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l ệ D ặ t v ấ n  dể
Hổi ký là một thể loại ra đòi rất sớm từ 

thời Hy Lạp cổ đại. ỏ  Việt Nam, hối ký nở 
rộ vào thập niên 60 cùa thế kỳ XX. Sau 
một thòi gian dài gián đoạn, từ thập niên 
90 cùa thẻ kỳ XX đến nay hồi ký lại tiếp 
tục có những thành tựu mới trên vản đàn. 
Trong đó, hồi ký cách mạng từ khi xuất 
hiện (thập niên 30 của thê kỳ XX) đã hoàn 
thành  sứ mệnh lịch sử khi nưốc nhà sạch 
bóng quân thù, Bắc • Nam thống nhất. Tuy 
nhiên, từ phương diện vản học, hổi ký cách 
mạng vẫn còn là m ành đất chưa dược khai 
vd kỹ càng, nhất là đ phương diện thể loại.

Tư duy nghệ th u ậ t là hoạt động trí tuệ 
của tác già trong quá trình sáng tác nhàm 
tạo nên những th ế  giới nghệ thuật bằng 
kiểu suy luận riêng phù hợp vòi đôi tượng

nhan Lực KHOA HỌC XA HỘI

phản ánh. Theo các tác giả của công trình 
Từ điển thuật ngữ ván học: "Phương tiện 
cùa nó (tư duy nghệ thuật) là các biểu 
tượng, tượng trứng có thê’ trực quan dược. 
Cơ sờ của nó là tình cảm. Dấu hiệu bản 
chất cùa tư duy nghệ thuật là ngoài tính 
giả dịnh, ước lệ, nó hướng tới việc nắm bắt 
những sự thật dời sông cụ thể, cảm tinh 
mang nội dung khả nhiên (cái có thề có), 
có thể cảm thấy theo xác suátấ khả năng và 
tát yếu”01. Tư duy nghệ th u à t  chính là sự 
chiêm lỉnh thè giới bằng hình tượng, tái 
tạo hiện thực bằng h ình  tượng, phàn ánh 
the giới tinh thần  phong phú cùa tác già.



phải kháng đ ịnh  rống, hồi ký cách 
mạng không chỉ ỉà sự  hợp nhấ t hai yếu tố
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truyện và nghiên cứu. Các tác giả hồi ký 
cảch raọng không nhừng chỉ thu  thập tư 
liệu rồi kể một câu chuyện cho có chuyện 
mà còn phải dùng cảm quan  lịch BÙ để tả 
kè sao cho chân thực mà độc dáo% làm nối 
bặt được “thần  thái" của con người và thời 
đại. Cho nẻn, hồi ký cách mạng phải là 8ự 
hợp nhA't tư duy lịch sử, tu  duy nghiên cứu 
và tư duy sáng tạo, trong đó, tư duy lịch 
sù cò vâi trò quan trọng, chi phôi tư duy 
nghệ thuật cùa hối ký cách mạng.

2. Tam  q u a n  t r ọ n g  c ủ a  tư  du y  lịch 
sừ trong hổi ký  c á c h  m ạ n g  V iệt Nam

Theo nhà nghiền cứu Lại Npuyên Án, 
ltch sử bao hnm hai yếu tố  là "phương thửc 
tồn tai trong thời gian của con người và 
của loài người" và "sự tran thuát v ị quá 
khử như một hình thói vàn hóa'™. Tuy 
nhièn, tư duy lịch sù cùa một tác phàm 
nghệ thuẠi không phải là tái hiện toàn bộ 
quá trinh ấy như là một quy luật. Yéu càu 
của tư duy lịch sừ trong văn học là "ghi 
khắc cái ánh xạ tinh té cùa tiến trình lịch 
từ chung ờ hành vi và ý thửc nhừng con 
người' (*. Theo Hà Minh Đức: "Hồi kỹ cách 
mọng chủ yếu ghi lại những hoạt đỏng của 
các chiến si cách mạng trong các thcti kỳ 
hoạt dộng dưới ché dộ thực dán phong 
kiến**'. Cho nén, hổi ký cách mạng được 
xem như là một thể loại vốn học phản ánh 
lịch sử. Các hồi ký cách mạng Viột Nam 
đả làm sống lại những 8ự kiện quan trọng, 
nhùng con người bình thường mÀ phi 
thường chính là nhò khả líủng chảt lọc 
tinh tế từ hiện thực cuộc sống muôn màu.

Tư duy lịch sử trong hổi ký cách mạng 
Việt Nam thê hiện trước hết ỏ nhận thức 
cùa người kể và ngiiòi ghi ký* Nhung

CẺU chuyện được kể không chỉ ìầ để tỏn 
vinh những người đà cống hiến cho sự 
nghiệp giài phóng dân tộc mà còn thể 
hiện quá trình hinh thành  và trướng 
thành trong suy nghỉ, quan điểm chính 
trị của họ. Dòi vái người kẻ, nhửnp trang 
hổi ký là tình cảm, auy nghĩ, đánh giá 
của mình vế quá trình hoạt động dưới sự 
chi phối cùa cảm quan lịch sử. Trong hổi 
ký, nhận thức của người kể bị chi phối bơi 
yêu tô thời gian cho nên nhửng vấn đế 
được đé cập thưởng dã qua quá trình 
chièm nghiệm, đúc kết. Nhản thức chịu 
8ự chi phối của cả hai thời diểm là thời 
dicm hiện tại của sự kiện được kể và thời 
diổm hiện tại của người đang kề. Quan 
niệm của ngưòi ké trong hai thời điểm 
này có thể thống nhất nhau, có thể có 8ự 
bô sung, hỗ trợ lẫn nhau hoặc dỏì ỈẠp 
nhau nhưng quan trọng là tư tường thời 
đại có sự chi phôi nhất định đến nhận 
thức của người ké. Cho nên, khi nói vế 
câm quan lịch mì, K. Pauxtốpxki cho 
ràng: MCho dù tồi viết về hiện thực gẩn 
gùi vài tôi về mặt th(fỉ gian hay là vé thờI 
đại đá qua, tôi ỉuón luồn đặt cho mình 
những mục tiêu của íhờỉ đại ' 51. Tác già 
cùa hồi ký cách mạng ngoài người kố còn 
có người ghỉ. Người ghi hổỉ ký củng phài 
có hiẻu biết, kiến thức n h ấ t  đ ịnh  VÀ phải  
đật mình trong bỏì cành lịch sừ của 8ự 
kiện dược kẻ thi sự ghi chép, phàn ánh

I-.1I NguyỀn Ản (2004), 150 thuật ngừ ván hục. Kxbể 
Dpi Quốc Gia, Hn Nội, tr.399.
,J’ Iạu Nguyền Àn (2004). J50 thuật ngừ I»dn học. Nxb. 
Oại \\ọc Quôc Gmi. Hũ Nội. tr.404 
■° Hả Minh Dũc (1980), Kỹ uiềí vé chiin tranh cách 
m ạng  1«  xảy dưng chù nghĩa XÀ A<Wệ Nxb. Quân đội 
nhĂn dán. Hà Nội. ir.T t.
•- K. Pauxtốpxki (19fl4), U ột minh vài mua thu, Phan 
liổng  G iang  địch  và IĨIỚI th ỉ^ u , N xb. T ác p h ẩm  rodỉ. 
Hội Nhà vftn Vìệi Nam. Hà Nội. tr.40.

NHAN lực KHOA NỌC XA HỘI □



s ự  CHI PHỔI CỦA Tư DUY LỊCH sử .

nađi chuyển tải d ỉy  đủ, sáu sác tinh thẩn 
mồ người kể muốn thể hiện.

nghệ thuật của hồi ký cách mọng Việt 
Nam. Đa phần tác giả của loại hồi ký này 
đểu là  những người đă chứng kiến, dân 
thân và "lân lên” cừng với quố trình cốch 
mạng cho nên trang viết cùa họ không chi 
đơn thuần kể lại những điều mát thấy tai 
nghe mà còn là tình cảm, cảm xúc chốn 
thành của một “người trong cuộc”. Những 
điếu được kể trong hổi ký không phải là 
cảm xúc nhất thời mà là sự chiêm nghiệm 
sâu sắc được đúc kết và minh chứng từ 
lịch sủ. Trong lao tù  Nguyễn Tạo đã nhận 
ra: “Ngót một trăm năm chinh quyền thực 
dân Pháp áp đặt trên đất nước ta thì ngót 
một trăm năm không phút nào ngơi, nhân 
dân ta nơi này vùng dậy bị dập tắt, nơi 
khác lại nổi lên chống giặc"™. Hoàng Quốc 
Việt sau 40 nâm  nhìn lại cũng khảng 
định: uĐảng ta đả và đang lánh đạo nhản 
dán anh dũng đạp lên đầu biết bao kè thù 
hiên ngang tiến bước, giành hết thắng lợi 
rực rỡ này đến thắng lợi vè vang khác"iT>. 
Đó là động lực, là lý do để th ế  hệ của họ 
tiếp  tục dấu  tra n h  để phát huy tinh thần 
yêu nước, là lý do dể họ không lùi bước 
trước quản thù.

Lịch sử do con người làm nên và việc 
giới thiệu, miêu tả để người đọc biết dến 
nhũng  nhản  vật có vai trò quan trọng 
trong tiến tr ìn h  cách m ạng là trách nhiệm 
của hồi ký cách mạng. Các tác già hồi ký 
đã lựa chọn để xây dựng nhũng “nhân vật” 
điển h ình m ang tầm  vóc lịch sủ. Hồi ký 
Nhớ lại một thời của Tố Hữu kể lại những 
chặng đường sáng tác và củng là những 
chặng đường hoạt động cách mạng gian 
khổ. Không phải ngẫu nhiên mà tác già

0  NHẢN Lực KHOA HỌC XA HỘI

thẩn đấu tranh cách m ạng' và kháng 
"Hinh tượng anh công nhân Pauen trô  
Người m ẹ và đẹp hơn nữa là Pauen tro ^  
Thép đã tô i vượt qua m ọigian k h ổ c h jn 
thắng bệnh tật, coi thường cái chết tó 
những thẩn tượng của tôi, lúc ấy 
tràn đẩy niêm tin ò lý tưởng cộng «đn"(? 
Nhân dần Nga anh hùng đã trỏ thành 
hình tượng dẹp trong nhiểu trang viết, và 
8ự thật, những con người như Paven đả 
bước ra từ  nhân dân Việt Nam. Đó là 8ự 
đổng cảnh ngộ, đổng chí hướng của nhân 
dân một nước bị bóc lột quyết tâm đứng 
lên chống áp bức bóc lột. Nông Văn Lạc 
trong hồi ký Ánh sáng đáy rồi đã tự hào vì 
"từ ngày xứa đả có những ông lãnh đạo 
nhản dân chống ngoại xám như ông Lẻ 
Lợi, ông Hoàng Hoa Thám. Phụ nữ có chị 
em bà Trứng Trắc, Trưng Nhị, bà Triệu 
áu'm. Và bây giờ, ngay trong những ngày 
phải dối m ặt với kẻ thù , biết bao con người 
bình dị đả tạc nên chần  dung một dân tộc 
anh hùng. Đó là ch ính  bàn  th ân  anh và 
rất nhiều ngưòi dân ỏ Bình Nguyên - Cao 
Bảng; anh  nhà báo T rầ n  Huy Liệu, anh 
công nhân N guyễn V ăn Trỗi; những người 
phụ nữ giàu ỉòng yêu nước và kiên cưòng 
như Hà Quế, Hồ T hị Bi, chị Tư già 
Nguyễn Thị Thuận...

Trong hồi ký cách m ạng, đẹp hơn cà là 
hình tượng Bác Hồ - con ngưòi vĩ dại đã 
tìm ra  con dưòng dúng  d ản  cho cách mạng

Nguyên Tạo (1977), Chúng tồi vưitt nguc, Nxb.Văn 
học, Hà Nòi, lr.19.
■' Hoàng Quốc Việt (1971), 7'iến cõng quán thù ngay 
trước tùa ấn cùa chúng in  trong  Đạp lên đầu thù, Nxb. 
Thnnh niên, Hà Nội, t r . l l .

TỐ Hửu (2000), Nhớ lại mỏt thời, Nxb. Hội Nhà văn, 
Hà Nội, tr.25.

Nong Vôn Lạc (1976), Ánh sáng đáy rồi. Nxb. Vấn 
học. Hà Nội, tr.52.
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Việt Nam. Có rất nhiều hồi ký các tác già 
dành để viết riêng vể nhũng kỷ niệm với 
Bốc đã in thành các tập nhu Bác Hồ ờ Tăn 
Trào, Bac Hô ơ Pác - 6ó..Ể Phong thái ung 
dung, lối sống giản dị, yêu dân tộc, đồng 
bào, sự kiên nghị, quyết đoán của Người 
đả in dâu ốn dậm nét trong hổi ửc cùa 
nhũng ngưòi đả sống và làm việc cùng Bác 
trong những ngày đầu cách mạng còn gập 
nhiều khó khăn. Nhớ đến Bác, bao giờ họ 
củng "xúc động'' và “vui sướng tự háo''. 
Ngoài ra, còn rấ t nhiều những tập thê 
đổng bào đã vì cách mạng mà hy sinh âm 
thầm  dược các tác già hồi ký nhác đến như 
những tấm  gương sáng ngòi. Tinh thần và 
khí tiét cùa những người cách mạng dã 
dược Nguyễn Tạo đúc kết qua quá trình 
dà'u tranh  sống còn với kè thù: “Trừ một sô 
ít kẻ phản bội, tuyệt dại da sỏ cán bộ, đàng 
viên ta trong các thời kỳ cách mạng đều 
giữ vững đưực khi tiết và truyền thống bất 
khuất anh dũng chống ngoại xám. Rất 
nhiều chiến sĩ kiẻn cường thà chét chứ 
không chịu dầu hàng”{W. Như vậy, tác già 
hồi ký cách mạng đã sừ dụng kinh nghiệm 
và cảm quan lịch sù để đưa những sự bình 
giá, nhận dịnh đúng dán về con người và 
thời đại gán liến với lý tường cách mạng.

Tác giả hồi ký không phải là nhà sử học 
nhưng tư liệu lịch sử trong tác phẩm cùa 
họ vô củng phong phú, dôi dào. Dưỏi sự chi 
phôi của tư  duy lịch sử trong vãn chương, 
nguồn tư liệu này không những chân thực, 
chính xác mà còn có ý nghĩa đién hình.

3. Mối q u an  hệ giữa tư  duy lịch sử 
vả tư  duy ngh iên  cứu tro n g  hoi ký
cách m ạng V iệt Nam

Trong công trin h  The Hữndbook of
hiatorical linguistics (Sỏ tay ngôn ngữ học 
lich sử), nhóm nghiên cửu cho răng lịch sư

là sự điều tra kiến thúc bằng tư duy. Đồng 
thời, yêu cẩu của một thể loại v&n học lịch 
sù là dảm bào tính ch&n thực nghệ thuật, 
không hiện đại hóa con người và Bự việc 
của quá khứ. Vì vậy, “nhà văn phải vừa là 
nghệ sĩ, vừa là nhà nghiên cửu, có vôh sống 
và hiểu biết phong phú, có quan điểm lịch 
sử đúng đắn và tiến bộ'*11*. Trong vản học 
Việt Nam, thể loại vàn học lịch sử không 
chi có tiểu thuyết, kịch mà còn có cà hồi ký 
cách mạng. Cho nên, người viết hổi ký cách 
mạng không thể thiếu tư duy nghiên cứu 
trong quá trình sảng tác. Tư duy nghiên 
cửu trong nghệ thuật cùa hổi ký cách 
mạng biểu hiện ỏ nhiểu phương diện chứ 
không dơn thuần nghiên cứu để cung cấp 
thông tin khoa học chính xác. ờ đây, tư  
duy nghiên cứu chịu sự chi phôi của tư 
duy lịch sử. Các tác giả khi viết hồi ký 
cách mạng đã cho thấy ở họ có quá trình  
thu thập, tích lũy và chiêm nghiệm vổ tư 
liệu bới có những bài hổi ký là sự ấp ù thai 
nghén trong nhiều nảm mới thành hình.

Hồỉ ký cách mạng cung cấp những 
thông tin hết sức quan trọng và đưa ra 
những nhận định sâu sác vể con dường 
cách mạng của nước nhà. Hổi ký Từ nhản 
dán mà ra của Vò Nguyên Giáp có những 
đoạn liệt kê sự kiện. Chảng hạn: “ngày 13 
tháng 8, có tin Nhật đầu hàng dồng 
minh”; “11 giờ đêm 13, ủ y  ban chỉ huy 
lám thời Khu giải phóng hạ mệnh lệnh 
khỏi nghĩa cho nhản dãn và bộ dội”; “ngày 
14 tháng 8 Hội nghị toàn quốc của Đảng 
họp”; “sang ngày 15, dược tin đích xác

(lữl Nguyên Tạo (1977), Chúng tỗi vượt ngục, Nxb. Vủn 
học, Hà Nội. ir.20.
‘,M Hà Minh Đửc (1980), Ký viẽi v i chiến Iranh cách 
mạng và xáy dựng chù nnhia xá hội, Nxb. Quán dội 
Nhản dán, Hà Nội, tr.302.
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Nhật hoàng đã ra  lệnh cho quân đội hôn 
đầu hàng"... Là một quyển hổi ký dày dặn; 
nhịp kể khi khoan, khi nhặt; thông tin khi 
chi tiết, tỉ mỉ, khi nhốc đến thoáng qua; 
nhưng điều quan trọng là sau những 
trang viết dài kể lại một quá trình gian 
khổ, người đọc cảm nhận được không khí 
sôi nổi, náo nức của nhũng ngày tháng 
Tám qua nhip kể của tác giả ỏ nhũng 
trang cuối của hồi ký, cho nên đó không 
chỉ là những thông tin mang tính sử liệu 
mà là nhửng thông tin mang thông điệp, 
thông tin biết nói lên cảm xúc, tình cảm 
cùa người kể.

Thông qua hồi ký cách mạng, người đọc 
thấy được toàn cành cuộc đấu tranh  của 
chiến sĩ cách mạng trong nhà tù thực dân 
trong nhiểu nâm liến. Hình thức đấu 
tranh  cơ bàn của các chiến sĩ cách mạng 
trong nhà tù là chông chào cờ thực dân và 
không hô khẩu hiệu đả dào cách mạng, dà 
đảo Bác Hổ, cao nhất là bãi thực hoậc tổ 
chửc bò trôn. Những chiến sĩ dã biến cò 
thể mình thành đá để trơ ra trước những 
đòn tra tấn tàn bạo cùa quản thù nhưng 
vẫn giữ một ý chí vững vàng và một trái 
tim thiết tha với đổng chi, vối đất nước: 
“Côn Đảo chinh là trường học rèn luyện 
tinh thần đàu tranh bất khuất", giúp 
người cách mạng hiểu sâu sác "vấn đề dân 
tộc, vấn đề dán cày'*'21, để nung nấu quyết 
tâm sống để tiếp tục hoạt động “bẽn ngoài 
nhà tù là cuộc sống sôi sục. Không gì hạnh 
phúc bẳng sông tự do và đấu tranh giành 
tự  do vĩnh viển”°3).

Đọc Nhớ lại một thời, chúng ta biết 
được nảm 1929 ở Huê' có “chi bộ cộng sản 
đầu tiên do ỏng Lẻ Viết Lượng làm chỉ 
huy" hay năm 1943 “Liên Xô phản công 
mạnh ở Stalingrat, thắng lớn làm đảo lộn

NHẮN Lực KHOA HỌC XA HỘI

cà tinh thi ' đẩy lùi phát xít Đức trin khắp 

Zc mịt t r t n -  Từ .tim hiểu u"h
Ĩ L ,  quốc té. ông nhặn định Unh h u *  
lrong niìđc và nêu ra  yêu c íu  phải 

mém tín cúa nhản dán vào thắng

cia  cách mạn* g‘dl Phóng d in  lộc: dổns  
thời chl rõ bọn phát xít cùng bọn phàn 
đỏng Pháp và bọn Việt gian phong kiên 
ngay càng thi hành chinh sách bóc lột và
Z n  áp khốc liệt đối với nhản dán Việt 

Nam*'*'- Bùi Công Trừng sau  hơn 30 nâm
tham gia cách mạng, từng  nếm  trả i gian 
khổ của lao tù, từng đi nhiều  nơi để "tim 
hiếu sáu về chán ự  đã rú t  ra  kết luận 
“trước 30 năm. nay và hôm nay tôi vẫn 
nghĩ không có con đường nào hơn là con 
đường của chủ nghĩa cộng sản “không phá 
bỏ nạn người bóc lột người thi không thể 
phá bò nạn dán tộc này bóc lột dần tộc
khác"đó là chăn (ý”<16>.

Các tác giả hồi ký không chỉ quan tâm 
đến vấn đế dấu tran h , dến việc xây dựng 
phong trào cách mạng mà còn thể hiện sự 
am hiểu của mình ỏ nhiều lĩnh vực khác 
trong xà hội. Tố Hữu là nhà thơ gắn bó với 
cách mạng từ  thuở th iếu  thời. Òng đả có 
sự quan sát, tìm hiểu thời dại để tìm ra 
hướng di đúng đán cho đường đời và 
dường thơ của mình. Trong hồi ký của 
mình, ông nhận thấy Nhất Linh đả viết

08 Hoàng Quỗic VỆệt (1969), Nhãn dàn ta rết anh 
hùng, in trong Nhãn dân la rất anh hùng, Nxb. Vản 
học, Hà Nội, tr.139.

Van Tièn Dùng kể, Phú Bàng ghi (1969), Đi tim
l(f c ,n ‘rong Nhàn dân ta rớt anh hùng. Nxb. Vân 

học, Hà Nội, tr.212.
" "  Tô' Hữu (2000). Nh,) lạ, một thời, Nxb. Hội Nhà 
Vồn. Hà Nội, tr.20,122.

Tô Hửu (2000), Nhở lại môt thời, Nxb. Hội Nhà 
yàn, Hà Nội, tr.122.

!,r ,  ®ùế « ■ «  T r*ng (1960). Từ lòng yêu nưức chán 
í ttný ^  dên chù nghía cộng sàn, in trong Ate"** 

*  ngả n*ưift s«íi tiến, Nxb. V in  học. Hà Nội, tr.26.
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muB gió v» coi nỗi k h í củ . con r , ^  
„  -dinh mệnh khỏng thoát ra đ u « ^ t  
M C Í  th i í t  thực bói „ h ữnB n4, kh:  £  “  
£  hoà„ cảnh của dân tộc « t t  nu£

nỡ' Ống nh ìn  th íy  céc nhà tho Mai z
*  M ỏ i .d ộ c  « •  n h ù n t
^  đứns  ngoài những nỗi ki*'
của nhân dân, của đất nưdc đang bi a Z

&  >*»ẵ dậpnyỳ  Tô' HữlẮ c ta «  khảng d £ h  
^  bút chiến giữa Hải Triều và Hoài 
•phanh vế nshệ thuật vị nghệ thuật" hay
•nghệ wề nhán sinhr có dnA
lớn trong xã hội nhất là trí thức học sinh. 
fáẻt nhiên, những thanh niên tám huyết 

cách mạng như chúng tôi đứng hẳn vé' 
phía nghệ thuật vị nhân sinh""*. Cho nên 
ông làm thơ và làm  cách m ạng không phải 
li sự ngẳu nhiên mà đỏ là con đường ông 
tim thấy để giãi thoá t con ngưòi khỏi 
những nỗi khỏ.

Tác già Văn Tản khi viết hồi ký Học 
lập, học tập, học tập đê' hoạt động tốt cho 
Đàng dã nêu cao tin h  th ần  của người cách 
mạng biết vượt lên nỗi đau  th ân  xác để tu 
dưồng. rèn luyện tinh  thần, ô n g  đã 
nghiên cứu và thấy ràng  việc biến nhà tù 
thành trường học hế t sức cần th iế t và hết 
sức có ý nghĩa đã có sự trả i nghiệm của 
các bậc tiền nhãn. Bơ-noa Ma-lông (Benoit 
Malon) nhà cách m ạng xã hội chủ nghĩa 
Pháp, coi nhà tù là một nơi để suy nghĩ. 
Cô-rô-pôt-kin nhà cách mạng vô chính phủ 
Nga (1842 - 1921) coi “n h à  tù là trường 
học cùa tội ác” khi Cô-rô-pôt-kin quan sát 
diíợc những tên tội phạm  sau khi ra tù đã 
trỏ nên lão luyện và già dặn hơn nhờ sự 
tao đổi kinh nghiệm  với những tên tội 
phạm khác trong nhà tù ẻ Hay Lê-nin đã 

cái xà lim nhốt Người thcành một 
PkÒBg nghiên cứu khoa học. Từ đó, tác giả

khẲn* đinh U iiỏCônĐ ảo người
nơ)ii Wn 66 diểu kiện để học và 

en ngẳm các sách vể chủ nghía Mốc -

^  t^ t  ^  Bau khi ra  tù » những 
cniẽn Bĩ cách mạng đă được trang bị kiến

ưc trit đường lối dấu tranh, vũng 
R hơn trong tư tường.

Thong qua hồi ký cách mạng, các tác
gla ^  chứng tỏ 8ự quan sát, tìm hiểu 
n ưng vàn đề xã hội; những tin tức vê thời 
cụọc; những chủ trương, chính sách của 
•tang; những bài học cách mạng quan 
trọng... từ đó dưa ra những biện pháp, 
phương hướng dấu tranh, kịp thời úng phó 
VƠI những biến chuyển của thời cuộc. Bản 
thân người kể cũng là nhà văn, nhà nghiên 
cứu chân chính trong việc tối hiện lại chặng 
đường lịch sử trọng đại cùa nước nhà.

4ẻ Mối qu an  hệ giữa tư  d u y  lịch  sử  
với tư  duy sáng  tạo  tro n g  hổi ký cách  
m ạng  V iệt Nam

Xét ờ phương diện tư duy sáng tạo, hồi 
ký cách mạng là một thể loại vàn học có 
môì tương quan với các thể loại khác. Sự 
giao lưu này giúp bù đáp những khiếm 
khuyêt và làm phong phú thêm cho thể 
loại văn học. Nêu chỉ đơn thuần là kể lại 
thật chính xác, tỉ mỉ những sự kiện đã xảy 
ra một cách vô hồn thì đó là công việc của 
ngưòi làm lịch sử chử không phải là công 
việc của người sáng tác. Hổi ký cách mạng 
sờ dĩ thu hút được người đọc, có giá trị vể 
một vỏn học bỏi người viết đã vận dụng tư 
duy sáng tạo vào quá trình sáng tác. Nhờ 
vậy, tác phẩm hổi ký không khô khan, đơn 
điệu, nhàm chán mà luôn biến đổi sinh 
động trong nội hàm phản ánh nhất dịnh.

,IT> Tỏ' Hữu (2000), Nhi) lại một thời, Nxb. Hội Nhà 
vãn, Hà Nội, tr.35.
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Tuy nhiin, 8ự sáng tạo này không phal là 
8ự hư cấu, dựng chuyện bịa đặt mà la k^a 
nâng làm sinh động Bự thật lịch sử đã dien
ra trong một thòi kỳ có thật.

Tư duy sáng tao trưốc hét thể hiện ơ sự
sáp xếp, tổ chức câu chuyện của ngư<fl
viết. Hồi ký là sáng tác kể vể những câu
chuyện có thật đả xảy ra mà người viêt da
có dịp chứng kiến hoặc tham gia. Đa phân
các tác phẩm tuân thủ theo chiếu thơi
gian tuyến tính nhưng không vì thê mà
tác phàm không đòi hỏi một sự tô chức,
sáp xếp câu chuyện mang tinh nghệ thuật.
Từ sự tồ chửc nòng cốt cáu chuyện, ngươi
kề dả cho thấy góc nhin và tư duy của
mình trong việc thể hiện tư tưởng, quan
điểm. Hồi ký Nhớ lại một thời của Tô Hửu
bát dầu bảng chương Tuổi thơ nhưng
chương này lọi mỏ đầu bâng hai đoạn thơ
được viết khi ông đả lục tuần, bát tuồn:
“Trong bài Một nhành xuán (ỉẳu năm
ì980 tôi đả viết:

Năm hai mươi của thế kỷ hai mươi 
Tôi sinh ra, nhưng chưa dược làm người 
Nước đả mất. Cha đả làm nô lệ.
Mừng xuân Canh Thin vừa qua, trong 

bài Tám mươi, tôi lại viết:
Bày 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 tòi vừa tròn tuổi 

tám mươi, ơ  cái tuổi này có nhiều diều dà 
quèn, nhưng những diều dáng nhờ trong 
cuộc đời thi uẩn còn nguyên trong ký 
ức*1**. Đó là những lòi mào dầu có tính 
chất suy ngẫm, sự đào lộn thòi gian cho 
thấy khoảng cách và giới hạn trong cuộc 
đời con người. Thời gian dâ trôi qua khá 
lâu, mấy mươi nủm ấy đủ dài đê những ký

„ «pchíng 1*»nhau; ‘' Ẫroi
n i e u  «  t é c  *  k h ẳ n í  “ in h  ì w

. r  rỏn I  chi tói nMng kí  z
ven trong hồi tìc cũa nhà Um. T, 

"T t,Tín DỊ ữong héi _kỷ CWn« m í
\ h ^ à n g ỳ à n  T h ụ  ý *  <M“>e 1« Via £

hwthòi  *•»  iể  là”  nổi,bật 
‘ . »Tu sác cùo m ình dành cho
l'f „  Hoàng van Thụ. Daụ da„
^  đi anh à Z g  CM Hoàng VSn Thụ, 
sự.ra lài. ‘7ôi còn nhớ hồi năm l$40

cẳ 10 bỉ  kh i,ng *  ■*
r *  M* anh ấy cứ tang thang ũ,

I T n á y .  ,inh kl,ic■ mằi kh6’'s  Ịhễ>
- dèm thi ngủ ruộng ngô, đêm thi 

noi  # . _____  * ♦
Z ủ  cánh dông, lắm lúc trong túi chi tím

xú phải ăn bánh đúc trừ bữa-™í. 
Những luc khó khăn, gian khổ cùng nhau 
chTngột sẻ bùi dà trỏ  thành  kỷ niệm khố 
quẻn trong lòng người viết. Đặc biệt, Trần 
Đô nhấn mạnh ý chí và khí tiết cùa người 
cách mạng dả hun đúc trong Hoàng Vàn 
Thu t i  nhang năm phong trào còn gặp 
nhiều trỏ ngại: “cuộc chiến tranh thế nào 
cũng kết thúc có lợi cho ta. Vù sau này 
phong trào còn vững và rộng gấp mười 
trước đây nữa *ia"ữWề Trưỏc sự ra đi cùa 
anh lời dự đoán dẦy lạc quan ngày nào sê 
là động lực thúc day ý chí quyết tâm cùa 
những người dang tiêp bướcễ

Các tác già hồi ký cách mạng chú ý làm 
nổi bặt hoàn cành h iện  thực của đất nước

vânT HàH N Ỉ i S ;  N h ố  lat một thàà' Nxb m  m

Thu Chúng tôi khóc anh Hoàng Vổn

men. ííà  N Ộ M rS "1 1 cách nắậ t 
T h u ^n  ĩ 9 Chủng tôi khóc anh Hoàng Vản

n £  £  N Ĩ Ĩ r ỉ r  g ■*' *
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trong những nàm 40 cùa thế kỳ XX 
ịotig tác phẩm, họ chú ý đặt những mâu 
iluín. dôì lập trong xâ hội để từ dó thức 
^  nhán dân. Tác giả Bùi Công Trừng dâ 
miêư tà: “Sôn8 Nương núi Ngự, hình ảnh 
quen biết vá xinh đẹp bao giờ cũng hiện ra 
púỉc mắt tôi với cái tinh man mác dìu diu 
trứng lànể' nhưnB rồi !ạ> bày tỏ bén cạnh 
cái Huê' nên thơ dó cũng có “cói Huế không 
nên thư' như một tiếng than. Tác già đả 
chứng kiến “bao nhiêu chuyện lòn cúi 
nịnh hót của làng quan lại đôì với đám 
quan trên của họ và đôì với các ông quan 
thầy Táy, nhan nhàn đá trở thánh lôì sống 
thông thường"ai). Sự bát nháo, xô bổ của 
ù  hội dưới ách cai trị của thực dân đã lấn 
át cái yên áng, tĩnh  lặng vốn có của thiên 
nhiên. Ngoài ra, Bùi Công Trừng còn cho 
thảy hình ảnh thấp hèn cùa bọn quan lại 
phong kiến khi đạt bên cạnh sự kiên 
cưòng ngạo nghễ cùa những người yêu 
nưốc chống Tây. Trong khi “các ông quan 
mặí khinh khỉnh đó khi dứng trước mặt 
một lão quan Táy thi cái mặt trò nên tái 
méT231 thì những người như Trần Cao 
Vản, Thái Phiên lại "tự nhiên lắm và rất 
hién ngang”. Hổi ký ánh sáng đảy rồi được 
mờ đầu bàng những trăn  trở cùa Nông 
Vản Lạc vé những bất công dang diễn ra 
lừng ngày trên quê hương: "Cháu Nguyên 
tonh tỉnh Cao Bằng núi rừng trùng diệp 
có nhiều mò quý: thiếc, chì, vàng ở Tỉnh 

Phía Khao, Tài Xoỏng. Thật là mỉa 
nhản dán các dân tộc cứ noi liỉỉiỊỊ 

ton cho Táy không kê ngày đêm, thế mà 
ta vẫn nghèo xơ xác. Ruộng Bình  

^iuyén cũng khá nhiều. Thê mà nhiêu 
không có nổi (tám ruộng dc cám 

toi*0*. Người dân bao nhiêu năm qua đa 
C,m chịu như là số phận nhưng tác giả dã

làn lựợt chỉ ra tấ t cả tội ác là do kẻ thù 
gay nên: "bọn cướp nước còn gáy ác cảm vá 
khinh miệt giữa các dán tộc. Chúng tại 
dung túng cho một số tay chân đi cướp 
đường, cướp chợ rồi phao lá cu li mỏ đấy, 
làm cho nông dân với công nhân xa cách, 
thù hãn nhau thuế thản, thuế điền thồ tảng 
vùn vụt. Suốt năm người ta quen nghe: 
tiếng chó sủa đầu làng ắt có lính, có phó lý 
vẻ băt phu, đốc thuể*U). Có than trách thì 
họ cùng chỉ biết trách tạo hóa và hy vọng 
vận may sè đến với minh. Nhưng tác già đả 
làm nổi bật sự thay đổi trong hành động 
cũng như nhận thức của nhân dân Bình 
Nguyên từ khi có cách mạng. Sự thay đổi 
này là một túi hiệu đảng mừng, húa hẹn 
một cuộc sống mới tốt đẹp hơn dựa vào 
chính sức lực tranh dấu cùa con người.

Các tác giả hồi ký cách mạng còn thể 
hiện tư duy sáng tạo thông qua việc lựa 
chọn không gian tạo nên hoàn cảnh điển 
hình cho câu chuyện. Trưâc hết, không 
gian nhà tù là không gian tiêu biểu được 
miêu tả tì mì trong các hồi ký cách mạng 
vì nơi đáy gán liền với quá trình dấu tranh 
và trường thành cùa nhiều chiến sĩ cách 
mạng. Từ Ngục Kon Tum của Lê Vản 
Hiến, Bát khuất của Nguyễn Dửc Thuận 
rồi hàng loạt sáng tốc của Trần Huy Liệu 
như Dưới hầm Sơn La, Trường học sau 
song sắt; Hai lẩn vượt ngục của TrẨn 
Đăng Ninh, Chúng tôi vượt ngục của

____ _____________LỀ THỊ NHIẺN

0,» Bùi Còng T rừnị (1960). Tư lồng yiu nước chán 
chính tỏi đả đi đến chả nghía cộng sàn. in trong Ngưìn 
trước nuò người sau tiếnỳ Nxb.Vản học, Hà Nội, tr.8.

Bùi cỏng Trừ»f (1960). Tứ lồng yêu nưtk chán 
chính tói đà đi đèh chù n#hia cộng sân, in trong N#ươi 
tntờc ngả ngưỉti sau tiên, Nxb. Vân học, Hà Nội, t r . l l .  
0,1 Nônf Vân Lạc (1976), Anh táng đáy rổi, Nxb. Vân
học, Hà Nội. tr. 19.

Nông Vản Lạc (1976), Ánh táng đáy rói. Nxb. Vân
học, HÀ Nội. tr.Í9.

NHẢN lụ t KNM NỌC XA NỘI Q



8 ự  CHI PHỔI CỦA T ư  DUY LỊCH s ứ ^
------------------ . ... Tó' đáy. buổi sang mùa xuân còn <Kp u
Nguyên Tạo, Nhđ lại một thời cua ^  nhà, mấy cáy mận nở hoa
Hữu... đả phác họề bức tranh nhà tù «  -  lẫn vềo đằy lể những chồi ^
dộng và rỏ nét. Cốc tác giả đố làm noi w  mcm mởn Những cảy dào hoa
biết bao tội ác cùa kè thù, thươngxót M phđt Xa xa ịrựfc mặt, từng dái/J*
bao dồng chí dồng đội đả hy 8>n n un k j0 quanh những ngọn nũi ^
trên hết là thảy dược khí phách hien I /,âc thang, đám tiếp
ngang cùa người cách mạng txong ranh ^  ^ T rần  Độ đả m .èu^
giói của sự sống và cái chết Nói như T ản q “ anh hết sức nên thơ qua ‘ai «

Huy Liệu ''chi những »  SÓJ  J  Ị 2  ức ^ £ , ' ? n  <*«« **«*» í * z & d ỉ *
ngà* «) tórn &m Lo tói 4ý "<* <*■ ' *  h7o L <  đô bên bến vắng lạnh cót
nhửng nổi thông khổ, chở nói ra, aet r y*
cung khỏngthỉ tahíidư&?c*- Thoìt khôi m  m o  * »
„h7 lù z  Ã  «w  hw. "*»«■ Ẩ à» *< * r f  • *  '*  *“>
T h Ị „ , < 1 6 1 » * ,L ,.g k h ô ,« « i»  » « *  p ^
c h i .  dSy nguy tó m  như là thú tbĩch d i t ó .  ■* f i p  * " «  « • «
làm nổi bặt tư  thố con người Đó là »iAửn* niờ mở rồi «/11/ cứ M í/é n  mãi tóy
/ỏì <âí qua rừng, khôn# có người di lạ i , mặt trảng đang lưng lơ xa XOI 14b táe
mà nhùng ngươi lù vượt ngục phả. mỏ giã không bao giờ quên được. Dó chính tì
đường đế di nhằm tránh sự lùng bát của những vè đẹp dược nhận  ra từ  tình cảm
ké thù. Đôi khi “cò bọn lội suôi, ngược thiết tha của ngUỜi cách mạng dỏì với quị
dòng mà đi. Suôt ngay, hai bén núi dã hiíơng, làng xom. ruộng đòng.
dưng cao ngải, nước ỉũ cháy phảng Tư duy 8Ẳng tạo đã thôi hon vào nhũng
phảng"*'". T ro n g  n h ù n g  ngày hoạt động bí câu  chuyện  m a n g  t in h  n g h iê n  cứu, tính

m ậ t, cấc ch iến  81 đồ phài vượ. suối bảng lịch sừ  tro n g  hổ i ky  c á c h  m ạ n g . Sự phong

rừng  dế đến  dược VỚI co Jỏ, vUỢt Iihiéu gò phủ trong các phư ơ n g  d iệ n  biểu hiện của
núi, đỏi lau, nhiếu cỏ lã rất sàc, chạm vào tư duy sáng tạo được các tác giả sủ dụng
ngưòi là chày máu. Trên dưòng di đày khá linh hoạt và hiệu quả.
Dark Min khỉ nhìn thấy “co/ỉ đư(Pìg cái 4ễ K ết lu ậ n
như mót con trán màu đò. lùi nhanh vào Xét ỏ phương d iện  th ể  loại, hổi kỷ cách
ngan cây xanh thắm, lại luồn ra. vắt qua mạng là một thể loại vồn học đặt biệt và 
nh ừng đổi trọc lơ thơ cổy cò", Nguyên Tạo dộc dáo. Một thòi kỳ lịch sử đà dược ghi lại 
đ ã  khÀng d in h  ~đất nước hoang vu, tưm g
lai mù mịtẩ nhưng lòng chúng tòi vẫn --------------------------------
khòng hẻ xao xuyến"**1* vản giữ vùng mềm * N*uy *** ^xb Stf
tin  tôi luyện ý chí vững vàng. ^Trán IMngNinh (1970). liaắ lĂn vưụt ngục. N*b. Vấn

T u y  n h iê n , tro n g  các hồi ký cách nẾại»K V., VAP
Ệ. ẻ . . .  k 7  . ắ"  N*uyènTạo (1977). Chúng tỏi vtAH ngục, N*fc VM

củng không hiém những bửc iranh tươi ^  Hà Kội, tr.255
tán , xinli dẹp. Trong hành trinh đầv khó T  N6n* Vftn (1976), Anh sang (tày rói, Nxb v,a
. , ằ . ềi  :  , . - ^  Hà Nội. ir 209kh«„. n ^ y  hiểm họ » i„  p h i, h ,ị„  »  „ » *
những vé đẹp bất ngò cùa dát nuỏc. “ở  íí. ■ ãn. lrong Cun <**»'* cac\ man* (1970).

N iin , Hà Nội, ti'. 134-135
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khá díy ẻủ và sinh độn8 Wi chính nhũng
^  trong cuộc tạo nên độ tin cậy cao ví 
l ih  chốn thực của sự kiện. Ngoài ra 
pgtlài đọc còn nhận ra tình cảm sâu sảc 

tác già hổi ký đôì vởi quê huơng. cách 
^ I g  và đồng chí, đồng đội.

Tư duy nghệ thuật của hổi ký cách 
nựng có tính tổng hợp cao. Sự kết hợp từ 
duy nghiên cứu, tư duy lịch sử và tư duy 
jáng tạo đã tạo nên một nét đậc trưng cùa 

ký cách m ạ n g  t r o n g  m ôì tư ơ n g  q u n n  vỏi 

ác thể loại vản học khác. Nhò tư duy lịch 
4ừ. các tác già đă lựa chọn nhũng nhân vật 
(bển hình, nám bát được những thời khic 
c6ý nghĩa trọng dại trong tiến trinh lịch sừ 
Vjệ( N am  d é  giớ i th iệ u  v à i người đọc gùi 

gím những bài học có ý nghìn sâu sác. 
Sgoài ra, nhờ vân dụng tư duy nghiên cứu 
các tác già hổi ký cách mạng đã cung cấp 
những thông tin. kiến thức khá chính xác 
cho người dọc. Tuy nhiên, yếu tô' tạo nên 
sóc hấp dản của hổi ký cách mạng chính là 
tư duy sáng tạo cùa mỗi tác già. Mỗi loại tư 
duy có một vai trò  quan  trọng trong một 
linh vực k h ác  n h a u  v à  s ự  tô n g  hợp n à y  đ ả  

tạo nên tinh độc đáo, đặc biệt của hồi ký 
cách mạng Việt Nam.

t
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