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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Thể tài tiểu thuyết lịch sử trong văn học Việt Nam ñã có từ lâu ñời 

và có nhiều tác phẩm tiêu biểu ñứng ñược với thời gian. Điều ñó chứng 

tỏ lịch sử là mảng ñề tài lớn ñầy sức hấp dẫn ñược văn học ñặc biệt lưu 

tâm, thu hút người cầm bút và có sức hấp dẫn riêng với ñộc giả. 

Trong ñời sống của nhân loại, bên cạnh cái anh hùng, cái lãng 

mạn còn có cái hài, cái bi, nỗi buồn, sự cô ñơn luôn tồn tại như là một 

thuộc tính. Trong ñó cái cô ñơn trở thành một phạm trù mỹ học phổ 

biến, nó là nguồn cảm hứng, nguồn ñề tài vô tận cho nhà văn. Vì vậy, 

những tác phẩm viết về cái cô ñơn có một hấp lực trường tồn với ñộc 

giả mà Trăm năm cô ñơn của G.G.Márquez, Lôi Vũ của Tào Ngu, Bão 

táp triều Trần của Hoàng Quốc Hải là những ví dụ.  

Hồ Quý Ly là cuốn tiểu thuyết lịch sử ñồ sộ viết với phong cách 

ñộc ñáo của Nguyễn Xuân Khánh. Nó hấp dẫn người ñọc bởi qua bàn 

tay tái tạo của nhà văn, những câu chuyện lịch sử mang một dáng dấp 

mới, gần gũi với cuộc sống ñương ñại. Con người trong tiểu thuyết Hồ Quý 

Ly không còn là những con người của lịch sử khô cứng, một chiều mà nhân 

vật có cả phần sáng - tối, phần tốt - xấu, vừa là con người tham vọng, tàn 

bạo ñồng thời cũng là con người tình cảm và cô ñơn. 

Kể từ khi ra ñời ñến nay, ñã có khá nhiều bài báo và một số luận 

văn khóa luận về tiểu thuyết Hồ Quý Ly trên cả hai phương diện nội 

dung và nghệ thuật, ñồng thời chỉ ra những thành công ban ñầu của 

cuốn tiểu thuyết này. Tuy vậy, trong số những tài liệu chúng tôi có 

trong tay, chưa có tài liệu nào nghiên cứu về vấn ñề hình tượng con 

người cô ñơn. Chính những lý do trên ñã thôi thúc chúng tôi thực hiện 
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ñề tài: Hình tượng con người cô ñơn trong tiểu thuyết “H ồ Quý Ly” 

của Nguyễn Xuân Khánh.  

2. Lịch sử vấn ñề 

2.1. Những bài viết về vấn ñề về nội dung lịch sử ñược nêu 

trong tiểu thuyết “H ồ Quý Ly” của Nguyễn Xuân Khánh 

Đã có nhiều bài viết có giá trị của các nhà nghiên cứu trong và 

ngoài nước về thể loại tiểu thuyết lịch sử. Nhưng những công trình 

nghiên cứu chuyên sâu về vấn ñề nội dung lịch sử ñược nêu trong tiểu 

thuyết Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh còn rất ít. Trong số ñó có 

thể kể ñến bài “Tiểu thuyết lịch sử” (tạp chí Nhà văn số 1/2003) của 

Phan Cự Đệ và Luận văn thạc sĩ Ngữ Văn (2010), ĐH Đà Nẵng của 

Lê Thị Bình với ñề tài Chính sử và dã sử trong tiểu thuyết lịch sử của 

Nguyễn Xuân Khánh. 

2.2. Những bài viết về thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết “H ồ 

Quý Ly” của Nguyễn Xuân Khánh 

Viết về thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly của 

Nguyễn Xuân Khánh tác giả Lê Thị Thúy Hậu (2009) trong Luận văn 

thạc sĩ Ngữ văn, ĐH Vinh với ñề tài “Thế giới nghệ thuật trong tiểu 

thuyết Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng Ngàn của Nguyễn Xuân Khánh” ñã 

khai thác khá sâu về phương diện nghệ thuật trong tác phẩm. Song 

luận văn chưa chú trọng khai thác nghệ thuật thể hiện con người cô 

ñơn của Nguyễn Xuân Khánh trong tác phẩm. 

2.3. Những bài viết về việc xây dựng hình tượng nhân vật trong 

tiểu thuyết Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh 

 Đối với cuốn tiểu thuyết Hồ Quý Ly, những bài viết trên các báo 

hoặc các ý kiến của các cuộc tọa ñàm về cơ bản mới thể hiện những 

cảm nhận và ñánh giá ban ñầu về tài năng của tác giả cũng như giá trị 

của tác phẩm. Đỗ Ngọc Yên trong bài “Hình tượng Hồ Quý Ly qua 
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tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh” (Báo Văn nghệ, số 8, 2000) và 

Trần thị Trường trong bài “Những nhân vật nữ trong tiểu thuyết lịch 

sử Hồ Quý Ly” (báo Văn nghệ số 41/2000) là những bài viết nói ñược 

những cảm nhận ban ñầu về những nhân vật  trong tiểu thuyết Hồ Quý 

Ly. Tuy nhiên, vấn ñề về hình tượng con người cô ñơn trong tác phẩm 

chưa ñề cập rỏ nét. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là 

tiểu thuyết Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh 

3.2. Phạm vi nghiên cứu: Chúng tôi tập trung khảo sát vấn ñề con 

người cô ñơn trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh 

thông qua hệ thống nhân vật; các kiểu con người cô ñơn; phương thức 

biểu hiện con người cô ñơn.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp phân tích nhân vật 

4.2. Phương pháp nghiên cứu thể loại 

4.3. Phương pháp so sánh ñối chiếu 

4.4. Phương pháp hệ thống 

5. Đóng góp của luận văn 

a) Qua việc tìm hiểu “Hình tượng con người cô ñơn trong tiểu 

thuyết Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh”, ñề tài góp phần ñi sâu 

vào một kiểu con người – cô ñơn trong nghệ thuật xây dựng nhân vật 

của Nguyễn Xuân Khánh.  

b) Khẳng ñịnh những giá trị ñích thực trong cuốn tiểu thuyết Hồ 

Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh. Đồng thời khẳng ñịnh vị trí của Hồ 

Quý Ly trong quá trình phát triển của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam. 

c) Luận văn sẽ là tư liệu cần thiết cho những ai tìm hiểu về tiểu 

thuyết lịch sử nói chung và nhà văn Nguyễn Xuân Khánh nói riêng. 
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6. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn gồm 

các chương như sau: 

Chương 1: Tiểu thuyết Hồ Quý Ly – từ ñề tài lịch sử ñến ý thức 

biểu ñạt hình tượng con người cô ñơn trong văn học 

Chương 2: Hệ thống hình tượng con người cô ñơn trong tiểu 

thuyết Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh 

Chương 3: Nghệ thuật thể hiện hình tượng con người cô ñơn trong 

tiểu thuyết Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh.                                   

Chương 1 - TIỂU THUYẾT HỒ QUÝ LY - TỪ QUAN NIỆM VỀ 

TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ ĐẾN Ý THỨC BIỂU ĐẠT HÌNH 

TƯỢNG  CON NGƯỜI CÔ ĐƠN TRONG VĂN HỌC 

1.1. Về ñề tài tiểu thuyết lịch sử trong văn học Việt Nam 

1.1.1. Vài nét về tiểu thuyết lịch sử 

1.1.1.1. Khái niệm tiểu thuyết lịch sử 

Theo Từ ñiển văn học, tiểu thuyết lịch sử là thuật ngữ chỉ một 

“loại hình tiểu thuyết hoặc tác phẩm tự sự hư cấu lấy ñề tài làm nội 

dung chính”[59, tr.25]. Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi 

trong Từ ñiển thuật ngữ văn học quan niệm: “Các tác phẩm viết về ñề 

tài lịch sử này có chứa ñựng các nhân vật và các chi tiết hư cấu, tuy 

nhiên nhân vật chính và sự kiện chính thì ñược sáng tạo trên các sử 

liệu xác thực trong lịch sử, tôn trọng lời ăn tiến nói, trang phục, phong 

tục, tập quán phù hợp với giai ñoạn lịch sử ấy” [19, tr.302].  

Từ những nhận ñịnh trên chúng ta có thể hiểu rằng, tiểu thuyết 

lịch sử là tiểu thuyết lấy ñề tài là lịch sử của một dân tộc hay một quốc 

gia nào ñó, nhưng trong quá trình sáng tạo nhà văn vẫn phải tuân thủ 



7 

quy luật của văn học nghệ thuật. Còn tiểu thuyết ấy có thành công hay 

không lại phụ thuộc vào tài năng, tâm huyết của nhà văn và sự thẩm 

ñịnh của bạn ñọc qua thời gian. 

1.1.1.2. Các quan niệm về tiểu thuyết lịch sử 

Có thể chia tiểu thuyết lịch sử thành hai nhóm: 

Thứ nhất: Tôn trọng các sự kiện lịch sử như nó ñã xảy ra và tái 

hiện chính xác, không khí lịch sử. Với quan niệm này, trong tiểu 

thuyết lịch sử, các tác giả luôn coi lịch sử là mục ñích, là cứu cánh, 

còn yều tố tiểu thuyết chỉ là phương tiện mà thôi. 

Thứ hai: Coi lịch sử là cái cớ, là chất liệu, là phương tiện ñể viết 

tiểu thuyết, qua ñó người nghệ sĩ biểu ñạt cái mà mình cần phải biểu 

ñạt. Tức là, tiểu thuyết lịch sử bao gồm cả hư cấu tưởng tượng, thậm 

chí có thể là phản lịch sử.  

Tuy quan niệm về tiểu thuyết lịch sử vẫn chưa có sự thống nhất song 

chúng ta có thể hiểu rằng tiểu thuyết lịch sử trước hết vẫn là tiểu thuyết. Dù 

tiêu ñiểm của nó là nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử, thời ñoạn lịch sử hay 

chỉ là một lát cắt lịch sử thì con người vẫn luôn là vấn ñề trọng tâm. 

1.1.2. Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam ñương ñại với quan niệm 

nghệ thuật về con người  

1.1.2.1.  Con người ñối thoại với lịch sử 

Về ñiểm này tiểu thuyết ñảm bảo yếu tố sự thật lịch sử, tức là dựa 

trên cứ liệu lịch sử ñể tái hiện những tên tuổi, những con người có thật 

dưới cái nhìn của văn chương nhưng vẫn ñảm bảo tính “sự thật”. Mỗi 

nhà văn khi lựa chọn ñề tài lịch sử ñã tự ñưa ra cho mình một cách 

thức ñể ñối thoại với lịch sử. Họ gặp nhau ở một ñiểm chung, ñó là ñể 

nhận thức lại lịch sử trong con mắt toàn vẹn, họ mượn chính các nhân 

vật lịch sử, dựng lại không khí lịch sử ấy ñể chúng ta hiểu hơn thời 
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cuộc ñã qua ñồng thời tự tìm ta cho mình cách sống trong thời hiện ñại 

từ bức thông ñiệp ñược gửi bởi quá khứ. 

1.1.2.2. Con người kết nối với cuộc sống hiện tại 

Việc người viết tiểu thuyết lịch sử lựa chọn con người của quá 

khứ không ñơn thuần ñể “giải”quá khứ mà quan trọng hướng ñến cắt 

nghĩa con người hiện tại.  

Tiểu thuyết lịch sử ñi tìm những mạch ngầm về con người ở 

những tính chất tiêu biểu ñể biện giải cuộc sống. Vẫn là những vấn ñề 

của lịch sử nhưng chúng lại là chiếc cầu nối từ quá khứ ñến hiện tại. 

Tiểu thuyết lịch sử ñã biến lịch sử thành những thang giá trị cuộc sống 

mà con người hiện tại quan tâm, mở ra chân trời khám phá mới, phù 

hợp với tư duy của con người hiện ñại trong cảm thức truy vấn những 

sự thực của lịch sử. 

1.2. Nguyễn Xuân Khánh - từ quan niệm về tiểu thuyết l ịch sử ñến 

tiểu thuyết Hồ Quý Ly 

1.2.1. Nguyễn Xuân Khánh – nhà văn “ñộc hành, ñộc bộ”  

Nguyễn Xuân Khánh sinh ra và lớn lên trong những năm tháng có 

nhiều biến ñộng dữ dội bậc nhất trong lịch sử ñất nước. Cuộc ñời của 

ông là cuộc ñời của một nhà trí thức trải qua nhiều biến cố thăng trầm, 

vì nhiều yếu tố khách quan nên ông phải lăn lộn giữa cuộc ñời ñể sống 

bằng ñủ mọi nghề, ñể viết bằng ñủ mọi trải nghiệm vui buồn. Nhưng 

cuối cùng ông ñã có một kết cục khá ñẹp và ñáng mơ ước khi mà gần 

cuối ñời, tiểu thuyết Hồ Quý Ly (2000), Mẫu thượng ngàn của ông ñạt 

ñược những giải thưởng lớn, ñược hàng triệu ñộc giả mến mộ, ñược 

các nhà phê bình tốn nhiều giấy mực. Gần ñây nhất ông cho ra mắt 

tiểu thuyết Đội gạo lên chùa (2011), gây xôn xao dư luận bởi một 

người cầm bút ñã tuổi tám mươi, vài năm lại cho ra mắt một tác phẩm 
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bề thế, ñóng ñinh vào tâm thức người ñọc như ông quả thực ñáng 

khâm phục.  

Với những gì ông ñã ñóng góp cho nền văn học nước nhà, Nguyễn 

Xuân Khánh xứng ñáng là một trong những nhà tiểu thuyết Việt Nam 

tiêu biểu nhất thế kỷ XXI. 

1.2.2. Nguyễn Xuân Khánh và quan niệm về tiểu thuyết lịch sử  

Qua những bài phỏng vấn tác giả, bước ñầu chúng ta xác ñịnh ñược 

quan niệm về tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Xuân Khánh như sau: 

Thứ nhất, tiểu thuyết lịch sử phải trung thành với l ịch sử, nó là 

ñiều kiện quan trọng ñể phân biệt thể loại tiểu thuyết lịch sử với 

những thể loại khác. Thứ hai, với tiểu thuyết lịch sử nhà văn phải 

“dùng kiến thức lịch sử, văn hóa dân tộc cùng với những trải nghiệm 

ñể có ñược một cái nhìn tổng thể về thời ñại lịch sử mà mình lựa chọn 

cho tác phẩm của mình”. Thứ ba, viết tiểu thuyết lịch sử cũng là viết 

tiểu thuyết. “Tiểu thuyết phải có ñời sống, bi hài, trữ tình”. Thứ tư, 

viết tiểu thuyết lịch sử là do “thúc bách của hiện tại”.  

Quan niệm này sẽ chi phối ñến toàn bộ quá trình sáng tác của 

cuốn tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly cũng như khuynh hướng sáng tác 

tiểu thuyết lịch sử của ông. 

1.2.3. “Hồ Quý Ly”, cuốn tiểu thuyết lịch sử có giá trị nhiều mặt  

Viết Hồ Quý Ly, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh ñã chọn cho mình một 

cách tiếp cận riêng khi khai thác chủ ñề lịch sử. Sự thể nghiệm ấy bước ñầu 

ñã thành công về cách xây dựng nhân vật và bút pháp. Ngoài ra, Hồ Quý Ly 

còn là cuốn tiểu thuyết có giá trị nhiều mặt, trên cả phương diện diện lịch 

sử, văn hóa và tiểu thuyết. Nó xứng ñáng là một trong những tiểu thuyết 

lịch sử tiêu biểu nhất của nền Văn học Việt Nam thế kỷ XX. 

1.3. Về hình tượng con người cô ñơn trong văn học 

1.3.1. Hình tượng con người cô ñơn trong văn học thế giới 
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Chủ ñề cô ñơn là chủ ñề khá quen thuộc trong văn học Đông Tây 

kim cổ. Trong ñó, hình tượng con người cô ñơn ở nhiều tác phẩm 

chính là sự kết tinh tư tưởng nghệ thuật của nhà văn. Tuy cách nhận 

thức, khám phá và phản ánh khác nhau song sự thể hiện con người cô 

ñơn từ xưa ñến nay ñều mang thông ñiệp của nhà văn về thế giới. 

Trong ñó Đôn Ki-hô-tê của Xéc-văng-tec và Trăm năm cô ñơn của 

Mắckét là một trong những tiểu thuyết viết về sự cô ñơn mà cả thế 

giới phải sửng sốt  

1.3.2. Hình tượng con người cô ñơn trong văn học Việt Nam 

Hòa chung vào dòng chảy văn học của thế giới, ñối với nền văn 

học Việt Nam, hình tượng con người cô ñơn ñã manh nha ngay từ văn 

học trung ñại, tới những năm 20, 30 của thế kỷ XX với  những  tác giả tiêu biểu 

như: Xuân Diệu, Nam Cao, … 

Giai ñoạn 1945 – 1975, vì hoàn cảnh lịch sử không cho phép con 

người có những tình cảm cá nhân yếu ñuối. Nên văn học giai ñoạn này 

hầu như không ñề cập ñến vấn ñề cô ñơn. Sau 1975, văn học có 

khuynh hướng nhận thức lại hiện thực chiến tranh. Các nhà tiểu thuyết 

tập trung khai thác vấn ñề số phận con người, ñặc biệt xoáy sâu vào 

những số phận bi kịch, thân phận cô ñơn của con người.Với hàng loạt tác 

phẩm tiêu biểu như: Nỗi buồn chiến tra nh của Bảo Ninh, Bến không chồng 

của Dương Hướng, Nước mắt ñỏ của Trần Huy Quang, … 

Cảm thức cô ñơn xuất hiện từ rất sớm trong văn chương nhân loại, 

nhưng ý thức biểu ñạt nó mỗi thời ñại mỗi khác. Hòa chung vào dòng 

chảy không ngừng ñó tiểu thuyết lịch sử Việt Nam ñương ñại mà cụ 

thể là tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh ñã khắc họa 

nên một hình tượng con người cô ñơn ñiển hình mang ñậm dấu ấn cá nhân 

và làm nên một trong những cách tân nghệ thuật quan trọng. 
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Chương 2 – HỆ THỐNG HÌNH T ƯỢNG CON NGƯỜI CÔ ĐƠN 

TRONG TIỂU THUYẾT HỒ QUÝ LY CỦA 

NGUYỄN XUÂN KHÁNH 

2.1. Kiểu hình tượng con người cô ñơn trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly 

của Nguyễn Xuân Khánh 

2.1.1. Nỗi cô ñơn của những kẻ sĩ tài hoa và những nhân vật số 

phận trong dòng lịch sử 

2.1.1.1. Nỗi cô ñơn của kẻ sĩ tài hoa 

Trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly, Nguyễn Xuân Khánh tạo ra một thế 

giới nhân vật - những kẻ sĩ tài hoa và những nhân vật số phận ñều là 

nạn nhân của thời ñại. Mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi ñau riêng 

nhưng cùng gặp nhau ở sự cô ñơn.  

Hồ Nguyên Trừng và Phạm Sinh là hai nhân vật tiêu biểu cho nỗi 

ñau giằng xé của con người, bị mắc kẹt giữa con người bổn phận và 

con người cá nhân. Hồ Nguyên Trừng là biểu tượng cho sự giằng xé 

giữa “tri” và “hành”, không muốn thỏa hiệp với thời cuộc nhưng cũng 

không ñủ bản lỉnh ñể chống lại nên anh ñành ngậm ngùi hi sinh hạnh 

phúc cá nhân cho ñại cuộc. Còn Phạm Sinh cũng là nhân vật rơi vào 

cô ñơn bởi ñứng giữa hai làn ñạn của phe bảo thủ và phe canh tân, 

cuối cùng anh không theo phe nào, không tham gia vào công cuộc 

thay ñổi nên chí lớn không phục vụ ñược cho ñời ñành phải lui về ở 

ẩn, lấy sự cống hiến cái ñẹp sự thanh cao làm vui cho ñời.  

Như vậy, nỗi cô ñơn của những nhân vật kẻ sĩ tài hoa là nỗi cô 

ñơn của những con người không thể thỏa hiệp với thời cuộc 

2.1.1.2. Nỗi cô ñơn của những nhân vật số phận trong dòng lịch sử 

Những nhân vật số phận, họ là những con người của ñời sống 

cung ñình, những hoàng ñế trên ngôi cao nhưng lại phải chịu số phận 

nghiệt ngã, luôn bị nỗi cô ñơn dày vò.  

Nghệ Tông là vị vua cô ñơn giữa ñất nước, nhân dân mình, ông 

ñứng trên ngôi cao mà bất lực nhìn vương triều do tổ tiên mình gây 
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dựng nên ñang từng bước sụp ñổ. Cho ñến lúc chết ông vẫn day dứt 

không nguôi về cơ nghiệp của tổ tông. Thuận Tông lại là chàng trai 

nhân từ và yếu ñuối. Ông nhận lấy ngai vàng như một thứ nghiệp 

chướng. Ông như ñiên dại vì trở thành miếng mồi cho các phe cánh 

dành giật. Thậm chí tránh ñời vào ñạo, Thuận Tông cũng “bị lừa”. 

Ông rơi vào cô ñơn: “Ôi! Cô ñơn! Ta sinh ra trong xứ sở cô ñơn” [30, 

tr.694 – 695]. Một vị vua ñáng thương lạc lõng và cô ñơn giữa triều 

ñại của chính mình. 

Qua bi kịch của những kẻ sĩ tài hoa và những nhân vật số phận trong 

tiểu thuyết Hồ Quý Ly, chúng ta thấy rằng tận trong góc khuất của mỗi 

người ñều có những tâm sự riêng mà nếu lột bỏ mũ áo, chức danh thì họ 

ñều là những con người có số phận nghiệt ngã trong dòng xoáy của lịch sử. 

Những ñiều ñó không có bất kỳ cuốn sách lịch sử nào ghi chép lại. 

2.1.2. Nỗi cô ñơn của những nhân vật phụ nữ trong dòng xoáy 

lịch sử - cái ñẹp “lạc thời và lạc loài” 

Nhân vật nữ trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly không chỉ ñông ñúc về 

số lượng mà các nhân vật nữ còn có sự phong phú về loại hình, nhiều 

giằng xé trong nội tâm. Hầu hết họ ñều là những người phụ nữ ñẹp, 

tuy hoàn cảnh xuất thân có sự khác nhau, song hầu hết họ ñều bị rơi vào 

hoàn cảnh bị giằng xé giữa những thế lực trái chiều.  

Tiêu biểu cho vẻ ñẹp kiêu sa ñài các nhưng vẫn dịu dàng kín ñáo 

của người phụ nữ trong cuộc sống cung ñình là quận chúa Quỳnh Hoa, 

công chúa Huy Ninh, hoàng hậu Thánh Ngẫu, … Bên cạnh ñó Nguyễn 

Xuân Khánh còn xây dựng nên hình tượng người phụ nữ ñẹp, gợi cảm 

một cách hừng hực, ngút ngát. Đó là nàng Thanh Mai, là cô cung nữ 

Ngọc Kiểm. Họ không phải là con ông vua bà chúa nhưng số phận của 

họ giống nhau ở chổ họ ñều bị cuốn vào dòng xoáy ñảo ñiên của lịch sử. 

Họ bị giằng xé giữa một bên là gia ñình một bên là tình yêu, vừa muốn 

ủng hộ chồng hết sức ñồng thời cũng muốn là người con hiếu nghĩa 
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nhưng thời cuộc ñẩy họ rơi vào tình cảnh trớ trêu, phải ngậm ngùi nhận 

lấy nỗi cô ñơn cho thân phận hồng nhan của mình. 

2.2. Hồ Quý Ly - nhân vật ñiển hình về nỗi cô ñơn của con người 

thời ñại 

2.2.1. Nỗi cô ñơn của kẻ chí lớn mà ít có người hiểu và ủng hộ 

 Hiện nên trong tác phẩm là một Hồ Quý Ly mạnh mẽ quyết liệt, 

ông xuất hiện giữa sự giãy giụa, tàn lụi của tình thế lịch sử. Ông nhận 

thức ñược sự “bạc nhược” của nhà Trần nên ông không chấp nhận trở 

thành “ngu trung” cho một triều ñại ñã ñến hồi mạt vận, ông “muốn 

tìm một phương thuốc lớn” ñể cứu nguy cho ñất nước, mang lại cho 

non sông một bộ mặt mới, cho người dân ñời sống ấm no thanh bình. 

Hồ Quý Ly thực hiện sứ mệnh lịch sử với vai trò một nhà cải cách 

vĩ ñại trên mọi l ĩnh vực: quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, 

… Đó là những tư tưởng mới mẻ, táo bạo và tiến bộ vượt bậc. Tuy 

nhiên, ông vấp phải sự chống ñối quyết liệt. Ông lao vào ñam mê 

quyền lực, lôi kéo người tài giỏi về phe cánh của mình. Gây ra những 

cuộc tàn sát ñẫm máu. Tham vọng cải cách ñã khiến ông bị cô lập, gia 

ñình không hiểu, nhân dân chưa kịp hiểu ra còn những kẻ theo ông thì 

nữa chừng. Họ không thấy ñược ở con người Hồ Quý Ly những trăn 

trở, ñau ñớn, dằn vặt khi ông phải ñứng ra lật ñổ một triều ñại mà ông 

ñã phụng sự và tôn thờ gần cả cuộc ñời.  

Trên con ñường chinh phục quyền lực và ñịa vị, ñã không ít lần 

Hồ Quý Ly ñau ñớn và cắn rứt lương tâm trước những việc làm “ghê 

gớm” của mình. Song, tất cả những suy nghĩ ấy ông không thể chia sẻ 

với ai kể cả ñó là người thân trong gia ñình hay những cận thần cùng 

phe cánh với mình. Hồ Quý Ly rơi vào bi kịch của con người cô ñơn vì 

không có ai hiểu mình, nỗi cô ñơn của kẻ trí lớn mà ít có người hiểu và ủng 

hộ. Đây là kiểu cô ñơn của “Ta là Một. Là Riêng. Là Thứ nhất” 
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2.2.2. Nỗi cô ñơn choáng váng khi mất ñi người “gi ữ phần hồn 

của mình” 

Nguyễn Xuân Khánh không chỉ xây dựng nhân vật Hồ Quý Ly 

trên phương diện một nhà chính trị, quân sự tài ba mà ông còn khai 

thác nhân vật ở khía cạnh ñời tư. Trong góc khuất ñời tư ấy, tình yêu 

của ông với bà Huy Ninh là những trang ñẹp, lãng mạn mà thiếu nó 

hình tượng văn học này cũng thiếu ñi một phần sinh ñộng.  

Hồ Quý Ly yêu vợ và coi bà Huy Ninh là người tri kỉ duy nhất của 

mình nên những khi ông mệt mỏi, với những tranh ñấu giành giật thì 

ông tìm về bên cạnh bà, trong ngôi nhà mà “sự dịu hiền của bà ñã ám 

vào không gian” là ông thấy bình yên và hạnh phúc, thấy như ñược 

tiếp thêm sức mạnh. Khi bà Huy Ninh mất, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi 

cuối cùng của Hồ Quý Ly cũng theo bà ra ñi, ông thấy thiếu thốn và 

mất cân bằng bởi bà là người “chăm giữ phần hồn” cho ông nên khi bà 

mất ông như “choáng váng cô ñơn”, “nỗi cô ñơn khi thiếu vắng người 

vợ yêu”. Có lúc ông phủ phục bên pho tượng bà và ông khóc, lúc ấy 

con người thứ hai trong Hồ Quý Ly trỗi dậy - ñó là con người yếu 

ñuối. Chỉ khi nhớ về bà Huy Ninh ông mới khóc. Chỉ có tựa bên pho 

tượng trắng ông mới có ñược những phút giây yên ổn hiếm hoi, những 

phút lặng trong cuộc ñời ñầy sóng gió.  

Bằng những chi tiết hư cấu trong tình yêu của Hồ Quý Ly với bà 

Huy Ninh, Nguyễn Xuân Khánh ñã xây dựng nhân vật Hồ Quý Ly 

mang chất “người” sống ñộng. 

2.2.3. Nỗi cô ñơn của nhà cải cách táo bạo ñến quá sớm trong 

một thời ñại quá trì trệ 

Trong cuốn tiểu thuyết này, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh ñã ñặt 

nhân vật Hồ Quý Ly vào trong hoàn cảnh ñiển hình của thời ñại và có 

những nét riêng nổi bật hẳn so với thời ñại ñể thấy ñược sự “l ệch pha” 

của một con người trí tuệ tài năng nhưng lại sinh nhầm thời, không 

ñược lòng người nên rơi vào bi kịch của nhà cải cách ñơn ñộc. 
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Trong bối cảnh nhiễu nhương của lịch sử, Hồ Quý Ly xuất hiện 

như một hiện tượng ñặc biệt, ông là người của những “số một”. Ông 

chứng tỏ vị trí “số một”của mình trong các cải cách táo bạo như hạn 

ñiền, hạn nô, "số một" trong hàng quý tộc ngoại thích ñời Trần về tính 

kiên quyết. Thế nhưng con người “số một” ấy lại sinh ra trong một 

triều ñại ñang lúc suy tàn rệu rã, lúc mà bọn hủ nho ca ngợi "chính 

thống" bất tử ñể bấu víu quyền lợi cá nhân. Và chính trong xã hội suy 

tàn ấy, người ñọc nhận ra nỗi lòng cô ñơn ở một thiên tài "ñộc bộ", 

"ñộc hành" trên hành trình ñổi mới.  

Từ sự thất bại trong cải cách của Hồ Quý Ly, ta có thể nói ông là 

nhà cách mạng tư tưởng tiến bộ, táo bạo nhưng ông lại là người ñến 

quá sớm trong khi thời ñại quá trì trệ, nên ông rơi vào trạng thái cô 

ñơn, cái cô ñơn của người luôn giữ vị trí “số một” bị người ñời ghanh 

ghét, nỗi cô ñơn của người ñi tiên phong mở ñường. 

2.3. Hồ Quý Ly trong cái nhìn ña chiều của Nguyễn Xuân Khánh 

2.3.1. Hồ Quý Ly - nhân vật lưỡng diện 

Nếu như trong chính sử, Hồ Qúy Ly ñược biết ñến là một con 

người khô khan với những toan tính, âm mưu và hành ñộng, thì trong 

tiểu thuyết Hồ Quý Ly, Nguyễn Xuân Khánh ñã xây dựng một nhân 

vật Hồ Quý Ly như một ñiển hình cho kiểu nhân vật ña diện. 

2.3.1.1. Hồ Quý Ly, nhân vật có tầm vóc trí tuệ sắc sảo, một nhà 

cải cách tài ba 

Trong tiểu thuyết  này Nguyễn Xuân Khánh ñã xây dựng Hồ Quý 

Ly từ một nhân vật lịch sử với những mốc quan trọng trong cuộc ñời 

thành một nhân vật văn học sống ñộng với những ñóng góp không nhỏ 

cho quá trình phát triển của ñất nước trên mọi phương diện như: Về 

chính trị, quân sự, tài chính, kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục. Ở mặt 
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nào ông cũng cố gắng hết sức mình với mong muốn trị nước an dân, 

nhằm ñem ñến cho dân cho nước một thời thịnh trị thái bình.  

Từ việc miêu tả con người ñổi mới Hồ Quý Ly, nhà văn “ñặt ra vấn ñề: 

một dân tộc luôn luôn cần ñổi mới, nếu không sẽ rơi vào khủng hoảng”. 

2.3.1.2. Kẻ tiếm ngôi, tên tội ñồ phản nghịch của nhà Trần 

Không chỉ là một nhà cải cách tài ba, Hồ Quý Ly còn ñược 

Nguyễn Xuân Khánh tái hiện qua những sự kiện ñược xem là tội ác 

của ông như: Giết vua Trần Phế Đế cùng với Ngự sử Lê A Phu và các 

tướng quân Nguyễn Khoái, Nguyễn Vân Nhi, Nguyễn Bát Sách. Giết 

Trang Định Vương Trần Ngạc, … gồm 13 người. Khi tiến hành hội 

thề Đốn Sơn, Hồ Quý Ly ñã tiến hành một cuộc thảm sát ñẫm máu. 

Ông cho bắt 215 người và giết 85 người. 

Qua cái nhìn ña chiều về Hồ Quý Ly, Nguyễn Xuân Khánh ñề cao 

một cá nhân kiệt xuất nhưng ông cũng thấy ñược hạn chế của con 

người kiệt xuất ấy. Khi tự ñẩy mình nên ñỉnh cao của sự cô lập, của 

việc muốn ñứng ñầu công cuộc sáng tạo lịch sử, con người sẽ thấy cô 

ñơn, chơi vơi và vô nghĩa. Câu hỏi cần phải làm thế nào ñể con người 

có thể sáng tạo và ñổi thay ñược lịch sử vẫn ñược ñặt ra cháy bỏng. 

2.3.2. Hồ Quý Ly và sự ñồng cảm của Nguyễn Xuân Khánh 

2.3.2.1. Đồng cảm với“cái ñau ñớn của kẻ ñi tiên phong Hồ Quý Ly” 

Hồ Quý Ly luôn là  nhân vật gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. 

Để tìm ra một câu trả lời thống nhất về nhân vật này quả là một vấn ñề 

không hề ñơn giản. Với cái tâm của người cầm bút, Nguyễn Xuân 

Khánh mong muốn tìm ñược ở người ñọc sự ñồng cảm với Hồ Quý Ly 

-  người mang trong mình “cái ñau ñớn của kẻ ñi tiên phong”.  

Nguyễn Xuân Khánh ñã khéo léo tạo ra thế ñối lập mâu thuẫn 

giữa con người bên ngoài và con người bên trong của Hồ Quý Ly ñể 

người ñọc thấy rõ bi kịch trong bản thể cá nhân của Hồ Quý Ly. Một con 
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người bên ngoài càng táo bạo, quyết liệt thì bên trong càng cô ñơn, yếu 

ñuối. Vì thế ông rất cần sự cảm thông chia sẻ sâu sắc của hậu thế.  

Qua những trang văn thấm ñẫm tính nhân văn, Nguyễn Xuân Khánh 

ñã cho người ñọc thấy ñược ñằng sau những mưu mô, tàn ác của Hồ Quý 

Ly là cái ñau ñớn, dằn vặt, bất lực của một con người ñầy tâm huyết với 

ñất nước, với nhân dân. Chính vì thế, nhà văn không chỉ ñem ñến cho 

người ñọc chân dung một Hồ Quý Ly như trong chính sử mà còn giúp 

chúng ta thấy ñược con người bên trong của nhân vật. Từ ñó, tác giả gửi 

ñến một thông ñiệp về cách ñánh giá một con người.  

2.3.2.2. Đồng cảm với nỗi cô ñơn - cái vốn có ẩn sâu trong tâm 

hồn mỗi người 

Trong cuộc sống, con người luôn mong muốn khám phá người 

khác và hiểu chính mình, nhưng nhiều khi lại không tìm ra ñược lời 

giải ñáp. Bằng sự nhạy cảm của nhà văn, Nguyễn Xuân Khánh dần lật 

mở trong từng trang tiểu thuyết của mình ñể giúp người ñọc nhận ra, 

lý giải cái ẩn sâu trong tâm hồn mỗi người. 

Qua cuộc ñời một số nhân vật lịch sử  mà chúng tôi tìm hiểu như: 

Hồ Nguyên Trừng, Trần Nghệ Tông, Trần Thuận Tông, Thánh Ngẫu, 

Huy Ninh,… ñặc biệt là nhân vật Hồ Quý Ly, bạn ñọc hôm nay có 

thêm ñiều kiện ñể hiểu rõ một nét tính cách của Hồ Quý Ly. Đó chính 

là ở chỗ sâu thẳm còn có một Hồ Quý Ly cô ñơn và hướng thiện. Một 

Nghệ Tông, Thuận Tông cô ñơn vì bất lực trước hoàn cảnh, hay nỗi cô 

ñơn của bà hoàng hậu góa chồng phải chịu nhiều áp lực. Như vậy, từ 

một trạng thái mà trong mỗi con người ai cũng có, Nguyễn Xuân 

Khánh ñã khéo léo xây dựng nên bi kịch của những con người trong 

lịch sử. Cũng vì thế người ñọc nhận ra rằng, trong bản thân mỗi con 

người ñều có những góc khuất mà ở ñó nỗi cô ñơn luôn tiềm ẩn trong 

tâm hồn.  
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Vẽ lại bức tranh một triều ñại phong kiến ñang lâm vào cảnh suy 

tàn, qua việc xây dựng hình tượng con người cô ñơn trong tiểu thuyết 

Hồ Quý Ly, Nguyễn Xuân Khánh ñã truyền ñến người ñọc một cái 

nhìn rất nhân bản về con người: Con người dù ở trong hoàn cảnh nào, 

ở bất kỳ thời ñại nào nỗi cô ñơn cũng tồn tại như một bản năng tiềm 

ẩn “con người vốn ñộc hành, ñộc bộ”, song trong từng hoàn cảnh khác 

nhau thì biểu hiện của nó có sự khác nhau. 

Chương 3 - NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN HÌNH T ƯỢNG CON 

NGƯỜI CÔ ĐƠN TRONG TIỂU  THUYẾT HỒ QUÝ LY CỦA 

NGUYỄN XUÂN KHÁNH  

3.1. Không gian và thời gian nghệ thuật 

3.1.1. Không gian lịch sử - ñịa lay và không gian  cá nhân khép kín 

3.1.1.1. Không gian lịch sử - ñịa lý 

Không gian lịch sử, ñịa lý trong Hồ Quý Ly là không gian ña dạng, 

rộng lớn ñi vào lịch sử như một chứng nhân cho sự ñổi thay, phát triển 

của ñất nước như: cung Quan Triều của các ñời vua Trần, cung ñiện 

Họa Lư của quan Thái sư, phủ Thượng tướng Trần Khát Chân với trại 

Mai, thành Tây Đô (thành nhà Hồ, quang cảnh núi Yên Tử với những 

ngôi chùa mang ñậm nét văn hóa, tín ngưỡng và một số ñịa danh phố 

phường của Thăng Long như Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Đồng, … 

 Từ không gian này sẽ làm nổi bật không gian cá nhân khép kín của 

nhân vật, qua ñó nhân vật bộc lộ những suy tư thầm kín không dễ tỏ bày.  

3.1.1.2. Không gian cá nhân khép kín 

Bên cạnh việc diễn tả không gian ñời sống xa hoa tráng lệ của của 

vua quan, Nguyễn Xuân Khánh dành nhiều chỗ cho không gian cá 

nhân riêng tư. Đó là không gian căn phòng tân hôn của Hồ Nguyên 

Trừng và Quỳnh Hoa, là thư phòng của Hồ Quý Ly, … những không 

gian riêng tư như muốn khép kín với thế giới bên ngoài, ở ñó con 
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người thực sự là mình, sống trọn vẹn với mọi vui buồn, ñược mất của 

số phận. 

Chú ý tạo dựng không gian riêng tư, tác giả muốn làm nổi bật bi 

kịch cô ñơn của những còn người thời ñại. Người ñọc có thể cảm thấu 

nỗi cô ñơn, sự trăn trở suy tư của họ qua không gian ñời tư khép kín 

ấy. Với cách biểu hiện này, tiểu thuyết Hồ Quý Ly ñã chạm tới những 

vấn ñề bức xúc ẩn chứa trong số phận của con người. 

3.1.2. Thời gian ñồng hiện và thời gian tâm lý 

3.1.2.1. Thời gian ñồng hiện 

Trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly, Nguyễn Xuân Khánh ñã cùng lúc tái 

hiện nhiều chiều thời gian, ñồng hiện cùng lúc các chiều thời gian ấy 

một cách thành công. Đây cũng là một trong những nét ñặc trưng về 

nghệ thuật của tác phẩm. 

Thời gian ñồng hiện xuất hiện liên tục trong các sự kiện vào thời 

ñiểm hiện tại, quá khứ ñược nêu ra và ñi kèm trong tác phẩm. Để làm 

rõ hơn sự kiện hiện tại bao giờ tác giả cũng chêm xen vào một sự kiện 

của quá khứ. Đó có thể là quá khứ của ngày hôm qua, cũng có thể là 

quá khứ của cả thế kỷ trước. Có khi sự xen kẽ giữa thời gian hiện tại 

và thời gian quá khứ là do mạch truyện và do người dẫn truyện, nhưng 

ñôi khi ñó còn là hồi ức của nhân vật. 

Với việc dựng lên nhiều mảng không gian xen kẽ, ñan cài khác 

nhau, tiểu thuyết Hồ Quý Ly ñã mở rộng ñược phạm vi phản ánh 

những sự kiện trọng ñại của lịch sử, khắc sâu thêm thế giới nội tâm bí 

ẩn của con người, tái hiện chân dung con người với tư cách cá nhân 

mang tâm trạng cô ñơn, ñồng thời gợi lên trong tâm trí người ñọc 

những ấn tượng hãi hùng của số phận con người trước sức mạnh phủ 

phàng của những cơn bão táp quyền lực. 
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3.1.2.2. Thời gian tâm lý 

Trong Hồ Quý Ly, Nguyễn Xuân Khánh nhìn con người từ phía 

tâm lý với những lo âu, trăn trở, khát vọng, … Ở ñó, mỗi nhân vật ñều 

có thời gian riêng của mình, họ sống với mơ ước, khát vọng thầm kín, 

sống với những suy tư, ñau khổ không thể nói ra. 

Trong tiểu thuyết, người ñọc biết ñến một Hồ Quý Ly với nhịp 

sống táo bạo, quyết liệt. Chính nhịp sống ấy phần nào thể hiện con 

người táo bạo Hồ Quý Ly. Song, nó còn ngầm ẩn sự lo lắng, bất an vì 

thất bại có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Hồ Nguyên Trừng là nhân vật 

phải chịu những giằng xé trong tư tưởng nên dường như nhịp sống của 

Nguyên Trừng lúc nào cũng ở trạng thái ngưng trệ, ngột ngạt. Nghệ 

Tông trong phút giây lâm chung muốn ra ñi nhẹ nhàng, thanh thản 

nhưng lòng ông lại chứa chất bao ñiều ưu tư, phiền muộn về thời thế, 

về bản thân mình. Độ căng tâm lý của Nghệ Tông khiến cho người 

ñọc thấy thời gian như bị kéo dài mãi ra, không dứt.  

Thời gian tự nhiên kéo dài nhưng có khi thời gian lòng người lại 

trở nên ngưng ñọng. Trong giây phút Hồ Nguyên Trừng và Trần Khát 

Chân ngắm vẻ ñẹp lạ lùng của một cây mai. Phút giây ấy, thời gian 

như ngừng trôi. Họ hiểu nhau, nhưng không ai nên tiếng vì mỗi bên 

không muốn chạm vào lý tưởng của ñối phương. Chính sự nhạy cảm 

ấy ñưa họ vào một không khí nặng nề và ở ñây, im lặng trở thành ñỉnh 

cao của ngôn ngữ. 

Khảo sát một vài nét cơ bản của thời gia nghệ thuật trong tiểu thuyết 

Hồ Quý Ly cho phép chúng ta thấy rõ con người bên trong, con người ñời 

thường trong từng nhân vật lịch sử cách xa chúng ta cả sáu trăm năm. 

Đây là một trong những yếu tố quan trọng ñể nhà văn xây dựng nhân vật 

lịch sử như ñang sống, ñang ñối thoại với chúng ta hôm nay. 
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3.2. Nghệ thuật xây dựng nhân vật  

3.2.1. Khám phá nhân vật qua những tình huống mâu thuẫn và 

xung ñột tâm lý 

Khám phá nhân vật qua những tình huống mâu thuẫn, xung ñột 

tâm lý là một trong những thủ pháp ñắc ñịa của nhà văn Nguyễn Xuân 

Khánh khi xây dựng nhân vật, ñặc biệt là nhân vật cô ñơn. 

Nhân vật trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly là những nhân vật có hoàn 

cảnh khác nhau, mỗi nhân vật mang một nỗi niềm riêng nên xung ñột 

tâm lý và sự giằng xé nội tâm của mỗi người lại không giống nhau: có 

sự chọn lựa sống - còn, cách tân hay hoài cổ, tình thân hay tình yêu, 

… Có khi người ñọc có cảm giác nhân vật của Nguyễn Xuân Khánh lúc 

nào cũng như ñứng ở ngã ba ñường, luôn bị giằng xé, phân vân không biết 

chọn con ñường nào ñi cho ñúng. Vì vậy, nhân vật trong Hồ Quý Ly hầu 

như là những nhân vật bị ñẫy vào trạng thái cô ñơn không lối thoát bởi 

những giằng xé, xung ñột tâm lý không ñược giải tỏa.  

3.2.2. Xây dựng nhân vật theo ñiểm nhìn có  tính “ñối thoại”   
 Đối thoại của nhân vật trong Hồ Quý Ly khá phong phú và ña 

dạng. Nó biểu hiện ở cả ñối thoại bên ngoài (tức là ñối thoại giữa tác 

giả với bạn ñọc thông qua tác phẩm văn học) và ñối thoại bên trong 

(ñối thoại giữa người trần thuật với nhân vật, giữa nhân vật với nhân 

vật, giữa tác giả với nhân vật, …). 

Việc xây dựng nhân vật theo hướng ñối thoại ñã bộc lộ sự ña 

chiều, phức tạp của thế giới bên trong nhân vật làm cho những nhân 

vật hiện ra vừa là con người của ñời sống vừa là con người của huyền 

thoại. Sử dụng phương pháp này, Nguyễn Xuân Khánh ñã làm nhân 

vật Hồ Quý Ly rất sống, rất thật và gần gũi hơn với cuộc ñời, nhân vật 

này trở thành bức tranh nhiều chiều, thú vị.  

Như vậy, xây dựng nhân vật theo hướng ñối thoại mang lại tính ña 

thanh phức ñiệu cho tiểu thuyết này. Đây là một ñiểm mạnh trong bút 

pháp tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Xuân Khánh. 
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3.2.3. Khắc họa tâm trạng nhân vật qua ñộc thoại nội tâm 

Độc thoại nội tâm cũng là một kiểu diễn ngôn ñược người kể 

chuyện sử dụng khá nhiều trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly với dụng ý: ñể 

nhân vật cất lên tiếng nói trong tầng sâu tâm hồn, qua ñó bộc lộ con 

người bên trong của mình. 

Độc thoại nội tâm thể hiện thế giới nội tâm ñầy xáo trộn của Hồ 

Quý Ly, làm rõ ñộng cơ thoán ngôi nhà Trần ñáng cảm thông của ông. 

Độc thoại góp phần làm sâu sắc hơn những trăn trở không nguôi về 

dân, về nước của vua Trần Nghệ Tông, và những ñau ñớn dằn xé của 

Hồ Nguyên Trừng khi ñứng trước sự lựa chọn hay từ bỏ, … 

Như vậy, ñộc thoại nội tâm ñã làm tăng thêm tính chân thực, 

khách quan cho tác phẩm. Đây cũng là ñiểm ñặc sắc trong nghệ thuật 

xây dựng nhân vật của Nguyễn Xuân Khánh, góp phần quyết ñịnh nên 

lối viết, phong cách của nhà văn. 

3.3. Kết cấu và giọng ñiệu nghệ thuật  

3.3.1. Kết cấu ña tầng và kết cấu tương phản ñối lập 

3.3.1.1. Kết cấu ña tầng 

Trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly, Nguyễn Xuân Khánh kết cấu truyện 

theo nhiều chương, mỗi một chương như một cuốn tiểu thuyết nhỏ, kể 

về nhiều nhân vật khác nhau dưới những góc ñộ khác nhau. Tưởng 

như rời rạc mà lại thống nhất. Với sự phân chia thành mười ba chương 

riêng biệt, Nguyễn Xuân Khánh cho ta cảm nhận về từng cuộc ñời, 

từng thời ñoạn nhất ñịnh. Nhà văn như một kiến trúc sư khôn ngoan vì 

ñã tìm ra lối dẫn chuyện, kết cấu cốt truyện ñầy tính li kỳ như những 

tiểu thuyết chương hồi, lại tích hợp với lối ghép mảnh của tiểu thuyết 

hiện ñại khiến cho Hồ Quý Ly hấp dẫn, lôi cuốn người ñọc cho ñến 

trang cuối cùng. 

Xét ở tầm vi mô, câu chuyện ñời của từng nhân vật cũng là một 

cấu trúc phức ñiệu, ña thanh. Trong Hồ Quý Ly, Nhân vật Hồ Quý Ly 

là nhân vật ñứng giữa “mắt bão”, là trung tâm của mọi diễn biến xoay 
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vòng của cốt truyện. Hiệu ứng của cơn bảo ấy có thể ñưa người ñọc 

tới những câu chuyện khác về cuộc ñời của một số nhân vật như Sử 

Văn Hoa, Phạm Sinh, Nguyên Cẩn, Phạm Sư Ôn, … và cuối cùng lại cuốn 

người ñọc trở lại với trận cuồng phong mà nhân vật chính tạo ra 

Với kết cấu ña tầng, theo các sự kiện và nhân vật. Nguyễn Xuân 

Khánh ñã làm cho người ñọc cảm nhận nhân vật trong Hồ Quý Ly là 

nhân vật tiểu thuyết chứ không phải nhân vật của thể loại nào khác. 

3.3.1.2. Kết cấu tương phản ñối lập 

Trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly, nhà văn ñã  sử dụng rất thành công 

kiểu kết cấu tương phản ñối lập.  

Có những ñối lập trên quy mô toàn dân tộc (ta - ñịch), tương phản 

ñối lập giữa các lực lượng xã hội, các luồng tư tưởng và thậm chí ñối 

lập ngay chính bản thân mỗi con người (Hồ Quý Ly, Trần Khát Chân, 

Hồ Nguyên Trừng, Huy Ninh, … ) 

Các cấp ñộ kết cấu tương phản ñối lập trong tiểu thuyết Hồ Quý 

Ly từ cao ñến thấp, từ tầm vĩ mô của dân tộc ñến vi mô trong bản thân 

mỗi nhân vật. Đặc biệt, với việc sử dụng kết cấu tương phản ñối lập ñể 

miêu tả những mâu thuẫn, xung ñột trong chính bản thân nhân vật có 

vai trò làm nổi rõ ý tưởng và thông ñiệp của tác giả. 

3.3.2. Giọng thấu hiểu cảm thông và ngợi ca ngưỡng mộ 

3.3.2.1. Giọng thấu hiểu cảm thông 

Với 61 nhân vật trong tiểu thuyết, Nguyễn Xuân Khánh không 

ghét hay lên án ai mà gần như yêu thương hết thảy nhân vật, từ bậc 

“chân mệnh thiên tử” cho ñến những người hầu kẻ hạ. Song những 

giây phút cô ñơn của Hồ Quý Ly mới thực sự là những trang viết của 

sự thấu hiểu cảm thông và chia sẻ. Đó là cảnh tượng Hồ Quý Ly lặng 

lẽ ngồi bên tượng bà Huy Ninh. Những lời tâm sự của Hồ Quý Ly 

trước pho tượng phải chăng chính là lời của tác giả ñang chêm xen 

vào ñể mọi người hiểu thêm về những việc Quý Ly làm. 
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Nguyễn Xuân Khánh ñã nói tất cả bằng tiếng nói cảm thông, chia 

sẻ, bằng chính nỗi lo âu lớn lao, khắc khoải về con người và cuộc ñời 

mà ông hết lòng yêu thương. Tất cả ñều ñược soi chiếu trong ánh sáng 

nhân văn, niềm tin yêu sâu sắc của nhà văn. Do ñó, nó ñã vượt qua 

nhiều tác phẩm theo xu hướng nhận thức lại lịch sử, nó nuôi dưỡng 

niềm tin yêu và ñưa con người tài năng về ñúng vị trí họ xứng ñáng 

ñược nhận. Có lẽ vì thế, Nguyễn Xuân Khánh ñã biết lấy những ñầy vơi 

của lòng mình mà lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, sẻ chia với những ñầy 

vơi của mọi người, neo giữ lòng tin yêu vào con người. 

3.2.1.2. Giọng ngợi ca, ngưỡng mộ 

Bên cạnh giọng triết lý suy tư, giọng thấu hiểu cảm thông trong tiểu 

thuyết Hồ Quý Ly còn có giọng ngợi ca ngưỡng mộ. Đối tượng ñược tác giả 

thể hiện giọng ñiệu này khá ña dạng. Đó là những người anh hùng  như  

Trần Khát Chân, Trần Thuận Tông, … Người có tài năng xuất chúng như 

Hồ Quý Ly hay  ngợi ca cả những con người bình thường như Sử Văn 

Hoa, Phạm Sinh, …  

Qua giọng ngợi ca ngưỡng mộ, nhân vật trong Hồ Quý Ly toát lên 

vẻ ñẹp sinh ñộng và sức sống mãnh liệt. Qua ñó, tác giả gửi ñến ñộc 

giả sự nhìn nhận một cách toàn vẹn về con người. Đã là con người ai 

cũng có những xấu - tốt, cao cả - tầm thường và ñương nhiên những 

cái tốt ñẹp, cao cả luôn ñược ngợi ca, ngưỡng mộ. 

 

                                    KẾT LUẬN 
1. Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam với những bước thăng trầm, ñã trở 

thành một bộ phận không thể thiếu trong cấu trúc thể loại văn học. 

Cùng với quá trình ñổi mới văn học, tiểu thuyết lịch sử cũng dần có sự 

chuyển mình ñể thích ứng với công chúng và thời ñại. Qua tác phẩn 

Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh, người ñọc thấy ñược những sự thực 

lịch sử ñược nhà văn hư cấu ñể tạo nên nét riêng biệt, ñặc sắc. 
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Cảm thức về cái cô ñơn xuất hiện từ rất sớm và khá quen thuộc 

trong văn chương nhân loại. Tuy cách nhận thức, khám phá và phản 

ánh có sự khác nhau song sự thể hiện con người cô ñơn từ xưa ñến 

nay ñều mang thông ñiệp của nhà văn về thế giới. Tiểu thuyết Hồ Quý 

Ly của Nguyễn Xuân Khánh là một trong những tiểu thuyết lịch sử ñã 

khắc họa thành công hình tượng con người cô ñơn ñiển hình làm nên 

một trong những cách tân nghệ thuật quan trọng. 

2. Trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly, Nguyễn Xuân Khánh thể hiện 

một cách sâu sắc nỗi cô ñơn của các nhân vật số phận trong dòng lịch 

sử như: vua Thuận Tông, vua Nghệ Tông, Hồ Nguyên Trừng, … 

Những nhân vật phụ nữ bất hạnh như: Huy Ninh, Thánh Ngẫu, … 

phần lớn họ ñều là những con người bất lực trong cuộc sống cung 

ñình, bị ñẩy vào tình trạng cô ñơn vì không có sự dung hòa giữa tình 

yêu và quyền lực. Qua việc ñặc tả nỗi cô ñơn của con người trong tác 

phẩm, Nguyễn Xuân Khánh làm người ñọc cảm nhận ñược nhân vật 

trong Hồ Quý Ly là nhân vật tiểu thuyết, bỏ rơi khoảng cách sử thi 

khiến con người xuất hiện với tư cách là chính nó chứ không phải 

nhân vật của lịch sử khô cứng. 

3. Nhân vật Hồ Quý Ly trong tiểu thuyết là một biểu tượng cho sự 

phức tạp của con người, biểu tượng cho cái mới lạc lõng, cô ñộc giữa 

cái nền ẩm mốc của xã hội. Qua việc ñặc tả nỗi cô ñơn của Hồ Quý 

Ly, người ñọc hiểu hơn về một vị Hoàng ñế rất kỳ lạ trên cả phương 

diện một nhà cải cách, một kẻ tiếm ngôi và một Hồ Quý Ly cô ñơn. 

Mặc dù nhà văn không ñưa ra cái nhìn riêng, áp ñặt nào nhưng qua 

những suy nghĩ, việc làm của Quý Ly trong tác phẩm, chúng ta ñã tìm ñược 

cho mình câu trả lời thích ñáng về nhân vật này.  

Viết về nỗi cô ñơn của con người, với cái nhìn thấu ñáo của một 

nhà văn từng trải, Nguyễn Xuân Khánh ñã khám phá nhân vật Hồ Quý 

Ly ở góc ñộ ñời tư, ñi sâu vào miêu tả những giằng xé nội tâm của 

nhân vật ñể thấy ñược con người phải vật lộn với thời ñại và vật lộn 
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với chính bản thân mình ñau ñớn như thế nào. Qua ñó, nhà văn góp 

phần khẳng ñịnh nỗi cô ñơn là cái vốn có tồn tại trong mỗi con người 

ở mọi thời ñại, song trong từng hoàn cảnh khác nhau thì biểu hiện của 

nó khác nhau. Vì vậy, cuốn tiểu thuyết của ông ñã ñạt ñến giá trị nhân 

văn sâu sắc. 

4. Sử dụng nghệ thuật xây dựng nhân vật ñộc ñáo, mới mẻ và hiện 

ñại, Nguyễn Xuân Khánh chứng tỏ một ngòi bút tinh tế, nhạy cảm 

trong sự thấu hiểu những ngõ ngách sâu kín của tâm hồn con người ñó 

là nỗi cô ñơn mà tiêu biểu nhất là hình tượng con người cô ñơn Hồ 

Quý Ly trong tác phẩm. Từ việc khám phá con người cô ñơn qua 

những tình huống mâu thuẫn và xung ñột tâm lý, qua ñối thoại và ñộc 

thoại nội tâm ñến việc xây dựng không gian khép kín, thời gian ñồng 

hiện và kết cấu tương phản ñối lập ñã làm nỗi rõ ý ñồ của tác giả trong 

việc xây dựng hình tượng con người cô ñơn trong tác phẩm. 

5. Qua tiểu thuyết Hồ Quý Ly người ñọc thấy ñược những ñóng 

góp của Nguyễn Xuân Khánh trong quá trình vận ñộng của tiểu thuyết 

lịch sử. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy nghệ thuật văn chương 

của ông cũng chưa thực sự phá cách so với những tác giả văn học hiện 

ñại. Nhưng với những trăn trở của nhà văn về lẽ còn mất, con ñường ñổi 

mới của dân tộc, ñặc biệt qua việc xây dựng hình tượng con người cô ñơn 

Hồ Quý Ly ñã nêu bật chủ ñề tư tưởng rất sâu sắc của nhà văn, góp phần 

xác lập vị trí của ông trên văn ñàn Việt Nam hiện ñại. 

Tiểu thuyết Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh có thể ñược tiếp 

tục khám phá bằng các hướng tiếp cận khác. Ví như hướng nghiên cứu 

về thế giới nhân vật hoặc thế giới nghệ thuật trong các sáng tác của 

ông, … Hi vọng rằng, những khám phá về “Hình tượng con người cô 

ñơn trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh” trong luận 

văn này cũng là một trong những hướng mở, các ñề tài sau có thể 

hoàn thiện sâu sắc hơn. 

 


