» .- . . . .  Bm ,

m ạng - dành ci*
ttà
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đục run runậ' cúa m<)t anh cóng nhán mã 
bọn lay sai bu nhm sáp đậỉ Iruớc với tư 
thc cua chinh tác giã vá những người yêu 
nước khác: 'ÍÓI bước lén cái ban đõ ké 
sân giữa tiếng hoan hô của nhiều người, 
vua vợch mái bọn tay sai thục dán, vừa 
trinh bây chù trương của nhóm Dóng 
Dương dại hội". Sự dổi lập náy cho thấy 
niêm tin tưởng cúa lác giả đổi với nhừng 
việc minh đang lảm. con đường minh 
đang theo - con dưỡng chính nghĩa, luôn 
dược sự dỏng tinh, ùng hộ cũa mọi 
ngưữi. 'ITieo đó, chi nhừng kc lam việc 
xấu xa mới lo sợ, rụt rò, thiéu tự tin khi 
dôi mật với nhán dán. với dất nưức.

Khi viết hồi ký, Trần Huy Liệu không 
chi ngợi ca những con người cách mạng 
khí tiết, ông cỏn nhin thấy ở họ nhừng 
điều "rất người”. Bẩng diẻn ngôn tự 
thuật chán thực Trần I íuy Liệu trần thuật 
về nhán vật kết hợp miêu tà sự chi phối 
của hoàn cảnh và sự chi phối cùa cá tính 
đối với hành động của họ. Trong cuộc 
đấu tranh quyết liệt ở  Sơn La, ặ'một vài 
người yếu tinh thản đã nói ra những càu 
bi quan, thắt vọng. Có anh bực bội 
không có chỗ phát tiết đám ra ệ'cà khịa 
với ngirời bên cạnh mình, cùng một nói 
kho như mình " (Dirới hầm Sơn La). í rân 
I luy Liệu không lên án nhừng hành động 
của một sổ anh em, bởi ông nhận thức 
được, mồi người có thế mạnh và diêm 
yếu riêng: ú,Cũng theo kinh nghiệm, 
trong những ngày nhịn dôi tập thể, người 
nào von ốm yếu, ngày thường ân íi thì 
chịu đựng tirơng đối dễ hơn và dờ vàt vá

hơn nhừng ngirới khóe và ngô án Tôi đõ 
thấy một anh bạn. tác phong ngày 
thường rắt anh dùng, nhimg tới khi nhịn 
đói đù cáu tiết gũt lén: lúc nào côn ỉao 
vào cái chét, tói rát sán sàng, nhtmg 
nhịn đói theo kiều này thì kỉìóng nhịn 
được (Dirới hầm Sơn Lo). Không chi 
vậy, một bộ phận không vũng vàng ưong 
lư tuởng. sa ngã trước những cám dô cùa 
hoàn cành: ẻễCả đến mộí số chinh trị 
phạm, sau những ngà}; gian khò ơ nhà 
tù. cũng muốn lao mình vào những cuộc 
vui vé trê trung cùa một đời sông sói. 
Chinh tư tirớng này đỏ phả hoại không ii 
những linh hồn yếu đuôi, mài cà bàn 
chắt cách mạng, nhụi cà chi khi của 
người chiến sĩ đế roi cùng dán dán rơi 
vào vòng trụy lạc như bao nhiêu người 
khác" (Dirới hầm Sơn La). Trân Huy 
Liệu không ngần neại. khône che giấu 
nhừng hạn chc vỏn luôn tôn tại ưong mồi 
người nhưng ông cùne chi ra ràna. ncu 
không làm chủ được mình, nghiêm khẩc 
đối với nhừng khuyết đicm của bản ihàn 
Ihì không thé Nừng vàng tronu xà hội 
nhicu biên động.

Băng cách viết khá khách quan. Trần 
Huy Liệu it khi dẻ nhân vật bộc lộ nội 
tâm nhưng khi bộc lộ thi hct sức chần 
thành. Sau bao ngày miệt mài học chừ 
ưong nhà tù. Trần Huy Liệu đà b it đầu 
đọc được sách bàng chừ Pháp. Ông bày 
tỏ: 'Tỡ/Ế cảm thay' không cỏ cải gì thú vị 
bảng đọc sách về vàn nghệ, nhắt là qua 
những còng phu gian khó đế dạt đuợc 
cái mục đích là đọc đtcợc sách " (Tự học

________________________________LÉ THI NHIÊN
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ẰT TPnNG HO KÝ c Ạ C H M Ạ N G C Ú Ạ ^ Íiy ^ ---------
u m  VẢI PHirơNG OIĨN nghe TWjẠT TgONgHO!-------

.  ■ rí rò n  nhối 156 người vào mộ( nơi mà dáng u 
rrong lù). Sau thời gian t>! giam ơ Lon chứa được I ! người và
Lôn. õng đâ thầu hiểu hêt nhừng sự y ■* r á  náo chị t a r đé 
z v ề ỉh ẻ x à c lẫ n ù h A ẳ n m à n g a à ltó  n ^ n ™  «  2 % ,

c u  *  phỊgânii chia ^  ^  Z c  Zá 2  . L  £  2  £
ngoài cai niềm vui được hít thớ khi "  "  '  "  “  1 j .
;  do. đuỢc ho* dộng cách « .ô n g  « * £ .  “  2 2 *
còn VÁ sngsuóng tháy minh đã cứng «  ^  *
rán. ráng íuõr />ƠH OT/ỚC vi đã được cirnyr ẩ £• "  '  ■ "  "

X g  m ọi nhan sinh qtếan mái, Ngay <á trong cách xung hô d*v6i b*
mọt đuơng loi cách mạng đủng và cộng thực dân ông cũng thụòng xuyên dimg
7ào đ Ị- là mộ, SỔ Ũenthuc vàn hóa. mộ, nhũng từ không trang trọng: th à *  l i
phương tiện học tập sắc bén" (Tự học chúng nó. tên ... Ngoài ra. bọn xâm luọc.
trong tù). Tàm trạne này, niềm phẩn khởi tay sai thường được tác gia \ ị  von vội
này chi có thể được phát ngôn bời những những hình anh khong tot đẹp gi. khi vitã
ai đà ở ưong hoàn cánh cũa nhừne chính vc Tông giám đôc mạl ihani Gơ-rảng-
crị phạm thơi bấy giờể giăng, ông đặt hẳn một nhan đề Con cáo

• , ,  . . .  ỹà  Gờ-răng-gìăng đê bà\ tỏ thái đô cua 
Tran Huy Liệu đà tỏ rỏ thái độ. lập 6 ,-ẫ_ J  ?  ' . . . , 7
.____ . '  . . . .  ế* . mình. Trong hoàn cành một người tủ đitrường của minh thông qua việc khảc họa .

bộ mặt ké thù. Ong chứng tỏ. những ké chứng cảnh biệt
xâm lược vi muốn tồn tại trnóc làn sóng *** viẽl; "Tntớcẳ đoàn * * *  V *
đau tranh cùa nhãn dân thuộc địa ncn phái khÔ giã0 nhCmg “™ s ■'? ruộ< °y.
"bicn hình" không ngùng. Có khi hp mèm xe VÔ. ,mh dãlớ! ‘*uy*n đý «  Miến cua lù
déo. giả lá đề lim mọt sự quy thuận, có khi kỉwy*n ,mg bẩt nhàn vẩn vùn vụt ch«\-
tàn ác. hung bạo đề mong khuit phục đối (Xuán nớ ữon8  "')■ 
phương Trong lẩn đâu đèn nhà tù Sơn Bẳng diễn ngôn miêu tả linh hoại,
u  Cúl-xó gặp Trân I lụy Liệu bâng dáng những con ngươi thật dã đi vào hồi ký

;* * »  - *  T*  •» *  3 .  chín & «

nan ■■May ong o L  T, f  A _  quan đi^m và thái dÔ của m

» - v IIIIIIIIU. UIW ivụi v-

lác giả Phạm van Quang cho
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'ẵmọi vân bón đều là một thục tại xà 
hội”'2'. Hồi kỹ của Trằn Huy Liệu là 
nhừng trang lự ihuật lại quá trình hoạt 
động cách mạng của tác eià Ironc bồi 
cành xà hội Việt Nam ahừne năm chổng 
Pháp. Bên cạnh việc kề lại cuộc đời 
minh, ông còn phản ánh nhừng sự việc 
đang dicn ra trong xà hội cỏ lác động đán 
tu tường, ý thức của chinh òne và nhừng 
neười cùng thời.

Trong các tập hồi ký, Trần Huy 
Liệu đã phản ánh nhừne sự kiện quan 
trọng có ành hưởng dcn việc hinh 
thành nhận thức và lý tưởng cũa con 
người. Bức tranh xã hội đà được lác 
eiả miêu tả đa diện, nhiều chiều bảng 
diẻn ngôn hiện thực.

Thời kỳ hoạt dộns cách mạng, neười 
cộna sản luôn phải đương đầu với nhừng 
tinh huốne khỏ khăn. Trước khi cỏ Đãng 
cộng sản lảnh đạo. Trằn Huy Liệu nhận 
thức một hiện thực nan giải. Đó là. nhiêu 
người thuộc các eiai cấp khác nhau, 'họ 
sẵn lòng yêu nước, đậy nhiệt tình nhimg 
không có ai lãnh đạo. chảng biẻt đi theo 
đirờng loi nào (Đàng Thanh niên). 
Ngoài ra, “luồng tư tuớììg của môi ngựơi 
còn bắt rễ ớ moi giai cấp, mỗi hoàn cảnh 
với nhìmg khuôn đúc khóc nhau. Nỏ 
không thế trang trài bằng một cáu gioi 
thích hời hợt, cũng không thê chín bo 
làm micời trong cuộc đấu tranh vé lộp 
ỉnrờng tư ticớng " (Phấn đâu đẻ trớ nen 
một Đàng viên cộng sàn). Điêu này 
gây không ít khó khăn cho sự phát iricn 
cách mạng và ihỏi thúc nhừiìg tri thưc
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như ông tìm mọi phương cách thành lập 
nhùng cơ sờ cách mạng, dần dảt quản 
chúng theo một đường lòi thòng nhàt. 
Đày cùng chinh là đicu kiện, cơ sở dè tò 
chức cách mạng lớn mạnh.

Trước nhửns biển dộng khôn lường 
của thời cuộc, mỏi người cân phãi hèt 
sức tinh táo để ứng phó. Tác giã kè càu 
chuyện cùa Trương Cao Động - theo tác 
giã - là một câu chuvện khá phức tạp như 
một cách đé chi rỏ sự khó khàn trước 
nhửng vẩn đè dans diền ra trong xà hội 
nhầt là sự khó khăn trong xác định ranh 
ciới siừ •'ta** và “địch *. Trương Cao 
Độne ,Ễlà một nhà cách mạng hay một 
tên giản điệp chiộ ên môn khiêu kỉìich? ,ệ. 
Nhưne khi Pháp đòi đuổi Trương Cao 
Độnc ra khỏi Sài Gòn thì dư luận lèn 
tiếng. Trần Huy Liệu đánh giá: "Đong 
bào Stf/ễ Gòn phan khich, khônạ đặt vân 
đe vào cá nhàn Tricơììg Cao Động. mà 
đật vờn đề ớ cho bọn thong trị Pháp 
không cỏ qiạẽn đuổi một ngĩỉòi Việt 
Nam ra khỏi đắt rtuởc Việt Nam ế‘ {Đimẹ 
Thanh niên). Và trước nhìme sự thẩt bại. 
người cách mạng đà thăng thản nhìn 
nhận thiểu sót của bàn thân mình và cùa 
tổ chức. Trong hồi ký Nghĩa Lộ khỏi 
nghĩa. Nghĩa Lộ vtiợt ngục, Trằn Huy 
Liệu dă nêu rồ "nhừng cớ thầt bại” I\hư 
bản tự phê bình và sự đau dứn V! bài học 
kinh nghiệm ây: 'Cuộc chiền đáu đă 
đơn độc. lợi không khi giới. Nó dà không 
phôi là một cuộc đàu tranh chinh trị, 
cũng không phải lờ một cuộc đầu tranh 
Vớ trang. N ó thát b ạ i u 1 (ỉiè ti kh ôn g  ỉrá n h  

khỏi. Đau (ỉớrt nhài cùtì chúng tôi là: bao



nhiêu kề hoạch írù bị. bao nhiêu công 
sức theo đuối, cái mộng khởi nghĩơ ôm 
ắp từ khi mới đặt chán tới Nghĩa Lộ đã 
rơi vào cái hố manh động khổng tương 
tirợngnói... ”

Trần Huy Liệu không chi phản ánh 
nhừng sự kiện tronc đời sống cách mạng 
mả còn phản ảnh nhừne vắn đc văn hoa 
xă hội. Trong hồi ký Tự học trong tù ông 
viết: *ẵTừ tnrớc, vì là con một gia đình 
nho học, tỏi chuyên học chừ Hàn, dùi 
mài kinh sư đê đi thi Hicơtìg. Nhtmg đèn 
năm 1915, khoa thi Hirơỉĩg cuối cùng ở 
tnrờng Nam Định đà kết thúc cái đời thi 
cữ cùa t ô i Điêu này dả làm cho nhừng 
người trí thức nhất là nhừng trí thức ticn 
bộ chuyền sane tim hiểu tư tường khoa 
học mới ưong các lân thưệ Ỏng cùng lý 
giải thêm, việc học chừ Pháp không hề di 
ngược lại với quyền lợi dàn tộc bởi ncu 
chung thủy với dán tộc mà cả đời mù chừ 
thì không tốt chút nào. Ông dà thuật lại 
quá trình học chừ Pháp cùa minh găn 
liền với quá trinh tiếp xúc với nhừng tư 
tưởng cách mạng tiến bộ. Việc phân tích 
lợi hại, đúng sai của nhừng sự việc cùng 
cho thấy tính khách quan của tác giả khi 
hồi tưởng và tái hiện quá khứ.

Như vậy. hồi ký cách mạng của Trần 
Huy Liệu là một hinh thức diễn ngôn sự 
thực. -Đ ó lả diễn ngôn có ưu diém của tự 
sự và miêu tá. nỏi về nhừng sự kiện có 
khá nâng xác nhận được, được danh giá 
là quan trụng và có ý nghĩa đối với lịch

súv ạ.x âh ộ i . Yf u cầu sự Xác thực
nảy là cả nguời ké, người được kể và sự

việc đều phái có tính chính xác, xác 
minh được trong sự  quy chiếu vói các 
vări bàn thuộc các phạm  vi khác (ngoái

văn học).

2 2 Tổ chức diễn ngôn trần thuật

Theo các nhà nghiên cứu vẽ trân thuặi 

học dicn ngôn có  tính trân thuật hay tính 
truyện kể. Đ iều này chính là khả năng 

cua ngôn ngừ trong v iệc  tồ  chức, xảy 
dựng nên một cảu chuyện  thông qua việc 

sắp xếp quá trinh phát ngôn. Theo AJ. 
Grcimas và J. C ourtes, trân thuậi là 
•‘nguyên lắc tổ chức của m ọi loại dicn 
ngôn", chứ không phải ch i riêng của dicn 
ngòn “lạo hinh"Ế M ặc dù là the loại hồi 
tường về nhừng “người thậl việc thật” 
trong quá khứ nhưng tác eiả hoi ký Nần 
chú trọng dcn phương diện nghệ thuật 
trán thuật. Thời đại nhiều biến động, 
nhiêu vấn đề xã hội phức tạp. người ké 
phải xác định m ục đích của việc hồi 
tường, tư tưởng m uốn thề h iệ n ..ềdể xác 
djnh sự việc và con người được ké. cách 
thức kề. Ệ.

2.2. Ị. M ở đâu và kết thúc gâv ơn tượng

. rm n ê  njột diền ngôn trần thuật, “sự 
1]ỆỄn lhuậí tôn tại nhờ  m ối liên hộ với cảu 
chuyện dược triển khai trona đó (sự kiện 
được thuật lại), với tư  cách diẻn ngôn (sự 

kiẹn kê chuyện), nó  tồn tại nhờ mối li£fl 
hệ với sự  Irẩn thuật đă tạo ra diễn ngôn 
a>' • Người trần thuật phủi lạo được 
tinh vân đề và tính hấp dẫn cho diễn 
ngon ngay (ừ sự  m ỡ đầu cùa trần tliuẶí'
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cũng phải tạo dư ba kẻ cả khi trản thuật 
đà chẩm dứt.

Khi viết hồi ký, Trần 1 ỉuy Liệu đă gảy 
cho người dọc sự  tò  mò bởi lời giới thiệu 
mở đầu. M ở dáu hồi ký Dưới hẩm Sơn 

La, ông viết:‘T ro n g  lịch sử đấu tranh của 
các chính trị phạm ta tại các nhà tù dưới 

thời thuộc Pháp, theo chỗ tôi biết, cuộc 
đáu tranh ở nhà tù Scm-la iháng 5-1941 
là cuộc đâu tranh lớn, gian khồ phi 
thường và có nhicu nét dộc dáo”. Với vai 
ưò lã người trong cuộc, là nhán chứng, 
nhừng lời giới thiệu cùa lác giả có sức 
hút mạnh mẽ. Người dọc có thế đà biết 
đẻn nhiêu cuộc đâu iranh ưong tù qua 
Ngục Kon-tum của Lc Văn Hiến, Bất 
khuất của Nguyền Đức Thuận...nên 
nhừng điêu gian khó, nhừng sự phi 
thường phần nào đà cảm nhận được. 
Nhưng người ta vẫn chú ý đến “nhiều nét 
độc đáo” mà tác giả hứa hẹn sỗ kể. Trong 
Tự học trong tù, Trẩn Huy Liệu cùng 
giới thiệu: “Dưới thời thuộc Pháp, do ở 
sức phấn đấu kiên cường và sáng kicn tô 
chức tài tinh, nhừng người cộng sản đã 
biến nhửng nhà tù nhốt chính trị phạm 
thành nhừng trường học: học lập văn 
hóa, học tập cách mạng". Cách nói thăng 
thăn, quả quyết đã tạo lòng tin cho người 
dọc ngay từ nhừng dòng đẩu tiên. Trong 
khi mở đầu các câu chuyện, thay vi giới 
thiệu hay kề trực tiép, lác giả thường 
khơi gợi cáu chuyện bàng cách đật ra các 
táu hỏi. Chẳng hạn, khi nói về Đãng Lập 
hiến, òng đặi ra vắn đc: “ Dàng Lập hiên 
ra đời từ bao giờ? [ ...]  Nó có một hệ

thống tồ chức không? ' (l)ảng Thanh 
nién). Người dợc dương thời có thc hòa 
cùng dòng hổi tưởng cũa lác giá đê nhớ 
lại nhừng việc đà xảy ra từ đó sỗ càng 
thấy thú vị với cách trinh bày, lý giái cúa 
lác giả. Bên cạnh đó, mở đẩu mỗi bài hồi 
ký, lác giả thường ncu rỏ mục đích viẻt 
của minh. Chẳng hạn. ưong hồi ký Tự 
học trong tù, ỏng viết: “Với bài hổi ký 
này, tôi nói riêng về việc học chừ Pháp 
của tôi ờ  trong nhà tù". Hay mở đàu hôi 
ký Phấn đấu đế trở ncn một Đảng viên 
cộng sản. lác giả viết: “Ngày nay vinh dự 
được đứng dưới lá cờ Đảng, đi theo 
đường lối của Đàng, tôi cảm thấy như 
dứa con khỏ khăn mới gặp được mẹ thì 
khi gặp được mẹ vui sướng biểi bao 
nhiêu. Bài hồi ký này tôi viết đà lâu, hôm 
nay đọc lại có sửa đải đôi chút. Nhưng 
về phần ý niệm và tình cảm thì vẫn 
“nguycn phong” không động đến". Điều 
này thẻ hiện rồ nội dung, chù đề của mồi 
lác phẩm ngay lừ nhừng đoạn mở đầu.

Mỗi hồi ký của Trần Huy Liệu đều có 
nhiều phần khác nhau, mỗi phần được 
đặt tiêu đề gẩn với nội dung được kế. 
Hồi tưởng về cuộc đấu tranh, trong hồi 
ký Dưới hầm Sơn La ông tồ chức nội 
dung theo trình tự diễn bién sự kiện, bao 
gồm: Trước ngày nồ ra đau tranh - Cuộc 
đấu tranh nồ ra - Nhừng ngày nhịn ản, 
nhịn uống ở dưới hẩm - Sau khi bài 
chiến - Ra hẩm. Trong hồi ký Đảng 
Thanh niên và Mặt irận dàn chủ Dông 
Dương, Trần Huy Liệu chọn nhừng sự 
kiện cố liên quan đc tồ chức diền ngôn
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tổ chức này, lác giả đá c ^  iới ^ iộu  so qua vé tinh ỈM
đcn MỘI vài néi vc hoàn cảnh Nam ky " 7 .  -pT
m »g n lT g  nảm 1923 -  1926 để ị  chầnh ưị_á Nam kỷ sau 41ặ n * , * ^

phần cơ sở. tiền đề cho các nội dung tiêp Sài Gon .
lheoẵ Lối trần thuật này một m ặt gản với hổi ký  củ a  I rán  Huy Liậi 2Ặ.
tổ chức dicn ngôn của tiêu thuyét chương v( ĵ mộj sự kiện trong hoại động các

hồi, mặt khác thố hiện sự chặt chẽ trong mạfìg cho ncn, két thúc sự kiện CŨT2

việc lựa chụn và sảp xếp nội dung cáu r á  jj1ýc hồi ký. Hổi ký Dưới hầm Soc
chuyện. La két thúc bẩng sự kiện có nhan đẽ Ra

Trần Huy Liệu tỏ ra chủ động trong hầm. tức là lúc cuộc dầu tranh chẩm d i
khi viết hổi ký, ông không phụ ihuộc vào Hôi ký Đảng rhanh niên két thúc bổrs
tất cả nhừng chi tict về nhừng con người sự việc Cải tô Đàng Thanh niài XI
vả sự kiện. Tuy nhicn sự sắp xép hồi ký chung cục của nó. Từ đó nhận thây. Trr
lại rất rồ ràng, logic thế hiện rỗ đặc trưng Huy Liệu khi viết hỏi ký rất chú ỪỌ22

chuyện kế cúa hoi ký. Mở đáu hồi ký tính sự kiện. Diễn neỏn mang rinh huÕẸ
Đảng I"hanh niên, tác giả tỏ rỗ tư duy ngoại thông báo hơn iả hướne nội tự
của hồi ký: Trước khi nói về Đảng thuật. Nhừng câu chuyện, nhừnevándc
Thanh nicn, tôi muôn giới thiệu với các cá nhân được đè cập như một sự nhác

nào nói việc nây; cỏ khi chuyện nọ xọ . . T •
chuyện kia cùng chẳng sao”. Lời mờ đẩu ^  ^ c* rá* ký rJf
hổi ký như một dấu hiệu đé người doc Huy Li^u mang tính đủc kẻ!
nhận thức vả ticp nhận các sự laện đươc m an^  tínỉl m ở  ^  hí' ‘ /  ^
kẻ. Chính vỉ đả được m ở đầu trươc nen hâm  Sơn La’ ò n g  dúc kết ^ lV
những sự kiện được kể hét sức phóng ^ nghĩa quan và ông cũng r'
phủ, nhicu đoạn “trù tinh ngoại de” D c m^1 v* " được quan tảm:

không quên nhắc đến nhửng ^
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sống mà ngày nay đương lao minh vào 
cuộc dầu tranh đề ihổng nhất đẳt nước và 
xây dựng chù nghĩa xã hội ở  miền BẮcắ 
Chúng ta đà qua một lần thử thách tại 
dưới hầm Sơn La; ở đấy, chúng ta cùng 
không mặc cả về việc hy sinh, không tinh 
toán đên quyền lợi cá nhân, cho cả đốn 
sinh mạng cá nhân. Tinh thần ấy phải 
được sông mài. được phát triển ở trong 
người chúng ta". Đoạn két của hồi ký 
mang hai diễn ngôn khác nhau, một diền 
ngôn lường thuật, hồi cố quá khứ, một 
dicn ngôn kcu gọi, định hướng tương lai. 
Từ đó. người đọc đương thời, nhất là 
“nhừng bạn còn sống mà ngàv nay 
đương lao minh vào cuộc đấu ưanh đế 
thống nhất đất nước và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở mièn Bắc" phải suy tính 
cho nhừng bước đi tiếp theo của mình.

Nhìn chung, tồ chức tác phẩm là một 
trong nhừng thành công trong diền ngôn 
trẳn thuật của hòi ký Trần Huy Liệu. Tác 
RÌả không nhừng đả tạo ncn sự hứng thú 
ngay từ những dòng đầu của hòi ký mà 
còn luôn tạo được sự bắt ngờ và đẻ lại dư 
ầm trong lòng người đọc về nhừng điêu 
được ké. Diễn ngôn kể hết sức tự nhiên, 
không gò bó nhưng vẫn giử được đặc 
trưng của diền ngôn the loại.

2.2.2. Sừ dụng các thủ pháp miêu tá sự 
thực của loại hình tư liệu

Hồi ký cách mạng là thề loại văn học 
tái hiện sự kiện lịch sử hẩng tư liệu. Vì 
vậy, thù pháp miêu tà của loại hình tư 
liệu là một kiểu diền ngòn đặc thù trong

dicn ngôn nghệ thuật cùa hôi ký cách 
mạng. Trần Huy Liệu đã sử (lụng chụn 
lọc, tổ chức khéo léo tư liộu làm cho sự 
kiện quá khứ ườ ncn sinh động.

Một trong nhừng thủ pháp I rán I ỉuy 
Liệu sử dụng để tạo nên độ tin cậy cùa sự 
kiện dược cung cắp dó là chú trọng tính 
chính xác cùa thời gian. Kc vê cuộc đáu 
tranh ở  Sơn La, ông viết: "một việc ngớu 
nhiên là ngày 13-5-194 Ị, ba nhà tù ở 
Hà-nội, Hài-phòng và Sơn-la đêu nỏ ra 
cuộc đẩu tranh của các chính trị phạm 
và "cho đến ngày 23-5, qua 12 ngày, 
chủng tôi mới ra khỏi hám trở vé trại 
cũ”. Những ngày ưở  vê từ Sơn La, Tràn 
Huy Liệu thấy minh như rơi vào một nhà 
giam khác -  bị giam lỏng giừa I ỉà Nội, 
khôn* còn nhà để về, bị mật thám vây 
bủa. Ông kề rồ: "Ngày 21 tháng giéng 
năm 1935, ngày ki niệm Lê-nin từ tràn, 
đirơng đêm tôi thấy bọn mật thám tìm 
đèn coi tôi có ngủ vẻn ớ  nhà không và 
láy chữ chímg nhộn của tôi đế đem vể 
trình với quan rrẽn của chủng '’ (Mặt 
trận dàn chù Đỏng Dtrơng). Trone hồi 
ký Đàng Tììanh niên, I ran Huy Liệu đà 
ncu sự kiện theo kiểu niên bicu. chú 
trọng tính chinh xác cùa thời eian sự 
kiệnế Chăng hạn: "Mở đâu cuộc đàu 
tranh lò vụ Thỉíơìtg khâu Sài Gòn thảnẹ 
5-ỉ 923 ằ‘Năm 1925. Va-ren (Varenne) 
sang nhậm chirc Toàn qu\4n ớ Đò/tự 
dương"; cuộc bu cu tình đòn Bùi Quanc 
Chiêu "& / giờ chiều ngày 24-3-1926. 
trên con đtrừng tù cáu Mắng đen ctìra 
nha Ròng là một rìmg người '... Ò nc đả
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MỌT VAI PHƯONG P6N NGHE THUATTgOgG

dùng thời gian như một phương tiọn í 
hiệu cho dicn ngón cũa loại hình

Ngoài ra. những thông tin được cung 
cap ưong hổi ký Trần Huy Liệu b®0 
cùng cỏ nguồn rồ ràng. Khi nhâc đen 
những ảm mưu của kè thù trong cuọc tan 
sát tù chinh trị, tác giả nói rồ ằậTỏt đa 
được đọc mấy cáu trong bán báo cao 
"mật" của lèn Xanh Pu-lôp (•Soint 
Poulov), Công sứ Sơn La gửi cho Thông 
sứ Bắc kỳ nỗm 1933 Khi nói vê nhũmg 
đối sách bọn thực dán áp dụng đôi với 
nhừng người Việt Nam yêu nước, Trán 
Huy Liệu ncu rỏ: é'Nhùng ngĩrời ò/ể bàt 
vé cóc việc biẻu t'mh, mét-tinh, viét báo, 
viết sách cổ động lòng yêu nước...chi 
mới nám trong điểu 91 luật hình sụ có 
sửa đói của thực dán Pháp buộc vào tội 
làm rỏi loạn cuộc trị an, chứ chưa phải 
đã bị buộc vào tội ‘ đánh đổ chính phủ ” 
thực dán ” (Dưới hám Sơn La). Tác giả 
muôn khảng định nhừng điểu mình cỏ 
cán cứ. có bảng chứng, không chủ quan, 
bảo thủ.

Khi miêu lả một đối tượng, tác già 
cung cáp thông tin chính xác, cho thấy sự 
nghiên cứu ti mi. Trong Dưới hẳm Sơn 
La, cán hầm ở  gần nhà bép được phác 
họa: ' qua 21 bậc gạch mới lên tới mặt 
đát. Hầm chi có một cira thông ra ngoai 
chận báng một song sất và một tám cưa 
sắt nặng nề. Dưới hầm sáu tôi mò co 8 
phòng đế nhắt những người phai 
trong đó cỏ 7 phòng, theo lệ thiccniị> chi 
nhót đirợc một người và một phỏn ở
ngoài cùng, nhót 4 ngếià i'\  Nhửng sỏ

liệu thống kê được ứ c  g iả  sử  dụng hụp ^

v ả  h iệ u  q u á  T r o n g  h 6 i  ^  D Á nZ  r ia * ,  
n ie n . ó n g  v iỂ . " N * n  1 9 2 5 . y a ^  

(Varence) sang nhậm chức Toàn quyén ó 
Đong Dương, m ới tới Sài Gòn đà 
được tập dán nguyện (cahier des 
cua 600 đại biếu nhân dân trao tận Ị^ế 
phủ Toàn quy ền ĩ  ác^giả khỏng viét dai 

nhưng ở  có những ch ỗ  cẩn diễn giải thi 
được diễn giài chi tiet đc ngươi đọc hiéu 
rồ vả nắm bắt nhũrng ch i tiết quan trọng 

cùa nhừng sự kiện đư ợc kc.

Tu>f nhiên, Tran H uy L iệu không đẻ 
cho trang v iế t của  m ình  chi mang 
nhừng thông tin  k h ô  khan . Ông đă 

dùne diễn  ngôn  m icu  tả  ờ  nhừng chỗ 
cần thiết như  m ột th ủ  p h áp  lạo nên sức 

thu hút cho  câu  ch u y ện  v à  làm cho 
người đọc h iểu  rỏ  hơ n  v ề  đối tượne. 
Trong lúc n hừ ng  cu ộ c  đ ẩu  tranh ở Nam 
kỳ nồi lên, di g iừ a  S ài G òn . ôna cảm 
thảy “trong ngirời tràn ngập nhửnị 
phán khởi vì phong  trào đẩu tranh 
đương dáng lén m ạnh mà tờ  báo do tói 
làm chủ bút (Đ ông P háp thời báo) là 
cơ quan duy’ nhất để cổ vũ phong trào 
ơ Nam kỳ’ bấy g iờ  ” (M ặt trận dán chu 
Đông Dirơng). K hi bị g iam  ở  Hòn Cau

m ột hòn đ ào  n h ỏ  ờ  C ôn  Lôn. ông 
m iêu tả: ắ‘Hỏn Cau có nủi lượn vỏng 
ba mặt. có băi bế, có những vườn rộng 
mênh mông đầy những chuối, dừa. 
no... ■’ (Tự học trong tù). Đối với 
nhừng người cách  m ạng , nhìn  đắt nước 

d?p tươi, g iàu có  lại xó t xa thân p ^ n 
no lẹ, cám  cành  lưu đày  đề què hươHr
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bị kẻ thù KÌAy xéo thi cửng diiu XỎI vA 
lòng củin hờn càng như Iliiêu <!Ó|.

Hồi ký lá mộl Ihè loại diỉn ngfln đồi 
hỏi Sự chán Ihực cún những sự kiộn dược 
cung cấp vồ những nhân v(n được ké. 

Dicu quan trọng lử những yéu tÃ vá 
thành phần của diỉn ngôn trần củu 
thỏ loại dược tác giả cáu thành một cách 
linh hoạt, uyổn chuyén.

3. K Ỉt luận

Trong quứ trình nghiên cứu vftn 
chương bằng lý thuyét diĩền ngôn, các 
học già da chứng minh đây lủ một hướng 
nghiên cửu khá phức lụp bời vỉ diỗn 
ngôn dược xcm xél từ nhiều phưtvng diộn 
khác nhau, bao gôm phương diện ngôn 
ngừ học. phương diộn phong cách học vủ 

phương diVII xA hội học. Trong khi 

nghiên cứu. các tác giá còn có xu hướng 
kél hựp các phương cliộti này vởi nhau đổ 
kháo sảt văn bản một cách loàn diộn.

Ma sự thCit lả độc tnmg cùa thỉ loại ký 
nói chung vả hồi ký cổch mạng nổi riêng 
xét lừ lý thuyết diẻn ngôn. IX) sự chi 
phối cùa niỉl sự thật, mfl nghệ thuột cỏ 
nhừng đặc trinig riêng trong việc chuycn 
tải thòng di£Ếp sự thột đén người dọc.

Qua viộc nghiồn CỨII nghệ thuột hỏi 
ký Trằn ! luy 1 -iộu lừ gốc nhìn dicến ngỏn, 4 

cổ th ỉ thây rủng, từ viộc miêu lả người 
thật, việc thật, tổ chức trần thuật dền 
giọng điộu đều tộp tning làm nổi rổ “tỉnh J 

sự thậr* của nhừng lìội dung được kổ. 
IMnh công của lác giả không chMA 
mang dcn cho người dọc những tư liệu

quý HAu vè Iiiọi Iliưi ký (lội biột của cách 
mụng Viội Nam IIIỈ) nhiriiK plurmig tiộn 
nghệ tliuộl cỏn làm nôn sự lỉnh dộng vA 
độc dáo Ironn vi ộc cliuyín lAi nội (luníí 
lư tướng. ( hỉnh vl vộy. inA iImivi 
tmng hồi ký của ỎIIK lủ một ílAi lượng 
qiuin trọng klu nghỉỏn cứii lừ gỏc nhln 
cùn lý lluiyci (liên ngỏn.
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