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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn ñề tài 

1.1. Song hành cùng lịch sử, nền văn học nước ta qua bao ñời 

ñã nối tiếp phản ánh và biểu hiện truyền thống yêu nước nồng nàn của 

dân tộc. Phát huy truyền thống ấy, từ sau Cách mạng tháng Tám 1945, 

trong khói lửa của hai cuộc chiến tranh vệ quốc, và cho ñến cả cuộc 

sống hôm nay, văn xuôi viết về chiến tranh và hình tượng người lính 

vẫn luôn là một nguồn mạch bất tận, một mảng ñề tài lớn ñược nhiều 

thế hệ nhà văn - chiến sĩ quan tâm biểu hiện với tất cả sự trải nghiệm 

của chính cuộc ñời mình.  

1.2. Thái Bá Lợi thuộc thế hệ những người cầm bút xuất 

hiện vào những năm cuối của cuộc chiến tranh giải phóng và 

trưởng thành sau ngày ñất nước thống nhất. Với những truyện ngắn 

Hai người trở lại trung ñoàn, Đội hành quyết, Lòng cha, Nghệ sĩ 

ñầu cầu... và các tiểu thuyết Thung lũng thử thách, Họ cùng thời 

với những ai, Bán ñảo, Còn lại với thời gian, Trùng tu, Khê 

mama,... ông ñược công chúng bạn ñọc biết ñến như một trong 

những nhà văn xuất sắc viết về chiến tranh sau chiến tranh. Trong 

thế giới nghệ thuật giàu sức dồn nén kí ức và khát vọng ấy, cùng 

với nhân vật người phụ nữ, nhân vật người lính - anh bộ ñội cụ Hồ 

luôn là hình tượng sinh ñộng, hấp dẫn nhất, mang ñậm dấu ấn cá 

tính sáng tạo của nhà văn.  

1.3. Chính vì vậy, tìm hiểu “Hình tượng người lính trong 

sáng tác của Thái Bá Lợi”, luận văn không chỉ phát hiện những 

ñóng góp và khẳng ñịnh vị trí của một nhà văn ñương ñại trong 

mảng sáng tác viết về chiến tranh với hình tượng người lính, mà 

qua ñó còn cảm nhận sâu sắc hơn tư tưởng nghệ thuật và sự ña 
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dạng của bút pháp sáng tạo trong văn xuôi nói riêng và trong văn 

học nước ta nói chung trước yêu cầu ñổi mới và hội nhập hôm nay.  

2. Lịch sử vấn ñề nghiên cứu 

2.1. Những bài viết gián tiếp liên quan ñến ñề tài 

Tháng 5/1976, Ngô Thảo trong Văn học về người lính ñã 

khẳng ñịnh Thái Bá Lợi là một trong những người viết tiểu thuyết 

ñầu tiên về ñề tài ñại thắng mùa xuân 1975. Nguyễn Văn Bổng 

trong bài Lại nghĩ về cái thực của tiểu thuyết, ñã phát biểu cảm 

nghĩ: “Quả tiếng ñồn không sai, anh viết rất giỏi. Chặt chẽ, chính 

xác trong tài liệu; nhân vật sôi nổi ý chí và tình cảm, nhiều lúc xúc 

ñộng ta rất mạnh. Nhất là vốn sống, ñọc anh thấy không sống như 

anh thì không viết ñược vậy” [9, tr. 128]. Nguyễn Minh Châu trong 

bài Các nhà văn quân ñội và ñề tài chiến tranh ñăng trên Báo Nhân 

dân ngày 08/02/1979, ñã nhắc ñến Thái Bá Lợi như một “cây bút 

trẻ xông xáo, ñầy vốn sống và năng lực, bằng những tập sách ñầu 

tiên ñang ñi ñến tự khẳng ñịnh mình” [10, tr. 7]. Trong giáo trình 

Lịch sử văn học Việt Nam, tập III, Nguyễn Đăng Mạnh khẳng ñịnh 

với Hai người trở lại trung ñoàn, Thái Bá Lợi là một trong số ít 

nhà văn “ñã có những dấu hiệu muốn ñổi thay” khi “công cuộc ñổi 

mới văn học thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ từ sau Đại hội 

Đảng lần thứ VI” [59, tr. 55]. 

Hàn Hoa trên báo Người Hà Nội (2004), Phạm Phú Phong 

trên Tạp chí Sông Hương (2005), Báo Đà Nẵng (2010) có nhiều bài 

viết nhận xét về mô típ chiến tranh, giọng ñiệu văn chương riêng và 

quan niệm về tiểu thuyết hiện ñại của Thái Bá Lợi. 

Nguyễn Văn Kha, Thanh Quế, Đỗ Như Thuần,… có ý kiến 

khẳng ñịnh các tác phẩm có giá trị của Thái Bá Lợi, và cho ñó là sự 
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“dò ñường”, tạo tiền ñề cho sự ñổi mới cách nhìn về con người, 

trong ñó có sự ñổi mới cách nhìn trên bình diện con người cá nhân.  

Trong bài viết Minh sư - bức thông ñiệp mở giàu tính nhân 

văn, Lê Thị Hường ñã ñánh giá sở trường của Thái Bá Lợi là viết 

về ñề tài chiến tranh và ñã có “một bề dày sáng tác ñáng kể”.  

2.2. Những bài viết trực tiếp liên quan ñến ñề tài 

Nhân ñọc một tác phẩm mới của Thái Bá Lợi, Nguyên 

Ngọc viết: “Được viết ra vào giữa năm 1976 (...), truyện ngắn Hai 

người trở lại trung ñoàn ñã sớm ñộng ñến một vấn ñề từ nay sẽ ñặt 

ra, trước tất cả những tác giả và tác phẩm viết về chiến tranh cách 

mạng của chúng ta, hay nói hẹp hơn viết từ cuộc chống Mĩ cứu 

nước (...), song cũng rõ ràng là từ nay, chúng ta không viết, không 

thể viết về hai cuộc chiến tranh vĩ ñại ấy như chúng ta ñã viết trong 

những ngày còn tay súng tay bút, vừa ñánh giặc vừa viết, viết ñể 

trực tiếp ñánh giặc trước mắt” [64, tr. 3]. 

Lại Nguyên Ân, Trần Quốc Huấn, Xuân Thiều, Nguyễn 

Thiệu Vũ ñã phân tích, ñánh giá, nhận ñịnh về Vùng chân Hòn Tàu, 

Thung lũng thử thách, Họ cùng thời với những ai, Hai người trở lại 

trung ñoàn, khẳng ñịnh ñó là những tác phẩm viết về chiến tranh 

sau chiến tranh có giá trị, bước ñầu khẳng ñịnh ngòi bút của Thái 

Bá Lợi. Đặc biệt Hai người trở lại trung ñoàn là “một tác phẩm dự 

cảm rất sớm sự “khác ñi” trong các quan hệ con người từ hoàn 

cảnh chiến trường sang hoàn cảnh hậu phương, từ thời chiến sang 

thời bình” [57, tr. 117].  

Tại buổi tọa ñàm về Trùng tu và Khê mama do Báo Văn nghệ 

tổ chức vào sáng ngày 26/11/2004, Hữu Thỉnh, Lê Quang Trang, 

Nguyễn Trí Huân, Bảo Ninh, Thanh Thảo ñã có các ý kiến ñánh giá 
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cao vị trí của Thái Bá Lợi và các sáng tác của ông trong dòng chảy 

văn học ñương ñại, nhất là dòng tiểu thuyết viết về chiến tranh.  

Tôn Phương Lan, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn Long, 

Trịnh Thu Tuyết, Vũ Thị Thảo ñều phân tích, ñánh giá Họ cùng 

thời với những ai và Hai người trở lại trung ñoàn của Thái Bá Lợi 

là những cách nhìn mới về chiến tranh, là sự ñào xới sâu hơn vào 

ñời sống nội tâm con người, những cảm xúc, suy nghĩ riêng tư, dằn 

vặt trăn trở… khiến cho nhân vật người lính trở nên sinh ñộng, 

chân thực hơn.  

Phan Ngọc Thu khi bàn Thái Bá Lợi và quá trình ñổi mới bút 

pháp sáng tạo ñã nhận ñịnh: “Với Hai người trở lại trung ñoàn của 

Thái Bá Lợi, dòng chảy văn học viết về chiến tranh ở nước ta, sau 

1975, ñã không còn xuôi chiều như trước”; “người lính trong sáng 

tác của Thái Bá Lợi không hiện lên trong ánh hào quang, trong vòng 

nguyệt quế của chiến thắng mà hiện lên với tất cả sự thật gian khổ hi 

sinh không thể nào kể xiết ở chiến trường” [85, tr. 38]. 

Ngoài việc khẳng ñịnh vị trí của Thái Bá Lợi, nhìn chung, 

các nhà nghiên cứu còn xác nhận Thái Bá Lợi là một trong những 

người mở ñầu phương pháp tiếp cận cũng như cách giải quyết vấn 

ñề về chiến tranh và người lính sau 1975, ñặt cho văn học mới một 

nhiệm vụ khác trước.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Hình tượng người lính trong sáng tác của Thái Bá Lợi từ 

quan niệm nghệ thuật về con người và các phương thức nghệ thuật 

thể hiện. 
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3.2. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

Chủ yếu khảo sát sáng tác của Thái Bá Lợi qua các tập 

truyện (Vùng chân Hòn Tàu, Đội hành quyết) và các tiểu thuyết 

(Thung lũng thử thách, Họ cùng thời với những ai, Bán ñảo, Còn 

lại với thời gian, Trùng tu, Khê mama, Minh sư). 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Vận dụng phối hợp linh hoạt các phương pháp chính: 

Phương pháp tiếp cận hệ thống; phương pháp lịch sử - xã hội; 

phương pháp so sánh, ñối chiếu; phương pháp thống kê, xác 

suất; phương pháp phân tích, tổng hợp.  

5. Đóng góp của luận văn 

- Phát hiện và khẳng ñịnh thêm ñóng góp của nhà văn Thái 

Bá Lợi cho nền văn xuôi ñương ñại nước ta qua những sáng tác viết 

về chiến tranh và hình tượng người lính.  

- Giúp người ñọc thấy ñược xu hướng vận ñộng và ñổi mới 

tư duy nghệ thuật của nhà văn như một quy luật tất yếu của văn học 

Việt Nam sau 1975. 

6. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần Mở ñầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham 

khảo, nội dung chính của luận văn gồm ba chương: 

Chương 1. Nhìn lại hình tượng người lính trong văn xuôi Việt 

Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945. 

Chương 2. Hình tượng người lính trong sáng tác của Thái Bá 

Lợi - Nhìn từ quan niệm nghệ thuật về con người. 

Chương 3. Phương thức biểu hiện hình tượng người lính trong 

sáng tác của Thái Bá Lợi. 
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Chương 1 

NHÌN L ẠI HÌNH T ƯỢNG NGƯỜI LÍNH TRONG V ĂN XUÔI 

VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 

1.1. Bối cảnh lịch sử - xã hội 

 Đất nước trải qua hai cuộc kháng chiến thần thánh, không còn 

phân biệt hậu phương hay tiền tuyến, cả dân tộc ta lên ñường “ra trận” 

cho ñến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.   

Trong bối cảnh ấy, nhiệm vụ thiêng liêng của văn học là tập 

trung phản ánh hiện thực cuộc chiến tranh giải phóng và hình ảnh 

người lính ra trận vì ñộc lập, tự do của Tổ quốc. 

 Bối cảnh ấy không khỏi chi phối và tác ñộng ñến nhà văn 

trong quan niệm nghệ thuật về con người khi viết về chiến tranh và 

hình tượng người lính trong văn xuôi.  

1.2. Những nét nổi bật của hình tượng người lính qua từng giai ñoạn  

1.2.1. Giai ñoạn 1945 – 1954 

Hình tượng trung tâm trong văn học nói chung, văn xuôi 

nói riêng giai ñoạn 1945 - 1954 là con người nghĩa vụ. Nhân vật 

chính mà các nhà văn tập trung miêu tả, phản ánh trong văn học là 

con người quần chúng, con người tập thể, con người cộng ñồng.  

Những năm ñầu của nền văn học kháng chiến, hình ảnh 

người chiến sĩ chỉ mới xuất hiện trong các tác phẩm kí và một vài 

truyện ngắn. Phẩm chất chung của họ là yêu nước, căm thù giặc, tự 

giác cách mạng, lạc quan, yêu ñời, sống trong tình ñồng chí, ñồng 

ñội, sẵn sàng hi sinh tất cả cho sự nghiệp chung…  
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Trong giai ñoạn này, nổi bật là tác phẩm Xung kích của 

Nguyễn Đình Thi, có thể xem ñó là cuốn tiểu thuyết ñầu tiên viết 

về người lính trong một chiến dịch.  

Tuy việc thể hiện tính cách nhân vật còn sơ lược, song hình 

tượng người lính trong văn học kháng chiến nói chung, trong văn 

xuôi giai ñoạn chống Pháp nói riêng vẫn là một tượng ñài bất hủ 

của lòng yêu nước và tự hào dân tộc của nhân dân ta. 

1.2.2. Giai ñoạn 1955 - 1975 

Văn xuôi giai ñoạn này ñã chú ý ñến tính cách cá nhân của 

nhân vật, coi trọng tính ñiển hình hóa. Nếu văn xuôi kháng chiến 

chống Pháp thiên về hình tượng tập thể thì trong văn xuôi giai ñoạn 

này cá nhân ñã có ý nghĩa riêng, tuy rằng vẫn ñược ñánh giá theo 

quan ñiểm lợi ích tập thể. 

Nếu văn xuôi thời kì kháng chiến chống Pháp xem những 

phẩm chất con người là sẵn có, thì nay nó ñược xem như kết quả của 

quá trình rèn luyện, thử thách trong sự dìu dắt của ñồng bào, ñồng 

chí dưới ánh sáng cách mạng. Điểm mới trong văn xuôi giai ñoạn 

này là thể hiện các thế hệ người lính cùng chung một chiến hào. 

Hình tượng người lính ñược xây dựng theo bút pháp lãng mạn sử thi. 

Ngay cả khi viết về tình yêu ñôi lứa, thì ñó cũng là thứ tình yêu nam 

nữ gắn liền với trách nhiệm công dân, là sự hòa quyện ngọt ngào 

giữa bản tình ca và bản anh hùng ca tuyệt ñẹp của thời ñại. 

Do những hoàn cảnh lịch sử chi phối, hình tượng người lính 

giai ñoạn này ñược xây dựng theo khuynh hướng lãng mạn sử thi. Khi 

cuộc sống trở về với những ngày bình yên, viết về chiến tranh và 

người lính sau chiến tranh, như một lẽ tất yếu, sẽ không thể như trước. 

Điều ñó ñã trở thành trách nhiệm, cũng là ñặc ñiểm cơ bản trong sáng 

tác của những nhà văn thời hậu chiến, trong ñó có Thái Bá Lợi. 
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1.1.3. Giai ñoạn sau 1975 

Quan niệm về hiện thực chiến tranh và nhân vật trung tâm 

ñảm ñương cuộc chiến ñã có những cách nhìn nhận, ñánh giá khác 

về chất. 

Giai ñoạn ñầu, âm vang chiến thắng còn vang dội, các sáng 

tác tiếp tục viết về chiến tranh theo khuynh hướng sử thi vẫn nở rộ. 

Càng về sau, với ñộ lùi của thời gian và tâm thế của ñất nước ñã sạch 

bóng quân thù, nhà văn có lợi thế nói thẳng, nói thật, nhìn lại những 

gì ñã diễn ra trong chiến tranh một cách bình tĩnh, khách quan và 

chân thực hơn.  

Hiện thực của chiến tranh trong hồi ức của những người cầm 

bút không những chỉ có vẻ ñẹp của cảm hứng lãng mạn mà còn có cả bi 

tráng, mất mát, hi sinh. Bên cạnh cái cao cả, cái anh hùng, không tránh 

khỏi cái xấu xa, sự hèn nhát, run sợ của con người trước súng ñạn.  

Hình tượng người lính vừa bước ra khỏi cuộc chiến, trở về 

với cuộc sống mới, ñối diện với thực tại ñã ñược các nhà văn mổ xẻ, 

phân tích một cách toàn diện, ña chiều.  

Đặc biệt, các nhà văn ñã ñi sâu phản ảnh hậu quả của chiến 

tranh, khắc họa mặt trái của thời chiến. Âm vang chiến tranh không 

chỉ là nỗi ñau về quá khứ, mà chủ yếu là những ám ảnh của nó ñối 

với ñời sống và số phận từng con người cho ñến tận bây giờ. Thế 

giới nội tâm của con người ñược khám phá tận chiều sâu với những 

ước mơ, trăn trở, những hoài vọng ñớn ñau.  

Sự thay ñổi việc xây dựng mô hình phản ánh hiện thực của 

văn xuôi giai ñoạn này ñã phản ánh những quy luật phát triển tất 

yếu của tư duy nghệ thuật trong những thời ñiểm cụ thể và chứng 

tỏ khả năng của người nghệ sĩ trong việc nắm bắt quy luật ấy.  
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                                               Chương 2 

 HÌNH TƯỢNG NGƯỜI LÍNH TRONG SÁNG TÁC 

CỦA THÁI BÁ L ỢI - NHÌN T Ừ QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT  

VỀ CON NGƯỜI 

2.1. Quan niệm nghệ thuật về con người trong văn xuôi sau 1975 

2.1.1. Giới thuyết khái niệm “quan niệm nghệ thuật về con người” 

Từ khái niệm của Từ ñiển thuật ngữ văn học, chúng ta thấy 

quan niệm nghệ thuật về con người là hình thức bên trong của sự 

chiếm lĩnh cuộc sống và cơ sở tư duy hình tượng; quan niệm nghệ 

thuật ñã trở thành một tiêu chuẩn cơ bản ñể ñánh giá giá trị nhân 

văn của văn học trong từng tác phẩm cụ thể.  

Quan niệm nghệ thuật về con người cũng chịu ảnh hưởng 

của quan niệm triết học, tôn giáo, pháp luật, ñạo ñức về con người.  

2.1.2. Quan niệm nghệ thuật về con người trong văn xuôi sau 1975 

Văn xuôi sau 1975 ñã chuyển sang giai ñoạn băn khoăn, trăn 

trở, tìm tòi và ñổi mới. Các nhà văn có thái ñộ khách quan trong 

miêu tả, nhận thức về con người cá nhân phức tạp và bí ẩn. Thái Bá 

Lợi là một trong số những nhà văn có sự trăn trở, khát khao ñổi mới 

văn học bằng hàng loạt tác phẩm viết về hình tượng người lính. 

 Quan niệm nghệ thuật về con người, nhất là về hình tượng 

người lính có sự ñổi mới toàn diện. Nhà văn không phải “ghìm 

chặt” ngòi bút theo nguyên tắc lí tưởng, cao cả một chiều như trước 

mà ñược tự do miêu tả, khắc họa con người qua nhiều bình diện, 

ñặc biệt quan tâm ñến “con người ñạo ñức thế sự”, con người trong 

“tổng hòa các mối quan hệ”.  

Quan niệm nghệ thuật mới về con người ñã tạo ra cảm 

hứng sáng tạo mới. Vấn ñề ñược ñặt ra trong nhiều tác phẩm của Ma 
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Văn Kháng, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Lê Lựu, Nguyễn 

Khắc Trường, Chu Lai, Thái Bá Lợi,… ñó là sự gắn bó hài hòa giữa 

con người cá nhân và con người xã hội.  

Trong một số tác phẩm của Lê Lựu, Ma Văn Kháng, Thái 

Bá Lợi,… các nhà văn cũng ñi sâu khai thác sự tha hóa nhân cách 

ñạo ñức con người. Bằng trách nhiệm và lương tâm, những người 

cầm bút ñã không né tránh, không làm ngơ trước cuộc sống của 

nhân loại, trước thực trạng ñầy biến ñộng của xã hội. Phải chăng 

viết về cái ác cũng là một cách thức tỉnh nhân tính ? 

Chiêm nghiệm suy tư về quá khứ, về những ñiều ñã qua 

cũng là cảm hứng nổi bật trong nhiều tác phẩm của các nhà văn sau 

ñổi mới. Nhờ những suy tư, chiêm nghiệm về lịch sử, về con người 

và về cả cuộc chiến ñã qua mà người ñọc cảm nhận ñược trong văn 

học, cuộc chiến ñấu oanh liệt vẫn ñang hiện diện. Viết về quá khứ, 

về những cái ñã qua là mong muốn hướng vào cuộc sống hiện tại, 

mong muốn quá khứ “nở một nụ cười xả bỏ”. 

2.1.3. Quan niệm nghệ thuật về con người trong sáng tác của Thái 

Bá Lợi  

Thái Bá lợi cho rằng “văn học không phải là trò chơi sang 

trọng mà là ñời sống, là món nợ cần phải trả” ; viết văn tức là theo 

ñuổi mục ñích viết về con người - một “nhân vật” ngày càng “tự 

hoàn thiện” và có khát vọng “tìm ra chính mình” từ những vẻ ñẹp 

dung dị ở cuộc sống xung quanh (Trùng tu, Bán ñảo, Khê mama, 

Minh sư). 

 Nhân vật trong sáng tác của Thái Bá Lợi chủ yếu là một thế 

giới của những con người khát khao, nỗ lực hướng thiện. Chúng ta 
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ít gặp trong truyện ngắn, tiểu thuyết của ông những nhân vật xấu, 

thậm xấu. Cảm thấy cuộc ñời mình “mắc nợ” nhiều nên Thái Bá 

Lợi viết văn ñể trả. Món nợ ân tình lớn nhất - và cũng khó trả hết 

nhất - với tác giả, là nợ những ñồng ñội còn sống hay ñã vĩnh viễn 

ra ñi, nên ông viết nhiều về họ với phương châm tôn trọng những gì 

thiêng liêng của người lính, của con người.  

Thái Bá Lợi ñề cao văn học phải ngắn và tinh chất. Không 

phải nhà văn không viết ñược dài (bằng chứng là Minh sư dài 418 

trang) mà tác giả luôn là người cẩn trọng ñể chọn lọc, ñúc kết 

những nghiền ngẫm về hiện thực cùng với phương thức chuyển tải 

chúng nên thành ra ngắn.  

Trong các tác phẩm của Thái Bá Lợi, chi tiết ñời sống 

thường ñược hiện ra trong kí ức khi chủ ñề xuất hiện. Sự song 

hành, hòa quyện giữa kí ức - tức là chất liệu ñã qua ñộ dài thời gian 

- và sự suy ngẫm minh triết của nhà văn ñã trở thành “màng lọc” 

gạt bỏ tạp chất, lắng lại ñộ cô, ñộ tinh túy ñể “gây nghiện” người 

ñọc bằng nhiều trang viết chân chất nhưng có ma lực lớn.  

Sự mới mẻ trong quan niệm nghệ thuật về con người là hạt 

nhân quan trọng giúp Thái Bá Lợi có sự ñột phá ñáng trân trọng ở 

sự nhìn nhận, thể hiện hình tượng người lính thời hậu chiến.  

2.2. Những nét nổi bật của hình tượng người lính trong sáng tác 

của Thái Bá Lợi - Nhìn từ quan niệm nghệ thuật về con người  

2.2.1. Hình tượng người lính từ góc nhìn con người công dân - 

chiến sĩ 

Từ 1975 trở ñi, ñất nước ñược hòa bình, Bắc Nam thống 

nhất, chiến tranh ñã ñi qua nhưng nó vẫn là ñề tài lớn ñược phản 

ánh trong văn xuôi Việt Nam. Các tác phẩm như: Năm 75 họ ñã 

sống như thế (Nguyễn Trí Huân), Miền cháy (Nguyễn Minh Châu), 
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Trong cơn gió lốc (Khuất Quang Thụy),… và nổi trội trong các 

sáng tác giai ñoạn ñầu của Thái Bá Lợi, các nhà văn vẫn còn nhắc 

ñến khía cạnh ngợi ca tinh thần anh dũng của dân tộc. 

Hình ảnh của anh bộ ñội về thăm nơi chiến trường xưa, hình 

ảnh thím Ba Trương và dân làng thôn Thạch Thượng trong Vùng 

chân Hòn Tàu của Thái Bá Lợi là hình tượng một thế hệ ñã ñổ cả 

máu xương ñể giành lại từng tấc ñất của xóm làng mình. 

Trong chiến tranh, biết bao nhiêu chiến sĩ ñã bị chôn vùi khi 

ñang ở ñộ tuổi thanh xuân, có người ñể lại người vợ trẻ, con nhỏ 

nheo nhóc; có người chưa ñược một lần ñặt nụ hôn lên môi người 

con gái. Người lính thừa biết, nhưng ñiều ñó không hề làm giảm sút 

khí thế chiến ñấu của họ. Với ý thức công dân cao nhất, họ sẵn sàng 

quyết tử vì Tổ quốc quyết sinh.  

Chính trị viên Thiệp, Mãi, Quý và ñồng ñội của họ trong 

Những người ñánh giáp lá cà là những con người phải chịu ñựng gian 

khổ, hi sinh, sự sống và cái chết như hai bờ không có khoảng cách.   

Mạnh (Lòng cha) ñã cùng cha hành quân ra chiến trường rồi 

lớn dần lên theo từng trận ñánh. Đồng ñội và công việc ñêm ngày 

là hơi thở, là sự sống, là niềm vui hay nỗi buồn của anh. Nhường 

cơm sẻ áo, lo cho ñồng ñội, sẵn sàng chọn hiểm nguy về phần mình 

như Mạnh là nét ñẹp phổ biến của những người lính thời ñó.  

Đó là một tập thể anh hùng trong Họ cùng thời với những ai. 

Tư lệnh Phan Nam - ñặt tình yêu Tổ quốc lên trên hết; hai bố con 

Trần Thán - giàu kinh nghiệm trong chiến ñấu và ñược nhiều người 

yêu mến; Tánh - con người thích tự lập, gan dạ, dũng cảm; ñó là 

những Nhiếp, Lê, Thái, Vinh, Tước, Nhương cống hiến cả tuổi thanh 

xuân của mình nơi ác liệt nhất của chiến trường chống Mĩ. 
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Đó là những nhân vật như Thạch - trung ñoàn trưởng, người 

chỉ huy ñáng mến; Thanh chiến sĩ trinh sát có tấm lòng bao dung và 

rộng lượng trong Hai người trở lại trung ñoàn.  

Với Quê hương, Thái Bá Lợi thể hiện hình ảnh Mùi, người 

con gái miền Bắc gắn bó với vùng ñất bên sông Trường Giang như 

ruột thịt, như quê hương thật cảm ñộng. Chuyện kể về Mùi y như câu 

chuyện của Đặng Thùy Trâm trong Nhật kí Đặng Thùy Trâm vậy! 

Từ góc nhìn công dân - chiến sĩ, Thái Bá Lợi thể hiện số 

phận các nhân vật như là sự ñại diện trọn vẹn cho ñất nước, lí 

tưởng, lương tâm, khí phách của thời ñại.  

2.2.2. Hình tượng người lính từ góc nhìn con người ñời tư, thế sự  

Tác phẩm ñầu tiên ghi danh nhà văn Thái Bá Lợi khi ñề cập 

ñến con người ñời tư, thế sự của văn học viết về người lính sau 

chiến tranh là Hai người trở lại trung ñoàn (in lần ñầu trên tạp chí 

Văn nghệ Quân ñội, số tháng 4/1977). Thiên truyện này báo hiệu 

kiểu tư duy hình tượng ñậm ñặc thế giới hiện thực kí ức, tạo nên 

một bản sắc nổi bật trong phong cách sáng tạo của Thái Bá Lợi. Trí 

trí trá, xảo quyệt cơ hội; Mây thông minh, dũng cảm cũng có lúc ñã 

ngộ nhận, ñể rồi phải trả giá cho sự nông nổi của mình; Thanh thật 

thà, trung thực chỉ vì anh không gần cấp trên mà bị hiểu lầm oan 

uổng, phải gánh chịu những thiệt thòi mất mát. 

Đại ñội trưởng Mai Hồng Nhị (Họ cùng thời với những ai): 

sợ chết, phản bội theo giặc; mà trước ñó y ñã có các biểu hiện xấu 

“hai lần mắc tội trai gái”, “bỏ bê việc ñại ñội”. Trong Thung lũng 

thử thách, Triển ñã bỏ chạy, ñể lại hai du kích bị thương lọt vào tay 

giặc; sau khi bị kiểm ñiểm nặng, anh ta ñã chiêu hồi và phản bội 

ñồng ñội; Vẻ, một ñại ñội phó có tài nhưng bị hạ cấp vì không chấp 
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hành mệnh lệnh của cấp trên và cuối cùng phải trả giá bằng mạng 

sống của chính mình. Đán (Đội hành quyết), do không chịu nổi khó 

khăn khốc liệt “mỗi ngày cả ñại ñội chỉ ñược mười lon gạo” [51, tr. 

217], “nồi cháo hai phần rau môn thục” [51, tr. 220] mà anh ta gây 

tội, cuối cùng phải bị lãnh án tử hình. Hải (Bán ñảo), một ñại ñội 

trưởng ñặc công xuất sắc và gan dạ lại bắn nhầm tiểu ñoàn trưởng 

của mình ñể suốt ñời ân hận. Trong Họ cùng thời với những ai, 

Trần Thán có rất nhiều ñiểm tốt nhưng “khuyết ñiểm lớn nhất của 

anh ấy là luôn luôn ý thức ñược năng lực của mình”, vì chủ quan, 

nóng nảy mà anh hi sinh; Tánh, lúc ñầu vì bị ám ảnh không khí ñau 

thương chết chóc, hèn nhát chạy một mạch ra tận Quảng Bình 

nhưng sau ân hận quay lại chiến trường và lập công; Nhiếp ñẹp trai, 

ñánh giặc ñược mà hay hút thuốc lá; tiểu ñoàn trưởng Vũ Thanh lấy 

vợ sớm, có lúc lằng nhằng với vợ. Thị (Trùng tu) ở chiến trường thì 

nhút nhát, sợ chết, bỏ vị trí trận ñấu, nhưng giờ ñây lại biết gian 

xảo lợi dụng cái “mác” người lính ñể trang ñiểm, làm bàn ñạp tiến 

thân trong vị trí “nhà lí luận, thư kí cho một ông thứ trưởng”. Điềm 

(Lãng quên Đại Phước) chỉ vì cuộc nhậu với bạn tại Đà Nẵng mà 

bỏ cuộc hẹn với Miên, người yêu cũ sau bao năm xa cách lặn lội từ 

Hà Nội vào Đại Lộc. 

Viết về chiến tranh và người lính, sáng tác của Thái Bá Lợi 

không chỉ làm sáng rõ chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà còn là 

hiện thân của nỗi suy tư về số phận con người trong chiến tranh. 

Góc nhìn con người ñời tư, thế sự trong sáng tác của Thái Bá Lợi 

ñã làm hoàn chỉnh hơn hình tượng người lính, trả lại cho họ vẻ ñẹp 

ñáng quý mà họ xứng ñáng ñược tôn vinh.  
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Chương 3 

PHƯƠNG THỨC BIỂU HIỆN HÌNH TƯỢNG NGƯỜI LÍNH 

TRONG SÁNG TÁC CỦA THÁI BÁ L ỢI 

3.1. Không gian và thời gian nghệ thuật 

3.1.1. Các kiểu không gian nghệ thuật 

3.1.1.1. Không gian chiến trận 

Không gian của chiến trường luôn ñược tác giả tổ chức sự 

kiện theo chiều hướng ñối lập gay gắt giữa ta và ñịch, ñây cũng là 

không gian thường thấy trong văn xuôi giai ñoạn 1945 - 1975. 

Bằng cách này, các sự kiện của tác phẩm trong không gian ñó ñược 

xoay quanh mâu thuẫn giữa ta và ñịch. Giải quyết tốt những mâu 

thuẫn trong thế ñối lập ñó, tác phẩm trở thành những bản anh hùng 

ca ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cũng từ ñó âm vang sử 

thi của tác phẩm ñược vang lên. 

Thung lũng thử thách viết về một vùng trong chiến trường 

khu Năm, Họ cùng thời với những ai ghi lại hiện thực cuộc chiến 

ñấu ñầy cam go mà anh dũng của những người lính trên chiến trường 

Quảng Trị. Không gian rộng lớn và hoành tráng ñược hiện lên từ 

những cuộc hành quân, những cuộc chiến ñấu ñầy khí thế của các 

thế hệ người lính.   

Bút pháp khắc họa không gian của Thái Bá Lợi thường là từ 

một vài ñiểm nhìn nhỏ rồi khái quát cái toàn thể, từ một vài chi tiết, 

nhân vật cụ thể ñể nhìn rộng ra ñồng ñội của họ. Từ không gian toàn 

cảnh của chiến trường, tác giả khơi sâu những ñiểm nhỏ chứa ñựng 

nhiều tầng nghĩa.  

Không gian lịch sử xã hội trong sáng tác của Thái Bá Lợi 

không chung chung mà gắn liền với tên gọi của từng vùng, miền, 
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ñịa danh cụ thể (xem Phụ lục 3). Các tác phẩm của Thái Bá Lợi ñã 

góp phần làm cho những ñịa danh ñó trở thành những vùng thẩm 

mĩ, những bảo tàng văn hóa chứa ñựng niềm tự hào dân tộc và 

mang dáng dấp thời ñại. 

Trong các sáng tác của Thái Bá Lợi, tác phẩm nào chúng ta 

cũng có thể cũng tìm ñược những bảo chứng sống ñộng, lưu giữ hiện 

thực và con người Việt Nam ở các vùng miền một thời như thế!  

3.1.1.2. Không gian chiến trận trong lòng không gian ñời thường 

Trong các sáng tác của Thái Bá Lợi, phần lớn không gian 

chiến trận lồng trong không gian ñời thường của làng quê, thôn xóm.  

Lồng xoắn không gian chiến trận với không gian ñời 

thường trong thời chiến, Thái Bá Lợi khắc họa ñược sự khốc liệt 

của chiến tranh chống Mĩ ở khắp nơi, trong cả nhà dân, trong thôn 

xóm, và trong cuộc chiến tranh ñó, kể cả người già, phụ nữ, trẻ con, 

mỗi người dân ñều là một người lính. 

 Không gian trong Vùng chân Hòn Tàu, Quê hương là 

không gian ñời thường nơi vùng quê Hòn Tàu hay ven sông Trường 

Giang. Ở ñây, người lính chủ lực và người dân ñều có cuộc sống và 

chiến ñấu như nhau.  

Viết về chiến tranh khốc liệt nhưng sáng tác của Thái Bá 

Lợi luôn có những khoảnh khắc cho cuộc sống ngoài chiến tranh. 

Đó là giây phút bình yên, thi vị và lãng mạn của những người lính 

lạc quan, yêu ñời, luôn tin tưởng vào chiến thắng. 

Trong Bán ñảo, Còn lại với thời gian, Hai người trở lại trung 

ñoàn, mảng không gian ñời thường trong thời bình cũng ñược Thái Bá 

Lợi khắc họa khá sắc sảo ñể làm phông nền cho sự xuất hiện chân 

dung nhân vật.  
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Thái Bá Lợi ñã tái hiện một cách sinh ñộng không gian thời 

chiến trong sự gắn kết với những hoài niệm sâu sắc của người lính. 

Điều này hoàn toàn phù hợp với kiểu nhân vật người lính mà Thái 

Bá Lợi thường xây dựng, nhân vật luôn xuất hiện với kí ức và dòng 

suy tưởng dường như không hề chấm dứt. 

3.1.2. Các kiểu thời gian nghệ thuật 

3.1.2.1. Thời gian ñảo tuyến 

Thời gian nghệ thuật trong hầu hết các sáng tác của Thái Bá 

Lợi là thời gian ñời tư, thời gian tâm trạng, thời gian sinh hoạt và 

trải nghiệm của mỗi cá nhân, gắn liền với trạng thái tâm lí và tình 

cảm của mỗi người. Tâm linh con người như một dụng cụ ñặc biệt 

ñể nhà văn ño ñếm thời gian.  

Thái Bá Lợi thường tái hiện một cách sinh ñộng hai chiều 

thời gian, quá khứ chảy trong dòng thực tại và thực tại nhiều khi 

tan trong dòng quá khứ.  

 Thế giới hiện thực kí ức là ñặc ñiểm chủ ñạo của văn 

chương Thái Bá Lợi. Từ hôm nay, ông nhớ về thuở trước. Rồi từ 

ñó, ông ít dàn dựng một câu chuyện có mở ñầu, có diễn biến, có kết 

thúc trọn vẹn, mà cứ ñể cho kí ức và hiện tại lồng xoắn. Họ cùng 

thời với những ai, Bán ñảo, Khê mama,... là những kết cấu như 

vậy. Minh sư là “chuyện Nguyễn Hoàng mở cõi” nên toàn bộ câu 

chuyện là kí ức từ bề dày kiến văn và cách giải quyết vấn ñề cũng 

rất “minh sư” của tác giả. 

3.1.2.2. Thời gian ñồng hiện 

 Thái Bá Lợi là một trong những nhà văn sử dụng nhiều và 

có nhiều sáng tạo trong thủ pháp ñồng hiện, ñem lại sự mới mẻ 

trong nghệ thuật trần thuật. Quá khứ và hiện tại luôn ñan xen vào 

nhau, so sánh, ñối chiếu nhau ñể rồi bộc lộ sự tự hào, kể cả sự ám 
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ảnh, sự ân hận, sự nuối tiếc, nhưng trên hết và chủ yếu là bộc lộ sự 

hướng thiện, niềm tin vào ngày mai. 

Còn lại với thời gian ñược kết cấu như một chuyện kể tự 

truyện của nhân vật Phúc. Đến Trùng tu, nhà văn cho truyện lồng 

trong truyện, thời gian và không gian giữa chiến tranh và thời bình 

ñồng hiện, ñan xen lẫn nhau, ñồng hành với nhau. 

Ở Khê mama, ngoài thời gian trần thuật, không có thời gian, 

không gian, sự kiện nào ñáng chú ý, không có câu chuyện nào kể lại 

ñược, nhưng vẫn tìm thấy các tính cách. Trong Minh sư, Thái Bá Lợi 

sử dụng lối viết ñồng hiện, tái hiện, kể, tả, ñộc thoại, ñối thoại.  

Như vậy, thời gian và không gian nghệ thuật trong sáng tác 

của Thái Bá Lợi luôn gắn với số phận người lính trong chiến tranh 

và thời hậu chiến. Cuộc ñời của họ không bằng phẳng, kí ức chiến 

tranh luôn sống ñộng, ngập tràn trong họ nên ñể khắc họa về họ, 

thời gian và không gian cũng phải ña chiều, ñược khai thác từ 

nhiều phía.  

3.2. Ngôn ngữ  

3.2.1. Ngôn ngữ giản dị, mộc mạc 

Thái Bá Lợi là một trong những nhà văn thực sự có cá tính 

sáng tạo, ông ñã tạo ñược cho mình một thế giới ngôn từ mang sắc 

thái riêng. 

Nét nổi bật trong ngôn ngữ sáng tạo của Thái Bá Lợi là sự  

giản dị, chân chất từ lớp từ vựng thông dụng mang sắc thái ñịa 

phương miền Trung. Trong Họ cùng thời với những ai, Trùng tu, 

chúng ta bắt gặp chất giọng vùng quê Quảng Trị, Thừa Thiên - 

Huế; trong Vùng chân Hòn Tàu, Quê hương, Đồng ñội của Phú, 

Lòng cha, Đêm trong rừng quế,… chúng ta bắt gặp chất giọng vùng 

quê Quảng Nam, Đà Nẵng. 
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Sự tinh tế trong cách thức chọn lọc ngôn ngữ, phù hợp với 

ñặc trưng văn hóa, tập quán sinh hoạt của từng miền ñất ñã giúp 

nhà văn khắc họa thành công tính cách nhân vật của từng ñịa 

phương; ñồng thời, tạo không khí gần gũi, thân mật ñối với ñộc giả 

khi khám phá thế giới nghệ thuật của nhà văn.  

Cũng có lúc tác giả sử dụng lối nói thân mật suồng sã nhưng 

chỉ ñể làm tăng thêm tính chân thực và sinh ñộng cho câu chuyện.  

Thái Bá Lợi vốn là người viết kĩ, viết cân nhắc, chọn lọc, tôn 

trọng bạn ñọc nên ông chọn cho mình một phong cách viết giản dị, 

mộc mạc và ñề cao tính chân thực ñáng quý của cuộc sống và văn 

học. Đằng sau ngôn ngữ thật thà thô mộc ñó là một tâm hồn dễ rung 

ñộng và giàu tình yêu thương.  

3.2.2. Ngôn ngữ giàu chất suy nghiệm 

Sự thay ñổi ñiểm nhìn trần thuật ñã tạo nên vẻ ñẹp ngôn ngữ 

giàu chất hồi ức và ngẫm ngợi trong văn Thái Bá Lợi. Ngay nhan ñề 

nhiều tác phẩm của ông cũng ñã tạo ra một không gian mở, có sức 

gợi ña thanh cho người ñọc cùng suy nghiệm. 

Thung lũng thử thách là những suy nghĩ sâu sắc của người 

lính, người chỉ huy ñã qua phép thử của thời gian và thử thách của 

chiến trường.  

Chất suy tư, suy nghiệm thường kết ñọng ở phần cuối tác 

phẩm theo kiểu kết cấu quy nạp. Phần cuối của Còn lại với thời 

gian, Bán ñảo, Khê mama là phần sâu sắc nhất của vấn ñề ñã ñược 

chiêm nghiệm.  

Viết về chiến tranh từ tiêu ñiểm con người và số phận cá 

nhân, từ ñiểm nhìn của những con người có những suy nghĩ, hi 

vọng và khát khao riêng tư, Thái Bá Lợi ñã ñưa ñến cho ñộc giả 



 22 

một cái nhìn mới mẻ về con người và cuộc sống. Thông qua số 

phận của mỗi con người cụ thể ñể nói ñến vấn ñề của dân tộc là 

một cái nhìn mới mẻ của nhà văn.  

Thời hậu chiến, người lính sống cuộc sống với nhiều số 

phận khác nhau. Chính cuộc sống, cách sống ña dạng của những 

người vốn ñi ra từ chiến hào ñó mới là bộ mặt “ti ểu thuyết cuộc 

ñời” thực mà mỗi chúng ta ñều phải suy ngẫm hôm nay.  

Bằng hệ thống nhân vật luôn có những phán xét; cách miêu 

tả nhân vật chủ yếu ở ñời sống nội tâm; cách tổ chức kết cấu, cách 

sử dụng ngôn ngữ, giọng ñiệu riêng, Thái Bá Lợi ñã thể hiện thành 

công sự trăn trở, day dứt của những con người trên hành trình ñi 

tìm chân lí cuộc ñời cũng như nghệ thuật. Đằng sau mỗi câu chữ, 

bao giờ cũng là tấm lòng tha thiết cùng những lời tâm sự sâu lắng 

của nhà văn trước cuộc ñời! 

3.3. Giọng ñiệu 

3.3.1. Giọng ñiệu ngợi ca hào hùng 

Thái Bá Lợi là nhà văn viết về hình tượng người lính sau 

chiến tranh nhưng những thu hoạch mùa ñầu của ông và một số tác 

phẩm về sau chủ yếu theo theo dòng chảy sử thi, nên ña phần các 

tác phẩm ñược kể bằng giọng ngợi ca hào hùng. 

Giọng ñiệu này ñược bộc lộ trước hết ngôn ngữ trần thuật 

nhẩn nha, ñều ñều, chậm rãi như lời kể ñầy sự ñĩnh ñạc, tự tin 

xuyên suốt trong các tác phẩm. Các nhân vật trong Vùng chân Hòn 

Tàu, Những người ñánh giáp lá cà ñã ñể lại trong lòng ñồng ñội 

cũng như trong lòng người ñọc bao niềm mến phục. 

Cảm xúc ngợi ca hào hùng ñược Thái Bá Lợi thể hiện cảm 

ñộng qua những câu chuyện kể về các cuộc gặp gỡ, tâm tình của 
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người lính trên chiến trường. Đặc biệt, sự gặp gỡ của những hình ảnh 

cha - con  trong Lòng cha, Họ cùng thời với những ai là sự gặp gỡ của 

hai thế hệ, là niềm tin về sự tiếp nối liền mạch của truyền thống. 

Cảm xúc ngợi ca hào hùng ñược bộc lộ trong văn Thái Bá 

Lợi một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, chân thật như cuộc sống vốn thế. 

Tác giả không miêu tả hiện thực theo hướng tô hồng, lên giọng, 

nhưng chính sự gian khổ, hi sinh của một thời oanh liệt ñó ñã bật 

lên khúc hát ngợi ca bất tận về những người lính.  

Trong sáng tác của Thái Bá Lợi, hình tượng người phụ nữ 

tham gia chiến ñấu - người lính thuộc giới nữ luôn ñược nhà văn 

miêu tả với những trang viết trân trọng. Đức tính cần cù, chịu 

thương chịu khó, sự hi sinh anh dũng của họ là những gương sáng 

rất ñáng tự hào.  

Có thể nói, giọng ñiệu ngợi ca hào hùng là giọng ñiệu chủ 

ñạo trong văn Thái Bá Lợi. Chất giọng này cũng ñã góp phần làm 

nên cái riêng trong văn phong giản dị, chân thật của Thái Bá Lợi. 

3.3.2. Giọng ñiệu trầm tĩnh, tự nhiên 

Thái Bá Lợi thường ñứng ngoài nhân vật, hoặc ñứng ở ngôi 

thứ nhất ñể trần thuật nhưng hết sức khéo léo, giọng ñiệu tuy có 

nhiều thay ñổi, tạo ra sự linh hoạt, nhưng luôn ở thế ñiềm tĩnh.  

Vai trò chủ quan của người viết càng về sau càng ñược phát 

huy cao hơn, tư tưởng - nghệ thuật, phẩm chất trí tuệ và chiều sâu 

tâm hồn vì thế càng lắng ñọng hơn. Thỉnh thoảng còn lộ rõ cái tôi 

tác giả không chỉ chứng kiến mà cùng tham gia vào sự kiện, ñồng 

hóa với hình tượng tác giả.  

Họ cùng thời với những ai, Bán ñảo, Khê mama là những 

cách kết cấu luôn gây thú vị cho người ñọc, ñể cho người ñọc có 

nhiều sự tưởng tượng, kết nối ñộc lập. 
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Thái Bá Lợi thường kết cấu có những khoảng lặng, khoảng 

trống ở các chương, các ñoạn ñể cho người ñọc suy ngẫm, hình 

dung. Ông cũng  thường chọn chủ âm cho các tác phẩm của mình 

bắt ñầu bằng những kí ức của những câu văn ñối thoại hay nửa ñối 

thoại nửa ñộc thoại.  

Chất giọng trầm tĩnh, tự nhiên nhưng không lạnh lùng mà 

thật sự sâu lắng, giàu giá trị biểu cảm; thường dễ làm xúc ñộng, tạo 

sự tự vấn như ñi sâu vào lòng người. 

3.3.3. Giọng ñiệu hài hước  

Hài hước là sản phẩm của trí tuệ con người, là dấu hiệu của 

tài năng và là biểu hiện của tinh thần lạc quan. Giữa chiến trường 

ñạn bom dày ñặc như trong Thung lũng thử thách,... những nụ cười, 

lời ñùa tinh nghịch làm cho người ñọc nhận ra cuộc sống bình 

thường, vô tư và tinh thần lạc quan ñáng quý của người lính. 

Giọng ñiệu hài hước trong văn Thái Bá Lợi không nhiều 

nhưng ñể lại cho người ñọc những cái nhìn, những sự suy ngẫm 

ngoài lề ñáng chú ý. Nhiều khi, những câu văn hài hước của ông 

nhẹ nhàng như một lời bông ñùa cho câu chuyện thêm thân mật.  

Giọng ñiệu hài hước, tự trào trong Trùng tu và Khê mama 

như ñã góp phần làm phong phú thêm chất giọng ña chiều trong 

văn Thái Bá Lợi. Từ giọng ñiệu ngợi ca ñến giọng ñiệu trầm tĩnh, 

tự nhiên, hài hước, tất cả ñều nhẹ nhàng, vừa phải, sâu sắc nhưng 

không phải là triết lí khô khan mà luôn giàu chất trữ tình ñằm thắm. 

Tính hiện ñại trong giọng ñiệu văn xuôi Thái Bá Lợi mang ñậm sắc 

thái dân chủ hóa và ñem lại giá trị nhân văn quý báu.  
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KẾT LUẬN 

1. Do ra ñời trong một thế kỉ chiến tranh và bão táp cách 

mạng, văn học viết về chiến tranh và hình tượng người lính là một 

mảng sáng tác ñặc biệt phong phú và ñể lại nhiều tác phẩm có giá 

trị trong nền văn học nước nhà. Tuy nhiên, trong quá trình vận 

ñộng và phát triển qua mỗi giai ñoạn, mỗi thế hệ nhà văn ñều có 

cách tiếp cận và thể hiện khác nhau.  

Viết về người lính ra trận chống ngoại xâm ñể giành và giữ 

ñộc lập tự do cho ñất nước là viết về những người con ưu tú của 

dân tộc, họ vừa mang những phẩm chất cao quý ñại diện cho lí 

tưởng cao ñẹp của cộng ñồng, nhưng họ cũng chính là người hiểu 

rõ những giá trị nhân bản hơn ai cả và họ bảo vệ những giá trị ấy 

bằng chính sinh mệnh của mình. Vì vậy, khi ñất nước có chiến 

tranh, cũng như khi ñất nước ñã trở lại cuộc sống thường nhật, viết 

về họ mãi mãi là món nợ lớn của mỗi người cầm bút hôm nay và cả 

mai sau. 

2. Thái Bá Lợi là một trong những nhà văn bằng chính cuộc 

ñời mình, cuộc ñời của một người trong cuộc ñã hòa vào mạch 

sáng tác này với tất cả lương tâm, trách nhiệm của người cầm bút. 

Có lẽ cũng chính vì vậy, cùng với tài năng và bản lĩnh ông ñã viết 

về cuộc chiến ñã qua và hình ảnh người lính với cái nhìn vừa ñiềm 

tĩnh, sâu sắc, vừa linh hoạt và ña diện. Với những truyện ngắn giàu 

chất tiểu thuyết như Hai người trở lại trung ñoàn, Đội hành quyết, 

Lòng cha,... Và với những tiểu thuyết Thung lũng thử thách, Họ 

cùng thời với những ai, Bán ñảo, Trùng tu, Khê mama... hình tượng 



 26 

người lính trong sáng tác của ông cô ñọng và ñầy ám ảnh. Họ xuất 

hiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, họ hiện lên rất thực trong 

thời chiến và cả trong thời bình, mạnh mẽ ñầy khí phách và cả 

những giây phút mềm lòng. Họ cao ñẹp biết bao và cũng gần gũi 

biết bao. Cùng với sự ñổi mới quan niệm nghệ thuật về con người, 

bằng nghệ thuật sử dụng ngôn từ, xây dựng kết cấu, giọng ñiệu, 

không gian và thời gian nghệ thuật ñã tạo nên một phong cách văn 

xuôi Thái Bá Lợi. Sự ñầu tư khai thác nhiều chất giọng ngôn ngữ, 

lớp từ vựng ñịa phương và văn hóa vùng miền, sự ña chiều trong 

không gian, ña thanh trong giọng ñiệu. Đó là một ñóng góp nổi bật 

của Thái Bá Lợi không chỉ cho mảng sáng tác này mà còn có ý nghĩa 

góp phần vào công cuộc ñổi mới nền văn xuôi nước ta sau 1975. 

 3. Thái Bá Lợi là nhà văn khá “trung thành” với mảng ñề tài 

này. Cùng với nhiều nhà văn khác người ñọc có quyền hi vọng và chờ 

ñợi những sáng tác mới của ông với những ñột phá mới ñi ñến tận 

cùng của “giấc mơ”, tận cùng của “trò chơi”, tận cùng của “tư duy 

sáng tạo”... như Milan Kundera từng nói về nghệ thuật tiểu thuyết. 

 


