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TÓM , ụ .  m a. A*. truyỉn 'ứ n g  á*. r *
cách mạng tròng á i  kỳgiai đoạn 1945-1975. Tron* hoàn cánh đáu tra n h *  ỊỊÌài phổng dận tộeẵ 
ngươi cách mạng um ư  thùa, vùa làm nin sự phong phú, mái mé thổệlK <tà* lộc.
chàng hạn nhu tnnrn thống)<ẻu nềtòrề truyền thórtỊỊ nhàn đạo. Iruyen thong hẳcu học.

Từ khỏa: Cách mạng Việt Nam. hồi ký, truyền thống dân tộc.
ABSTRACT

Vietnamtse tradithn tkrottgh the portraìi o f revolutlonary soìdien 
m thềlr memoin during theperiod 1945 -1975

The arùcle presents demonstralion o f  ihe Vietnamese people íhrough the revoluiionar) 
sohỉien in iheir memoirs (ỉuring the periíkỉ 1945-1975. In the /lỊỊỈit lo liberate the peopỉe. ihe 
revoiutionary peopte bttih inheriied and enriched and innovơted the national tradition, such as the 
paẩrtotic rrckỉiiion. humane tradition and studious tradition.

Kev*'ords: Vietnamcsc rcvolution, memoir, national tradition.

1. Đặt vấn đề
Trong giai đoạn văn học Viột Nam 1945 - 1975, sự xuất hiện của nhiều hồi ký đả thu 

hút sự quan tâm cùa giới nghiẻn cứu và độc giả. Khi xcm xét tién trình cùa hồi ký, chúng 
tôi tháy răng thể loại hồi ký hình thành khá sớm và có nhiều thành tựu. Riêng ở giai đoạn 
văn học này. mảng hồi ức của các chiến sỉ cách mạng về quá trình vận động và phát triền 
của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh bí mật chống quân thù đâ có nhừng đóng 
góp quan ưọng vào tiến trinh văn học cách mạng Việt Nam. Xét vè phương diện đổi tượng 
phản ánh. tác giả và cả cảm hứng sáng tác, chúng tôi dùng khái niệm hồi ký cách mạng để 
gọi màng sáng tác này. Người kể chỉnh là nhân chứng cùa rất nhiều sự kiện tn?ng đại trong 
lịch sử dân tộc (rước khi Cách mạng tháng Tám thành công. Các tác phẩm này đã phản ánh 
nhang giá tri truyền thống cùa dán lộc trong điều kiện đặc biệt của bối cảnh lịch sứ xâ hội 
Việt Nam những Ihặp niên đàn thế kỳ XX thông qua việc thể hiện chân dung tinh thần cùa 
người chiến sĩ cách mạng. Theo nhà nghiên cứu Tiân Văn Giàu-

“Nước Việt Nam không có nền vân minh cồ đại huy hoàng như Hy Lạp. Ai Cập. Ân 
Độ Trung Quốc; chưa có nèn kinh tế vả kỹ thuật hiện đại phát triển cao như Mỹ. Wc. 
Nhít: không có đ i, đai rộng lớn, dân số đông đào như Tixmg Quốc Ân Độ Nhưng (a có 
cách mạng và kháng chiến thành công vang dội. ,a có những giá tri tinh thần cao cà dưọc
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bicu hiện lập trung nhắt là trong thời đại cách m ạng và kháng chiến đó” (Trần Ván Giàu, 
1993, p .56).

Truyen thông là nhừng đức tính, thói quen, phong tục cùa dân tộc đă được hinh thành 

từ rắt lảu đời và được truyền từ  thế hệ này sang thế hệ khác. Khi nói đến truyền thống cua 

một dân tộc. m ột đát nước, người ta có thể hình dung cả những truyền thống tích cực lản 

nhừng tm yẻn thông tiẻu cực. Tuy nhiên, ờ  đây, chúng tôi nhấn mạnh giá trị truyền thống, 

tức là lập trung vào nlìừng truyền thống tốt đẹp, cao quý cùa dân tộc Việt Nam đà được tạo 

lập và giừ gìn qua hàng nghìn năm dựng nước và g iử  nước. Đó chính là truyền thống yêu 

nước, kicn cường bất khuất trước mọi kẻ thù; truyền thống nhân nghĩa, đoàn kết, thủy 

chung; truyên thông hiêu học, trọng người tà i... Trong các hồi ký, người chiến s ĩ cách 

m ạng đã xem  đây là tiền đề quan trọng để rèn đức luyện tài, trờ  thành con người Việt Nam 

mới xứng đáng với cha ông, ngẩng cao đầu với bạn bè quốc tế. Đồng thời, các tác giả cũng 

cho thấy quá trình kế thừa và tiếp biến nhừng giả trị văn hóa truyền thống một cách phù 

hợp. Khi bàn về vấn đè văn hóa văn nghệ, Trường Chinh cho rảng.Ệ
“Văn hóa dân chủ mới V iệt Nam tiêu biểu cho tinh hoa của dân tộc. Song đồng thời, 

nó sẵn sàng hấp thụ nhừng cái hay, cái đẹp, cái tiến bộ của văn hỏa nước ngoài. Nó không 

bài ngoại và vị chủng. N ó phản đối nhửng cái lai căng, mất gốc, phàn đôi ản sông nuôt tươi 

văn hóa của người, học người như vẹt hoặc láp văn hóa của người vào hoàn cảnh nước 
m ình như m áy, không đếm  xia đến đặc điểm và điều kiện đặc biệt cùa nước m inh và dân 

tộc m inh” (T rường Chinh, 1972, p .l 12).
2. B iểu h iện  cùa  m ộ t số tru y ền  thống  dân  tộc q u a  chán  dun g  người chiến s ĩ cách 

m ạn g  tro n g  hồ i ký  1945 -  1975
Truyền thống của một dán tộc được hình thành và khảng định qua chiêu dài cùa lịch 

sử  dân tộc. Do đó, nó đà ư ở  thành nhừng nhân tố bền vừng trong đời sổng tinh thẩn cửa 

mỏi con người. Q uá trinh bién đổi đòi hỏi phải có điều kiện cẩn thiết và sự  tác động mạnh 
mẻ sáu sác của rất nh iều  nhân tố. Trong các hồi ký cách mạng, tác giả không chi phản ánh 
tinh hình Việt Nam  trước vả sau khi Cách m ạng thành công mà còn cho thây đời sồng tinh 

thẩn phong phú của dân tộc V iệt Nam. Thông qua những mẩu chuyện chân thực, nhừng 

trang hồi ký đả cho thấy, giai đoạn này, nhừng giá trị truyền thông của dân tộc luôn được 

kế thùa, có sự  biến đồi không ngừng và có vai trò quan trọng trong việc hình thành đạo đức
người cộng sản. Hà M inh Đức (2001) quan niệm  răng:

“M ột ưong  những vấn đề quan trọng đạt ra trong nhiệm vụ xây dựng nên văn hóa vô 

sản là thái độ đổi với di sản văn hỏa của dân tộc. Nen văn hóa mới phải được xây dựng trên 
cơ sở tiếp thu cổ phê phán nhừng giá u i tinh thần truyền thổng của văn hóa dán tộc” (Hà

Minh Đưc, 2001, p.258-259). .
Trần Vản Giàu đà nhấn m ạnh và khảng định người cách mạng lả nhừng ngưởễ đau

tàu trong việc g iừ  gìn vả phát triển nhửng truyen thong cùa dan tọc ta:
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“Những người cộng sản là những người dnn đạo việc kẹ thừa xúng đáng các giá trị 
truyền thống của dán lộc! là những ngưởi thành công trong việc trá lại giá trị truyền thống 
ấy" (Trần Văn Giàu 1993, p.62).
3.1. Truyền thổng yêu nước

Trong công trình Giá trị tinh thần truyền thắng của dân tộc I lệt Sam, nhà nghiên 
cửu Trần Văn Giàu khẢng định:

“Tình cỏm và tư tuởng yêu nước là tình cảni và tư tường lớn nhát của nhàn dân, cùa 
dân tộc Việt Nam" và “chù nghĩa yêu nưởc lả sợi chỉ đỏ xuyên qua toàn bộ lịch sư Việt 
Nam từ cổ đại đến hiện đại. Ở đây. bản chất Việt Nam biểu lộ đầy đủ và lập trung nhất, 
hơn bat cử chỗ nào khác. Yêu nuớc trở thành một trict lý xã hội va nhan sinh cùa người 
Việt Nam" (Trần Vân Giàu. 1993, p.100-101).

Yèu nước ưong truyền thống cùa dân tộc Việt Nam trưởc het là yêu quê hương, xóm 
làng -  nơi chôn nhau cit rốn. Bởi vì đỏ là không gian đầu tiên hinh thành và nuôi dường 
tỉnh cảm găn bó của mỗi con người. Nhừng người bình dân thường ngâm ngợi bài ca dao: 
'Anh đi anh nhớ quê nhà/  Nhở canh rau muỗng nhở cà dầm lương/ Nhớ ai dũi nắng dầm 

sương/ Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao " để bày tỏ lòng yêu quê tha thiết bàng nhừng 
mối gẳn kết giản dị. Truyền thống yêu nước còn là tình ycu giống nòi, tự hào về vàn hóa 
dân tộc, nhớ ơn nguồn cội tổ tiên. Tâm niệm ấy đã đi vào câu hát, lời ru để không thôi nhảc 
nhở. Truyền thống yêu nước của dàn tộc còn được bộc lộ sâu sắc, rồ nét trong quả trình 
đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Hồ Chí Minh dã tự hào khẳng định:

“Dân ta cỏ một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ 
xưa đến nay, mồi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ẩy lại sôi nổi, nó kết thành một làn 
sỏng vô củng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khỏ khăn, nó nhấn chìm tất 
cả lũ bán nước và lù cướp nước” (Hồ Chí Minh, 1951).

Bước sang thẻ kỷ XX, khi tinh hình chính trị xã hội trong nước và trôn thế giới có 
nhiều biến động, truyền thống yêu nước đã được người chiến sĩ cách mạng củng cổ và bổ 
sung nhiều khia cạnh mới mẻ. Trong hồi ký cách mạng, truyèn thống yêu nước chứa đựng 
nội dung phong phú. Trong đó. các tác giả xác định, cội nguồn của lòng yêu nước vẫn là 
tình cảm gản bổ với quê hương, với đồng bào. Trong mọi hoàn cảnh, vẻ đẹp quê hương 
luôn gây ấn tượng sâu sác đổi với người chiến sĩ. Bị kẻ thù bất ngay khi đang in báo Chiên 
thảng, đang đọc tải liệu về chiến tranh du kých, \ièn đường bị giải về sở mật thám, Trần 
Hừu Dực còn kịp nhận thấy: Ẽ,Bén ngoài, trên đường và trên cảnh đồng, nắng sởm danị 
trải ra một màu vàng rực rờ. Dẹp thật, phong cánh đất nước quê hư<mx mình mỏi nơi một 
vẻ" (Bước qua đáiắ thù). Đồng chí Trường Sinh trên đường đi liên lạc với Trung ương 
Đảng đẻn Quảng Nam, vẫn không quên ngắm nhin vả ca ngợi vẻ đẹp tru phú cùa đất nước: 
'Quàng Nam như mộI cổ gái đàm đuơng, xÁc vác ... Quáng Nam có cưa bể Dà Năng, cỏ 

phổ Hội An. buôn bán sầm uắt. ỌuảnỊỊ Nam có chè Tam Kì, cỏ quần Tiên Phước, có lụa 
Duy Xuyên, cô vải Điện Bùn. chở đi bản khắp nơi nai. Quùnx Nam có nước mắm Nam ớệ
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có Ihttỏc lá Cấm Lệ, có mỏ vàng Bồn)i Miẻuề củ mỏ than Sông Sơn. cua chềm cua nỏẫ. ai 
trỏng ih iy  cũng phái thèm Ọiẵíẽnịi Nam có chùa Non Nước, có ihãp Dung Dutmtỉ có nha 
bao tàng di tich nước cỏ Chèm Thành, có Jèo Hài Văn và lảm danh lam thửnỊỊ canh lô 
điếm cho đắt nước thềm mỹ miều ’ (Người trước ngà. người sau tiền) Chinh linh yêu đối 
với khung canh giàn dị nhưng thơ mộng, yên binh cua qué hưomg đà thỏi ihúc người chién 
sĩ dần bước vào sự nghiệp đau tranh cách mạng đê bão vệ từng mánh ruộng, từng con suối. 
Điều này cũng chính là cơ sớ cua lòng ycu nước, là động lực đế người Việt Nam thèm 
quyét tâni và vihìg vàng trong cuộc đâu ưanh sổng còn với kc thù.

Tuy nhiên, các chiến sỉ cách mạng cùng nhận thức được ràng, trong hoãn canh mởi, 
lòng ycu nước phải thê hiện ờ nhừng phương diện mới. Họ không còn lòn sủng ý thúc hè 
phong kicn mà dân dân tiẻp thu ý thức hệ của giai càp vô sàn. Lòng ycu nước của người 
cách mạng thể hiện ở niềm tin tưởng tuyệt đối vào Đáng Cộng sản, khủng định sự dung 
đắn cũa lý tường cách mạng và lòng biét ơn sâu sẩc với tổ chúc. Họ đà khám: định niềm tự 
hào khi được đứng vảo hàng ngủ cúa Đáng cộng sàn, được chiển đấu vì lợi ích của nhàn 
dân. Nguyền Lương Bảng khi bị địch giãi đi trên tàu đă hiên ngang trả lời nhừng người di 
dưỡng: ỄậTôi thuộc Dáng cộng sân " và nói rỗ "Chủng tôi lự hào vì hai liếng cộng san ây " 
(Nhờ dân nhừ Đừng mà trường thành). Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Tố Hừu dủ 
được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản. Người thanh niên Nguyền kim  Hiành cảm 
nhận: ằ'những điều trong sách như mở ra một cỉìủtì trời mởi" (Nhở lụi một thời) khi được 
đọc các sách về chù nghĩa Mác. Tổ Hừu lúc này phơi phới niềm tin yêu dổi với cách mạng 
vả khát vọng được cống hiền: ÈẼHình tượng anh công nhàn Paven trong Người mẹ và đẹp 
hơn nữa lù Paven trong Thép đù tôi dũng cảm vượt qua mọi gian khờ, chiền thủng bệnlt 
tật, coi thường cái chết là nhửng thần lượng của lôi, chân lý ẩy đang tràn đầy niềm tin ở  lỷ 
tướng cộng sán,ắ (Nhở lại mội thời). Dù khỏ khản gian khổ. nhưng nièm vui tràn ngập 
ưong tám hồn người cách mạng. Trong hồi ký Nữ tự vệ chiền Jấu, cô gái trê Hà Qué đâ 
bày tỏ: 'Tôi mới 22 tuổi. Hai mươi hai tuổi dờiềf Vù ỊỊần bổn tuổi Đáng. Nhiêm vụ Trung- 
ương giao cho thật là nặng /iêễ Nhimg tuổi trẻ là tuổi húng hủi. sói nói. Tôi tự động vièn 
lôiẵ- 'Mình là đủng viên. Mình phái làm cho điỉỢC. Đãng cỏ tin mình, Đảng mới giao cho 
mình”'. Cho dù phải đối mặt với sự gian khổ, hy sinh người cách mạng cùng thầy dó lủ sự 
hy sinh xứng đáng: "Mình lù người cùa đoàn thể, khi đoàn thề cần việc ỊỊÌ thì làm việc úy. 
rói anh em sẽ giúp đờ. Còn lùm cách mụn# thì ai cũng phái hy sinh. Chỉing mình nyhco 
khó mài rói, nay có chịu thiệt thò ì chút ií. thì cũng di' cách mạỉìg mau chỏng thành côiiịĩ 
ĐỜI mình, đời con cháu mình, sau này sẽ  sung sướng mãi m ủi" (Chị Tư Ịỉià -  Nguycn 1 h| 
Thuận kể, Lê Minh ghi). Nhừng người chiến sĩ cách mạng tràn duy niềm vinh dự khi là 
thành viên cửa Đảng Cộng sản.

Lõng yêu nước lúc này chính là tim được con đường giúp dân tộc cỏ đưực CU\H . ng 
tự ‘to và chính người chién sĩ cách mạng cổ vui trò giủi phỏng nhẳn J4n khỏi cảnh dì»i nỏ 
dưới sự linh đạo thống nhái của Dảngệ Nhớ lụi những ngủ) dầu giàiìh duụv chinh quytn.
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xà-lim án chém, Phạm Hùng vẫn thản nhiên nói với những người lính canh: 'Lức nào 
người cộng sàn cũng đimg đắn. Ở  ngoài hay ở  xà-lim án chém cũng thc thôi ( ác anh láy 
làm lạ vì các anh lầm tưcmg chế độ xứ tử  làm chủng tỏi mát lý  trí, sợ  hãi hỏa ró da, 
Nhưng người cộng sàn biết đường đi và mục đích của mình nên lúc nào cũng sáng Jẽt f r  
(Cỏn sồng cỏn làm việc). Niềm tin chỉnh là động lực giúp người chiến sĩ cách mạng vưọt 
qua nhửng đau đớn về thể xác lẫn tinh thần trước thù đoạn của kè thù, vượt qua nhừng cám 
dỗ và những nhu cầu tẩm thường trong cuộc đời của con người đê hướng đẻn chán lý mà 
họ đà phấn đấu, theo đuổi suốt cả cuộc đờiệ

Khi bàn về nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mới và vấn đe kê thừa di sàn văn hóa 
dân tộc ưong văn học nghệ thuật, theo quan niệm của VắI.Ldnin: Lịch sử tư tường chính lã 
lịch sử của quá trinh thay thé của tư tưởng, do đỏ là lịch sử đấu ưanh tư tưởng. Trong nhận 
thức của nhừng người cách mạng, truyền thống yêu nước là sợi dây gẳn kết tình dân tộc, 
đồng bào; khẳng định tình đồng chí, đồng đội; là tiền đề để “khó khăn nào cùng vượt qua, 
kẻ thù nào cung đánh thăng” (chữ dùng của Hồ Chí Minh).
2.2. Truyền thống nhăn đạo

Bcn cạnh truyền thống yêu nước, nhân đạo cùng là một vê đẹp được thể hiện xuyên 
suốt trong ticn trình lịch sử của dán tộc Việt Nam. Từ ngày xưa, những câu chuyện cổ tích 
đà đưa con người đén thế giới mộng ước với sự chiến thắng của lỗ công bẳng tinh yêu 
thương và lối sông nghĩa tinh với tinh thần â,lhuơng người rồi mới thtrưns ta"  (ý thơ của 
Lâm Thị Mỹ Dạ). Nhừng trang sử hào hùng của dân tộc không chi ngợi ca nhừng người 
anh hùng vói chién công hiền hách mà còn nghiêng minh ngưỡng vọng truớc cách hành xử 
cao đẹp cùa ngiríh Việt Nam. Điều này bẩt nguồn từ truyền thống nhân đạo

Khi viét hẰi ký cách mạng, cảc lác già nhắn mạnh đến truyền .hống nhân đạo cùa dán 
tộc ụ  dong bối càrh mái. X ít thấy, làng yêu thưong ngu« .  lối sổnẽ vi z  À Z  cảm vàn

nhiều lần bân khoản, cồm túc khi chứng kiến
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Kỷ yếu HỘI thảo Khoa học -  Trưởng OH8P TPMCM Nõm hụt 20! 7-20 !H

nhưnị cliAi»K dầm kồu tlum. chrti»|ỉ dám íl/m tranh vl »ƯI yéu thá tAẩ *ợ *à*w,ỉ *vy K**'1 đinh. Y 
thức vè một cuộc đòi cổng bủng, binh "MI uớc vê một cuộc »Ang ám no <1*1 hun đút 
tron*: anh ntộl niAi cAm Ihu vù Muít khao muổn Ihiiy dổi cuộc đ<ri. I ronK •»<>» ky Hoi hu 
đuợc Dàng. ngưài tli.mil niên Nguyên Chí I h tnh  đfl từng bức bAi, Cềy cú ưuờc XẼ1 HỘI 
ihicu tỏng biing: "Ỉ.Ợ thoi. cm>c (ÍỚI sao mà iự lhụlẽ sao lụi cổ "kè Ún khóny hel. nxười làn 
chtinỊỊ raẵĩ "  Siio lụi cứ nliữttỊỊ ilhiny chửttỊỊ làm đểch KÌ mù w /tf xuónịỊ, lợi có thánỊỊ lum 
chét xác mừ chạy hữu hõm. (hu’li hứa tnai?wg. Chúng kicn bao cứnh bit cón# diẻn ra hang 
ngày, hàng giở ù  khÁp IMVÌ trcn dát nu<Vc Viộl Nam, những thanh niên có lẳn moi cam tinh 
với qué hưimg. dãn lục luôn đau đáu không yénế Trong líói ký, Nịịuởì di tim đuờng cưu 
HƯỚC, Tràn Dân Tiên diì phác họa nòi lòng cua lAnh tụ; ẩ,Ahí ( 'hù lịch ỉ iồ  ( hi Minh cồn la 
người thiếu niên mười lủm tuồi, người thiêu niên ẩv dù sớm hiếu b iit vù rat đau xót irước 
canh thắng khố của tíồHỊỊ bào". Những Iihụn Ihức han đầu này phái chủng lá ncn tàng cua 
quyết lâm sổng và chiên đáu vl lý tướng cách mạng sau nảy của họ, bồi đâp tinh đóng đụi, 
đòng chí, đồng bào. lình quân dim.

Ban dầu. nhận thức của thanh niên trí thức Việt Nam về lý tướng cách mạng còn mơ 
hồ. Chinh lòng yêu thương con người, quý trụng đòng bào đâ giúp họ lựa chọn con đường 
chân lý cùa minh. Trong hồi ký Con dường dẫn tói đến chu nghĩa Lè-nin, Ho Chí Minh 
viết: "Lúc bầy giờ, /ôi ùng hụ Cách mạng thủng Mười chi là theo câm tinh lự  nhiên. Tủi 
chưa hiẽu hét tầm quan trọng lịch sứ  cùa nó. Túi kýnh trụng Lê-nin vi Lê-nin lù mộ! người 
yêu nước v ĩ Jợi đù giải phóng đồng bào mình; trước đủ, tôi chua hề đục mội quyên sách 
nừo cùa Lê-nin viết ệ\ "Tôi tham gia Dáng Xủ hội Pháp chằng qua lù vì các "óng bù " ấy - 
hói đó tôi gọi cúc đỏng chí cùa lói như thè - đă ló đồng tình với lói, với cuộc đấu tranh của 
các dàn tộc bị úp bức. Cùn như đừng lù cúi gì, cóng đoàn lù gi, chủ nghĩa xà hội và chủ 
nghĩa cộng sản là gì thì tỏi chưa hiếu ỷ\  Điều quan trọng mà người cách mạng ẩy quan tâm 
là tổ chức nào, “Quốc té nào" sô vì quycn lợi cùa nhân dần các nước thuộc địa, đứng về 
phia họ, bênh vực họ. Đó là bước khởi đầu trong quá trinh cứu nước của Hồ Chí Minh. 
Cùng với tư tưởng nảy, người thanh niên Nguyền Chí Thanh dã kể với con nhừng bước 
đâu tiên khi mình tim đcn lý tường cộng sán cũng xuắt phát từ niềm tin vào những người 
bict yêu Ihương dán nghèo, chống lại bọn ngoại xâm hung bạo. Nhừng chién sĩ cách mạng 
đà bước nhừng bước đầu ticn trcn lập trường cùa một người nò lộ. Cái họ tìm là lẽ công 
bảng, là sự giài thoát khỏi nhừng nỗi khổ đau dưới ảch thống trị của kẻ thù. Đây là cơ sở 
quan trọng hình thành nên tính cách và nhán phâm của người chiến sĩ Ưong quá trinh tham 
gia cảch mạng.

Bên cạnh đó. người chicn sỉ cách mạng cho thấy, truyền thống nhán đạo ưong giai 
đoạn này không chi gói gọn trong phạm vi một đât nước mà còn hướng tới tinh thẩn quốc 
te Vo ^  rộng rải. Khi nhác đến Hoàng Vản Thụ trong những ngày bị tra tấn ở  sở mật thám 
Ha Nội, Trần Đăng Ninh nhớ đến ý chí quật cường và tinh thần kiên tri của ông nhám kêu 
891. khảng định sửc mạnh cùa đại đoàn kết của nhừng người nô lộ trẽn thc giới: ' Rồi bằng
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. A * * * * * * * * *  ' T  ,  . 1 1  />inm s .(-»/./ m r » / ™ > r „  .■/„,

!>W N i '<*■ •* rMr ‘ „, rMp tiỉn bộ đ i  đánh ai Khá,

- *  * *  * *  s  M *  7 v v  T » n g  khi M n  ba  A n.rác n g o ii. Nguyỉt1 

' " * «  ^  • " *  ■ '* * ’'7 . 2 ' "vi rhAp Irfn đất nước cùa họ khAng giống nho,,

vtir\v nKK' nho. m iyèn đ*v vlc khuyên răn con ngưòì có  chí cầu  tiền , m ở  rộ n g  hiểu biết, mõ 
rfrn$ ỊẰm nhìn Céc lảc S»A đ ỉn  gian đa khảng định giá trị cùa  trí tu ệ  v à  đ ề  cao vai trò cùa 
sv SvV ềVfrf» nìn.c w*tnjĩ KÌhjỉ mật tumg chừ". N hân dán  ta  co i v iệc  học  là khởi nguồn 
c to  sự  ihÀtth oAng. Ngạn ngừ có câu: "ẳVgpc biit trảc bất thành  kh i, nh â n  bá t học bơl tri 
.N NhìVng \ j  Tmfa\jỊ nguyên nồi ticng nlnr N g u y ỉn  Q uan Q uang , N g u y ễ n  ỉ liền  đều không 
oft A i ticn. g*o Aè theo học mà phải l&n la, nghe lỏm  UM thầy dạy  từ  b ẽn  ngoài. Mạc Đĩnh 

Chi dõttt dém ng& duới hỏng tràng thanh hây dốt cùi, đồt lá rừng lấy ánh sáng dùi mài 
kình Sừ và cthSi cùng tT\V th inh  l.ưíVng quốc Trạng nguyênể D ỏ là  n h ừ ng  m in h  chứng dc 
khAnii định tinh thẩn hiéu học cùâ dân tộc ta.

Khi phán »nh nhOng giá n i tniỵèn thống đưọe g iữ  gìn và phát huy  tro n g  những thập 

* f * . K. ;  T r  , i c  8 ii kỷ m(' ' ,ần  nữa k*ẲnB đ in h , tru y ền  thống  hiếu học

r í : 1 ĩ !  T  T J ? 2  h ii* *  c ic h  n g Viộ' N s m *  « *  số n g  «u do  cho den khi bi tỊÌan cim . lù h,v,i A.Sns c<Vng khai cho đến khi lui vào h n , ù UAI V
ohi oÀu ih |. nh in  d in  la lU hưoc dàn ra ■inh %Án tk i i  U v  m

« • £  -  t h T w  -,ỉ i cành  đ ò i nô  lệ  ,ố i ■ *  " T
<*c »A a u  hùng hÀn 1  s  t  i  Ỉ  I
N p r t i  đ» KSn 0» kh ip  n im  chỉl£' l ^  J  J ẻ 2  b i ,  i  ,  vớ i “  bàn / '  ! * ĩ  

Ũ M i «M n* CUế I í-n in . tìm  đuvv- L  đ « Z g  gi l  phốn ' n g ữ  v4 “ m ỉđuọc
ế'*fc. *-v»mc Ậ . n^ihre chừ chinh trị khổ hiéu  A t ! !  tộ c - B ác đâ  k ỉ:

f.Ví rứ nc  W n  <tu\rc p k ìn  chinh h ắịin nÂrrtP c ư  đ i đ ọ c  ỉại nhẺ*U l(*n' 
pK i* khơi, táng  tó. Un íiAmc A»i/f Ni<» 7V5i VI#/ \ t,/u *~n in lt)m cho  tó i rầ i cám dộrt

irtm g  ^ ìn j e  m.i KW »MÌi ÍO Un như đong nồị t r u ù c '  A p h ả t khỏc  lèn  N& i  một minh
qt *  chiẫnx  đ ỏ ”K đáo : 'H ời đổng  bào bi
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Ký yAu HCrt ữ»ắo Khoa hoc -  Trương O H ịp  ĨPHCM .Sứ/n *'/« : 2* 17-2* 1*

(Ịụ u  đ a y  đ a u  k h ổ !  h ú y  t ù  r ó i  ( /èn  I h i ế t  c h í /  c h ú n /  t o  4 / j ỵ  l o  c o n  ' i j ' / r . y  ỵ i ứ  y ỹ j ' /  ư  , '■ /  

IU,á" (Con đuờng dan lóấ aén chu nyhĩa U-nìtt).
Khi được thé hiợn irírtìg hỉrt ký cua tác  ứukn n  d*Jrể núự*ậ̂. truvéa d r ó e  uv*ề *Jt ú* 

nhiều thay dối do  %ụ Lác dộng cua hoân cáưih Hiáv bọc cua M » l* cáí d *  c*rt * r  t /  
do. phong lưu cua ngươi kỷ u i, ván hay d iữ  lÁt muốn ứưa m in  Umg ham  ktếm  bèắs %* V* 
hiện tai nâng cua minh Hoàn canh cua nguởi cich m ^ig  khủng pr-íu oóư thẻ. V r . h /x  :ấp 
cua họ không phai dưới bỏng tíárig thanh thí/ mộng rr*2» trong b á n  VA Xáỉ lán. X a í  ^  tó t 
nhu bưrìị^ẽ \uó l nịỊÕy ihúp mút nyon ổen đo dón% d//t Lai nóny .ó chun% pivM  fj tre;r 
truồrtỊỊ mới chiu được Súm  n%ay XUÓHỊỈ tan XI múny mỏi chán đ ìa  *<MJ ú tt  cum <iw Iiáừ 
chiếu dái xà tỉm  " (Còn ỀốnỊỊ còn lum Việc -  Phạm Hung), Sguá í ch iếu  l ĩ  cáct  zz&ag lứ iX ý 
được lự do ngám thơ. phỏng bút rru Uy vuớng xích Xỉéng, lén lút may m o  tưng a m t ầ ầ h  
ti được vict lán vão Ưong các Mỉ báo báng nước cơm hoậc bút d ã - T rong thám  tám họ quaa 
niệm  "Học đè m ũyéu nuớcỷ' (Trướng học tron% nha /U).

Mục đích cua người xưa la nhí/ con đương khoa cư đé được đỗ dạ: íám qtỉan, 
vua giúp nước, cho ncn học được xem la bước Ichí/i đáu cua quá trinh tu thán. Tác giá Tạ 
Đức Tú đả khăng dịnh:

“Nhưng nước la la một nước nghin nám ván hiến, đạo học iuón được xem trọcg va 
nhừng người đỏ Dại khoa vẫn nhận được sự ngưỡng vọng cua đa số ngươi dán. Chinh vi 
vậy mã đcn giai đoạn cáo chung cũa nén Nho học, các danh nho vẫn hám hở đi ứũ. va 
nhicu người đỗ đạt cua những khoa thi cuẤi cùng đả ư a  thanh chỏ dựa vửng chác cho các 
phong ưào đau Ưanh cùa dán lộc" (Tạ Đức Tú, 2011, p.26-27).

Cái chí ham học, tự bọc của người cách mạng trước hct la đẻ khai sáng cho ơ i ihức 
của bản thán và của dán lộc đang tám tối bởi sự “che chán" của ké thu. Quản xám i'jọc 
muốn dán ta dốt nát, ngu muội để dè bc lẽo lái, dản dát theo chú tnrơng của bọ. Thế nhưng, 
chính những người tử tù chữ ngay lén máy chém đả khôi xướng phong trao học tập trong 
tủ. Phạm Hùng đả khảng định: ‘Học củng lù làm việc Ớ  đáy. học đế đọc sách cho vu i. la i 
hiếu thèm nhiều điều hay s ế u  chết cùng không thiệt mà nều khóng chết lai cỏ lợ i (Còn 
sồng còn làm việc). Người dạy học khóng phải ỉá người đạo cao đức ưọng. kinh sữ lau 
thông mả chi lả những người bạn tù cũng chung xicng xich, góng cũm. Người bict nhiều 
chữ dạy cho người bict íl chữ, người biết ít chữ lại dạy cbo nguỡi mới bẩt đầu lãm quen 
với chừ cái bập bẹ học đánh vần. Họ động viên, khuyến khich nhau, biến nhá tủ thực dân 
thành nơi học lẬp, bổi dưởng cán bộ. Vản Tản đà khảng định: 'Đối với người cộng san 
Việt Nam. nhà lù khónỊỊ phải là cơ quan lãnh đạo cách mạng (nếu có củng chi đủng trong 
mội vài trướng hợp cụ thể nào), mà là một trường học đào tạo cách m ạng thát su  (Học 
lợp. học tập, học lập để hoạt động tốt cho Đàng).

Niềm vui lớn lao cũa người tủ cách mạng là được học lập. mở rộng hicu bict đc phái 
tricn tư duy vả giúp dán giúp nước. Cho dù hoàn cảnh khẩc nghiệt thiẻu thốn về vật chất 
bị Ua lấn, tũ đảy về thế xác nhưng họ không nán lòng. Họ tim mọi cách đề biết chừ. đọc
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. .  V. háo cỏ thẻ giúp họ  vươn ra thế giởi tự do
đuọc bảo. bởi vi nhong lhông tin n ^  và trên thê giới. N hò đỏ! ĩ ĩ
bén ngoài, n ịm tbông  tin v ỉ tinh hinh đâu ^  ™ của “on đLrèmg mà họ < w
thcm mục ticu phấn đấu và cỏ thêm niềm tin V

theo.

3’ N g ư "  chiến sĩ cách mạng không chi là những người dám dân thân vì sự  nghiệp giai 

phỏng dân tộc vĩ đại, họ còn là những người làm rạng rở  thêm vẻ đẹp truyền thống cùa dàn

tộc ta. Thông qua nhừng trang hồi ký, chân dung tinh thân ngưỂn cac c ọa
với rthừng nét đ7p tiêu biêu, đại diện cho củn người mới dưới sự dẫn lối soi đường cùa lý 
tuờng cộng sản. Họ là nhừng người giàu lòng yêu nước; thương yeu, bao vẹ, giup ồ  nhan 
dân vượt qua những thảng ngày tăm tối dưới sự cai trị cùa thực dan, đe quoe băng tinh than 
nhân đạo, sự vị tha. Nhừng người cách mạng cflng nhận thức rõ vô vị trí của mình, biết

được những thiếu sót của mình và không ngừng học tập, rèn đức luyện tả iẳ
Qua hình tượng người chiến sĩ cách mạng, tác giả cho thay sự  kê thưa va phát huy 

nhừng truyền thống dân tộc là cần thiết và hợp lý trong hoàn cảnh và đieu kiện mới của dâi 
nước. Bẩng cái nhìn của nhừng nhân chúng lịch sừ, nhừng truycn thong của dân tộc được 
tôn vinh, trân trọng nhằm khen gợi lòng ycu nưởc, tự hào dân tộc và quyết tâm  bào vệ đât 
nước của nhân dân ta. Nhũng giá trị truyền thống này là nguồn gốc của quá trình nhận 
thức; là thước đo cho nhừng phải trái, đủng sai trong xà hội. Đồng thời, với sự  vận dụng, 
biến chuyển hợp lý, từ nhừng cội nguồn của dân tộc con người Việt Nam có thể vươn cao, 

vươn xa đến nhừng chân trời khác.
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