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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Nguyễn Huy Tưởng, một con người giàu tâm huyết với cuộc 

ñời và văn chương ñã chọn lịch sử làm ñề tài chính trong sáng tác của 

mình.  

Lấy lịch sử làm cảm hứng xuyên suốt, làm ñiểm tựa vững 

chắc, làm cái cớ cho sự hư cấu trong các sáng tác của mình là một nét 

riêng, một ñặc ñiểm riêng, nổi bật của ngòi bút Nguyễn Huy Tưởng.  

Mặc dù trong những năm gần ñây, giới nghiên cứu ñã có 

nhiều công trình khoa học xoay quanh cuộc ñời và sự nghiệp của 

ông, nhưng cho ñến nay hầu hết các công trình nghiên cứu chỉ ñề cập 

ñến những sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng dưới dạng góc nhìn thể 

loại  

Chúng tôi mạnh dạn ñi vào nghiên cứu "Thể tài dã sử trong 

các sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng" thông qua một số tác phẩm 

tiêu biểu. Trên cơ sở ñó, ghi nhận những ñóng góp và khẳng ñịnh vị 

trí của nhà văn trong lịch sử văn học Việt Nam hiện ñại. 

 2. Lịch sử vấn ñề nghiên cứu 

Cho ñến thời ñiểm hiện tại, số lượng các bài viết, các công 

trình nghiên cứu, phê bình và giới thiệu về con người và sự nghiệp 

của Nguyễn Huy Tưởng hầu hết là của các tác giả có tên tuổi, có uy 

tín. 

 Trong công trình nghiên cứu về Nguyễn Huy Tưởng, Hà 

Minh  Đức và Phan Cự Đệ ñã khẳng ñịnh gần hai mươi năm cầm bút 

của Nguyễn Huy Tưởng mặc dù ñã có những thăng trầm nhất ñịnh 

nhưng nhà văn vẫn mãi là một tấm gương lao ñộng thực sự, ñã ñóng 
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góp rất lớn cho nền văn học hiện ñại nước nhà. 

Giới thiệu về Các nhà văn ñược giải thưởng Hồ Chí Minh, 

Hà Minh Đức ñã nhấn mạnh ñến cảm hứng lịch sử là cảm hứng chủ 

ñạo của ngòi bút Nguyễn Huy Tưởng: "Nguyễn Huy Tưởng ñã khơi 

nguồn cho tác phẩm của mình từ dòng lịch sử của dân tộc với bao 

trang hào hùng rực rỡ chiến công chống xâm lược. Lịch sử ñược cảm 

nhận sâu sắc trong những ngày ñen tối của cuộc ñời hiện tại. Hiện tại 

không chỉ liên hệ với quá khứ theo dòng thời gian mà nhiều khi là 

ñiểm xuất phát và là cảm hứng trực tiếp ñể khai thác ñề tài lịch sử". 

Dương Trung Quốc thì khẳng ñịnh sức sống của sử học có 

ñược như ta hằng thấy là nhờ vào những cây bút tài ba sáng tạo như 

Nguyễn Huy Tưởng. Trong bài: Đề tài lịch sử trong sáng tác của 

Nguyễn Huy Tưởng ông viết: "Qua những tác phẩm của mình, 

Nguyễn Huy Tưởng không chỉ diễn ñạt tri thức của ông về lịch sử 

cho người ñọc mà ông còn gieo vào lòng họ những câu hỏi ñể mọi 

người cùng suy nghĩ tiếp với ông, tìm mối cảm thông với những con 

người trong câu chuyện xưa nay ñã khuất, và lịch sử chỉ diễn ra một 

lần còn viết lại l ịch sử thì là việc của muôn thuở. Chính cái ñó ñã làm 

nên sức sống của sử học". 

Nhà văn Tô Hoài từng coi Nguyễn Huy Tưởng là một cây 

bút sử thi hết sức hùng tráng.  

Riêng với các tiểu thuyết: Đêm hội Long Trì, An Tư; Kịch: 

Vũ Như Tô; Truyện thiếu nhi: Lá cờ thêu sáu chữ vàng cũng có khá 

nhiều bài nghiên cứu tiêu biểu: 

Trần Đình Nam - Nguyễn Phương Chi khẳng ñịnh rằng mặc 

dù là tiểu thuyết ñầu tay nhưng qua Đêm hội Long Trì, người ñọc ñã 

thấy rõ ràng cái tài viết truyện lịch sử của Nguyễn Huy Tưởng. 
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 Nguyễn Bích Thu và Tôn Thảo Miên nhận ñịnh các vở kịch 

của Nguyễn Huy Tưởng ñều mang màu sắc của lịch sử dân tộc 

 Phong Lê trong cuốn Văn học trên hành trình của thế kỉ XX, 

khẳng ñịnh rằng: “Vũ Như Tô là kịch bản thể hiện và chứa ñựng rõ 

nhất những quan niệm nghệ thuật mới mẻ và sâu sắc của nhà văn”; 

“Vũ Như Tô quả có vóc dáng vạm vỡ của một tượng ñài”. 

 Cho ñến nay, ñã có nhiều bài báo, bài phê bình, ñánh giá về 

Kịch, về Tiểu thuyết, về Truyện thiếu nhi của Nguyễn Huy Tưởng 

nhưng ñó mới chỉ là những công trình nhỏ, lẻ, thiếu hệ thống. Do ñó, 

chúng tôi hy vọng luận văn sẽ góp phần làm rõ ñược vấn ñề Thể tài 

dã sử trong sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Luận văn tập trung khảo sát, nghiên cứu bốn tác phẩm ñược 

Nguyễn Huy Tưởng viết theo thể tài dã sử là: Vũ Như Tô; Đêm hội 

Long Trì; An Tư; Lá cờ thêu sáu chữ vàng 

 Nội dung, tư tưởng, giá trị nghệ thuật của các tác phẩm ñã 

dẫn ở trên là rất phong phú, ña dạng. Luận văn chỉ giới hạn phạm vi 

khảo sát, tìm hiểu hai phương diện chủ yếu là cảm thức lịch sử và 

một sô thủ pháp nghệ thuật mà tác giả ñã sử dụng trong các tác phẩm. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp lịch sử 

- Phương pháp phân tích 

- Phương pháp so sánh - ñối chiếu 
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5. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu và phần kết luận, luận văn gồm có ba 

chương: 

Chương 1: Nguyễn Huy Tưởng - nhà nghệ sĩ tài ba 

Chương 2: Cảm thức lịch sử trong sáng tác của Nguyễn Huy 

Tưởng 

Chương 3: Những nét ñặc sắc về phương diện nghệ thuật qua 

thể tài dã sử  của Nguyễn Huy Tưởmg  
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CHƯƠNG 1: NGUYỄN HUY TƯỞNG NHÀ NGHỆ SĨ TÀI BA 

1.1. Chân dung nhà văn Nguyễn Huy Tưởng 

1.1.1. Tiểu sử 

 Nguyễn Huy Tưởng là một tác gia lớn của nền văn học Việt 

Nam thế kỷ XX, “chiếm vị trí xứng ñáng trên văn ñàn trước và sau 

cách mạng tháng Tám” [62]. Sinh năm 1912, Nguyễn Huy Tưởng là 

bạn ñồng thời với nhiều tác giả nổi tiếng trên văn ñàn giai ñoạn 1930- 

1945, nhưng ông chính thức gia nhập làng văn hơi muộn, ñến ñầu 

những năm 40 ông mới thực sự sáng tác. Khát vọng một ñời văn của 

ông vẫn còn dang dở khi ông ra ñi ở tuổi 48, dù vậy, khối lượng tác 

phẩm ông ñể lại khá ñồ sộ. Ngoài sự ña dạng về thể loại, ñề tài sáng 

tác, sự nghiệp của Nguyễn Huy Tưởng còn ñược ñánh giá cao về giá 

trị tư tưởng và nghệ thuật. Ông là một trong những nhà văn ñược 

nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học (ñợt I) năm 1996.  

 Con ñường văn chương của Nguyễn Huy Tưởng bắt nguồn 

từ khát vọng viết những tác phẩm có tầm vóc, chất lượng về lịch sử 

và khép lại khi ước mơ ấy vẫn còn chưa hoàn kết. Ngay trong những 

tác phẩm mang tính thời sự của ông, người ta vẫn thấy bóng dáng 

cảm hứng lịch sử bàng bạc trong ñó, có lẽ bởi giọng văn ñộc ñáo của 

riêng ông có chất lịch lãm, uyên thâm của một nhà văn hóa, một nhà 

sử học, một nhà Hà Nội học.  

 Có thể nói, quá trình Nguyễn Huy Tưởng ñến với nghề văn là 

quá trình mang tính tự học. Ở Nguyễn Huy Tưởng, nó xuất phát từ 

tâm nguyện của một chàng thanh niên sớm giác ngộ ý thức công dân 

và tinh thần dân tộc: “Phận sự của một người tầm thường như tôi 
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muốn tỏ lòng yêu nước thì chỉ có việc viết văn quốc ngữ thôi” (Nhật 

ký ngày 19/12/1930). 

1.1.2.  Tác phẩm văn học 

Văn nghiệp của Nguyễn Huy Tưởng may mắn ñược các con 

ông và bạn hữu gìn giữ rất cẩn thận, hầu như còn nguyên vẹn. Những 

sáng tác ấy bao gồm tiểu thuyết, kịch bản ñiện ảnh, kịch nói, truyện 

phim, truyện thiếu nhi, bút ký..., thậm chí còn cả những trang nhật ký 

viết từ thời ông còn là cậu học trò thành chung ở Hải Phòng (năm 

1930) ñến trang nhật ký cuối cùng (ñề ngày 21/6/1960) khi ông ñang 

trên giường bệnh, ít ngày trước khi qua ñời. 

1.2. Vị trí Nguyễn Huy Tưởng trong lịch sử văn học Việt Nam 

hiện ñại  

1.2.1. Nguyễn Huy Tưởng - "Nhà văn Hà Nội" 

 Đọc Nguyễn Huy Tưởng người ñọc dễ dàng nhận ra các sáng 

tác của ông thường luôn gắn bó chặt chẽ với mảnh ñất Thăng Long - 

Hà Nội bằng một tình yêu tha thiết, ñầy tự hào. Mỗi con phố, mỗi 

nếp nhà, từng lớp ñất chứa ñựng trong nó biết bao buồn vui, bao 

thăng trầm của lịch sử của dân tộc. Nguyễn Huy Tưởng yêu Thăng 

Long với tình yêu của người con với quê hương. Bằng niềm say mê, 

tâm huyết của một nhà văn hóa, ông ñã ñưa Thăng Long vượt qua 

tầm vóc của một ñịa phương thành gương mặt ñại diện cho cả dân 

tộc. Từ Thăng Long  mở ra tầm vóc của những Bạch Đằng, Vạn 

Kiếp.. Trước cách mạng, bộ ba tác phẩm nổi tiếng nhất của ông ñều 

lấy ñề tài về ñất kinh kỳ là vở kịch Vũ Như Tô, tiểu thuyết Đêm hội 

Long Trì và An Tư.  

 Sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng mang một phong cách 

riêng: thiên về cảm hứng ngợi ca, có lẽ cũng vì tạng người ông ưa 
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những gì trang trọng, cao cả. Trong con người ông có phẩm chất của 

người Hà Nội ñiềm ñạm, thanh lịch, hào hoa trong bất cứ hoàn cảnh 

nào. Đó là biểu hiện của tâm hồn biết trân trọng cái ñẹp, biết sống 

ñẹp. Phẩm chất ấy in ñậm dấu ấn trong mỗi trang tiểu thuyết về 

Thăng Long - Hà Nội. Điều ñó ñược thể hiện trong giọng văn, cách 

xây dựng nhân vật, chủ ñề của tác phẩm.  

 Đời văn của Nguyễn Huy Tưởng khởi ñầu bằng vở kịch Vũ 

Như Tô và kết thúc với cuốn tiểu thuyết còn dang dở Sống mãi với 

thủ ñô. Chỉ xét riêng những tác phẩm lớn này cũng ñủ thấy tâm huyết 

nhà văn dồn cho Thăng Long. Đây là mảnh ñất ñã chứng kiến biết 

bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, 

gợi cho nhà văn niềm tự hào vô bờ về quá khứ và niềm ñau xót khi 

chứng kiến thủ ñô ngập tràn trong khói lửa của những ngày toàn quốc 

kháng chiến.  

1.2.2. Một sự nghiệp phong phú, ña dạng 

 Nhắc ñến Nguyễn Huy Tưởng, người ñọc không chỉ hình 

dung ñây là một nhà tiểu thuyết tài ba, một tác giả ñứng ñầu trong số 

các nhà văn sáng tác cho thiếu nhi mà còn biết ñến ông với tư cách là 

một nhà thơ, một nhà viết kịch, kí sự có những ñóng góp ñáng kể 

trong nền văn học dân tộc. 

 Chọn con ñường viết kịch và tiểu thuyết lịch sử làm 

bước ñi chập chững bước vào nghề cho mình trong thời ñiểm ñộc giả 

rất ít quan tâm ñến ñề tài mang tính chất khô khan như lịch sử, quả là 

một con ñường mạo hiểm và ñầy thử thách, chông gai. Với lòng tin 

tuyệt ñối vào vốn sử phong phú của mình và với quyết tâm ñịnh sẵn 

từ năm hai mươi tuổi, Nguyễn Huy Tưởng ñã viết một cách miệt mài, 

say mê nhưng ñầy khó khăn và trăn trở.  
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1.3. Thể tài dã sử trong sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng 

1.3.1. Dã sử và thể tài dã sử  

 Dã sử: là những yếu tố lịch sử tồn tại bên ngoài trong dân 

gian, ñối lập với chính sử. Trong tác phẩm của mình, Nguyễn Huy 

Tưởng ñã thể hiện tính dã sử qua nhân vật và sự kiện lịch sử.  

Thể tài: là dạng phân chia tác phẩm dựa theo tiêu chí: cảm 

hứng, ñề tài, nội dung, ý nghĩa. Ví dụ: thể tài về ñời tư, thể tài về 

chiến tranh, thể tài về truyện kinh dị… Thể tài dã sử trong sáng tác 

của Nguyễn Huy Tưởng là thể tài về lịch sử, chủ yếu ñược thể hiện 

qua cảm hứng lịch sử về các nhân vật, các sự kiện lịch sử.  

Như vậy, các sáng tác viết theo lối dã sử và sử học có liên 

quan với nhau nhưng ñã có sự khác nhau căn bản: ở tiểu thuyết viết 

theo lối dã sử thì nhà văn có quyền hư cấu, sáng tạo. Giá trị của tác 

phẩm sẽ ñược tính ñến dựa vào sự hư cấu, sáng tạo này. Trong khi ñó 

bút pháp của chính sử chỉ có một con ñường duy nhất là trung thành, 

chính xác với “sự thực”. Nói cách khác, phận sự của nhà sử học là 

“truyền tín”, quý ở “cái chân” còn phận sự của nhà tiểu thuyết lịch sử 

là truyền kỳ, quý ở truyền. Ngòi bút của các nhà sử học là “thực lục” 

còn ngòi bút của nhà tiểu thuyết là “hư bút”. Ở tiểu thuyết, nhà văn 

thường hư hóa cái thực, thực hóa cái hư. Nó khêu gợi trí tưởng tượng 

và tăng cường tính mỹ cảm của văn học.  

1.3.2. Thể tài dã sử - nét ñộc ñáo trong sáng tác Nguyễn Huy 

Tưởng 

 Thể tài dã sử trong sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng  ñược 

thể hiện chủ yếu dựa vào Cảm hứng lịch sử của nhà văn.  

Bất kỳ ngành nghề nào cũng cần cảm hứng, ñặc biệt là nghề 

văn: “Viết văn là gan ruột, tâm huyết, chỉ bộc lộ những gì ñã thật sự 
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tràn ñầy trong lòng, không thể cho ra những sản phẩm của một tâm 

hồn bằng lặng vô vị và miễn cưỡng. Cảm hứng là một trạng thái tâm 

lý căng thẳng nhưng say mê khác thường. Sự căng thẳng của ý chí và 

trí tuệ, sự dồi dào về cảm xúc, khi ñã ñạt ñến sự hài hòa, kết tinh, sẽ 

cháy bùng trong tư duy nghệ thuật của nhà văn, dẫn dắt họ ñến những 

mục tiêu da diết bằng con ñường gần như trực giác, bản năng”[32].  

Nguyễn Huy Tưởng là nhà văn rất có ý thức dựa vào lịch sử 

ñể sáng tác. Ta dễ dàng nhận ra ñiều này vì tìm ñến với sáng tác của 

ông tính từ khi bắt ñầu sự nghiệp là tiểu thuyết Đêm hội Long Trì ñến 

khi kết thúc cuộc ñời là tiểu thuyết còn dang dở Sống mãi với thủ ñô, 

ta thấy cảm hứng của những sáng tác này ñều xuất phát từ lịch sử. 

  Ở Đêm hội Long Trì, Nguyễn Huy Tưởng không muốn chỉ 

dừng lại ở việc  khai thác câu chuyện xoay quanh quan hệ giữa chúa 

Trịnh Sâm và hai chị em Đặng Thị Huệ, Đặng Mậu Lân. Nhà văn 

muốn tìm ñến một bàn tay dũng cảm vừa thể hiện tinh thần công lí 

phù hợp với ý dân, vừa phù hợp với chân lí của lịch sử dân tộc ñể 

trừng trị kẻ tàn bạo. Đặng Mậu Lân ñã phải chết dưới lưỡi gươm của 

Nguyễn Mại, một võ tướng trẻ ñầy nghĩa khí, nhân vật không có thật 

trong lịch sử nhưng lại mang sức sống nghệ thuật cao, về cơ bản 

không ñối lập với tính chân thật lịch sử. Cái ác ñã bị ñền tội. Những 

tiếng reo hò của quần chúng bên ngoài phủ chúa ñòi tha tội cho 

Nguyễn Mại trong phần kết thúc câu chuyện ñã làm cho tác phẩm 

thêm khỏe khoắn về tư tưởng. 

Đến Vũ Như Tô tác giả ñã thể hiện rõ quan ñiểm tư tưởng 

ñúng ñắn, xác ñịnh phương hướng phục vụ của nghệ thuật và người 

nghệ sĩ. Nghệ thuật không thể phục vụ cho bọn thống trị tàn bạo, 

nghệ thuật không thể ñi ngược lại quyền lợi quần chúng nhân dân.

 10 

 Nguyễn Huy Tưởng mạnh dạn sáng tạo những nhân vật lịch 

sử ít ràng buộc với những sự kiện lịch sử cụ thể nhưng lại có khả 

năng trở thành những tính cách phong phú, ña dạng như Nguyễn Mại, 

Vũ Như Tô, Đan Thiềm, An Tư. Hiện thực khách quan của lịch sử sẽ 

trở thành tư liệu khô khan nếu không ñược ñốt cháy tự bên trong 

bằng nhiệt tình say mê của người nghệ sĩ. Nguyễn Huy Tưởng ñã thể 

hiện nhiều nhân vật lịch sử như chính ñó là con ñẻ tinh thần của tác 

giả.  

  Nguyễn Huy Tưởng tìm hiểu và thể hiện lịch sử theo quan 

ñiểm tiến bộ: dựa vào lịch sử ñể sáng tạo ra sự kiện, nhân vật theo 

quan niệm của riêng mình.  

Nguyễn Huy Tưởng rất xứng ñáng ñược gọi là - Nhà nghệ sĩ 

tài ba, bởi ông không những có một cuộc ñời ñáng kính trọng của 

một nhà văn Cách mạng mà ông còn là một nhà văn sáng tác nhiều 

thể loại thành công, ñặc biệt là tiểu thuyết lịch sử và kịch lịch sử. 

Dựa vào những nhân vật, những sự kiện có thật trong lịch sử, nhà văn 

ñã hư cấu, ñã sáng tạo ra ñược những tác phẩm thành công mang ñậm 

chất dã sử. Có lẽ nhờ vào tính dã sử trong nội dung tác phẩm mà các 

nhân vật, các sự kiện lịch sử của dân tộc dễ dàng ñi sâu, ghi nhớ hoài 

trong lòng ñộc giả yêu văn chương, ñặc biệt là văn chương viết về 

lịch sử dân tộc nước nhà.  



 11 

CHƯƠNG 2: CẢM THỨC LỊCH SỬ TRONG SÁNG TÁC 

CỦA NGUYỄN HUY TƯỞNG 

 Cảm thức là một trạng thái ñặc biệt của người nghệ sĩ ñối với 

thực tế cuộc sống. Khác với nhận thức rạch ròi, logic của nhà khoa 

học khi tiếp xúc với ñối tượng, người nghệ sĩ tiếp cận, chiếm lĩnh 

thực tế ñời sống vừa bằng tư duy lí trí, lại vừa bằng trực cảm, xúc 

cảm, cảm tính. Điều này tạo ra một lối tư duy ñặc thù, riêng biệt của 

nhà văn mà chúng tôi gọi là "cảm thức". 

Các tác phẩm của Nguyễn Huy Tưởng như Đêm hội Long 

Trì, An Tư, Vũ Như Tô, Lá cờ thêu sáu chữ vàng, Bắc Sơn, Sống mãi 

với thủ ñô là những tác phẩm ñẫm tinh thần lịch sử. Nó vừa thể hiện 

rõ diện mạo, dấu ấn lịch sử dân tộc lại vừa chứng tỏ trí tưởng tượng 

phong phú của nhà văn. 

2.1. Diện mạo lịch sử dân tộc trong tác phẩm Nguyễn Huy Tưởng 

 Văn học là tấm gương phản ánh hiện thực. Mỗi nhà văn là 

thư kí trung thành của thời ñại, sinh ra ñể làm tròn sứ mạng nào ñó 

với thời ñại của mình, ñiều ñó dường như là quy luật. Nguyễn Huy 

Tưởng sống chưa ñầy nửa thế kỷ nhưng có cái may mắn là ñược 

chứng kiến những trang sử ñau thương nhất và cũng rất hào hùng của 

ñất nước. Những bão táp lịch sử tác ñộng mạnh mẽ tới tâm hồn nhà 

văn. Bằng sự nhạy cảm riêng, ông tìm thấy cho mình niềm cảm hứng 

trong những ñiểm mốc thời gian, ghi lại những biến ñộng của dân tộc 

Việt Nam và của thế giới.  

 Đọc Nguyễn Huy Tưởng, người ñọc dễ dàng nhận ra rằng 

không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các sáng tác của ông ñều tập trung 

ñề tài vào những thời ñiểm bi tráng của lịch sử dân tộc. Chính bối 

cảnh ấy là nơi thử thách cá nhân trước cộng ñồng, là nơi từng cá thể 
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lựa chọn hướng ñi cho mình trước ngổn ngang những ngã rẽ của lịch 

sử. Trong những ưu tư, trăn trở về phận nước, về số phận con người, 

Nguyễn Huy tưởng ñã thể hiện ñược một nhân cách thống nhất của 

một nhà văn luôn trân trọng với l ịch sử, tự hào về lịch sử dân tộc, 

luôn tìm tòi và sáng tạo ñể lắp ráp những mảnh ghép rời rạc từ sử 

liệu, tạo nên những bố cục hoàn chỉnh trong mỗi sáng tác của mình. 

 Như vậy có thể thấy trong tác phẩm của Nguyễn Huy Tưởng, 

bối cảnh lịch sử xã hội cũng như các nhân vật, sự kiện lịch sử là 

những yếu tố rất qua trọng. Chính môi trường xã hội, hoàn cảnh lịch 

sử là ñiều kiện tiên quyết ñể làm nên thế giới nghệ thuật của nhà văn. 

Mặc dù ñó không phải là sự thật lịch sử, nó chỉ là một thứ "ảnh xạ" 

của lịch sử, một thứ lịch sử ñược khúc xạ qua nghệ thuật, nhưng qua 

chúng, người ñọc vẫn cảm nhận ñược không khí lịch sử. Diện mạo 

lịch sử dân tộc hiện lên khá rõ ràng qua những trang viết này. 

2.2. Cảm hứng lịch sử và cái nhìn nghệ thuật của Nguyễn Huy 

Tưởng 

 Cảm hứng lịch sử chính là ngọn lửa say mê và nung nấu tâm 

can nhà văn, nó thôi thúc và dẫn ñường ñể nhà văn có thể làm công 

việc tạo nên da thịt và sinh khí cho những xác ướp mà sử học cung 

cấp, ñể lịch sử ñược tái hiện sinh ñộng hơn, sâu sắc hơn trong những 

hình tượng văn học. Trong tác phẩm văn học cảm hứng lịch sử lắng 

sâu trong ngôn ngữ, thấm ñượm trong bối cảnh không gian và hiện 

hữu ở nhân vật, từ trang phục ñến cử chỉ, lời thoại, ñặc biệt là tình 

huống chính của tác phẩm bao giờ cũng là một cái mốc lịch sử trọng 

ñại ñối với hiện thực ñược phản ánh. 

2.2.1. Tái hiện nhân vật và sự kiện lịch sử bằng nhãn quan nghệ sĩ 
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 Ở Đêm Hội Long Trì, Đặng Lân trở thành nhân vật chính 

hung ác hơn, quyền hành hơn. Hắn tiêu biểu cho những thế lực cường 

bạo dâm dục, vũ phu, côn ñồ. Nguyễn Huy Tưởng ñã bộc lộ sự căm 

ghét cao ñộ. Nhà văn ñã tô ñậm thêm tính cách và phóng ñại nhân vật 

này lên rất nhiều. So với Đặng Lân trong Hoàng Lê nhất thống chí, 

Đặng Lân trong Đêm hội Long Trì cường bạo hơn và dâm ác hơn.  

 Nguyễn Huy Tưởng ñã ñể Nguyễn Mại trừng trị ñích ñáng 

Đặng Lân ngay trên chiếc giường dâm ô của hắn, giữa ñường phố 

Thăng Long, trong sự hả hê của dân chúng.  

 Qua ngòi bút của Nguyễn Huy Tưởng, An Tư không chỉ là lời 

ngợi ca những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam truyền 

thống mà còn là cách nhà văn trang trải món nợ cho lịch sử. Viết về 

số phận An Tư, nhà văn bày tỏ nỗi bức xúc của mình về thân phận 

con người trước ngã ba lịch sử. 

 Lá cờ thêu sáu chữ vàng ñược viết vào năm 1960, Nguyễn 

Huy Tưởng ñã làm sống lại hình ảnh một nhân vật rất ñẹp và rất ñáng 

tự hào của dân tộc ta, một nhân vật thiếu niên là Trần Quốc Toản 

 Qua nhân vật Vũ Như Tô, Nguyễn Huy Tưởng muốn ñặt ra 

khá nhiều vấn ñề quan trọng. Trong hồi một của vở kịch ta thấy nổi 

lên vấn ñề nghệ thuật chống cường quyền. Vũ Như Tô có thái ñộ của 

một người nghệ sĩ dũng cảm, không chịu khuất phục bọn vua chúa 

phong kiến dâm ác: "Xây Cửu Trùng Đài cho một tên bạo chúa, một 

tên thoán nghịch, cho một lũ gái dâm ô? Tôi không thể ñem tài ra làm 

một việc ô uế, muôn năm làm bia miệng cho người ñời ñược". 

2.2.2. Sự kết hợp giữa tư duy tiểu thuyết và cảm hứng lịch sử trong 

sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng 
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 Vì văn học phản ánh hiện thực qua lăng kính sáng tạo của 

nhà văn nên tưởng tượng và hư cấu là yếu tố luôn luôn tồn tại trong 

quá trình sáng tác. Khi sáng tạo nên hình tượng văn học, ngoài những 

yêu cầu về tính chân thực, ñộ khái quát hoá hiện thực, tính cá biệt thì 

hình tượng văn học sẽ hàm chứa tư tưởng. Tư tưởng chính là cái làm 

nên sự khác biệt giữa hiện thực và sáng tạo nghệ thuật.  

 Nhà văn Tô Hoài từng coi Nguyễn Huy Tưởng là cây bút sử 

thi hết sức hùng tráng “Vì tấm lòng ñối với quê hương từ tiềm thức 

gắn bó và thôi thúc”, Nguyễn Huy Tưởng ñã dành rất nhiều tâm 

huyết và ý thức cho lịch sử dân tộc. Ông từng ñinh ninh ghi tạc: “Dù 

chuyện gì, việc gì cũng không nên bỏ tinh thần Việt Nam”. Từ những 

tâm huyết ñó, ông ñã có ý thức muốn sáng tác tiểu thuyết lịch sử ñể 

bồi dưỡng và khích lệ lòng yêu nước, ý thức tự tôn tự hào dân tộc, 

nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân ñối với vận mệnh 

của nước nhà trong những lúc nguy nan, cố gắng ñưa người ñọc nhập 

cuộc, tin tưởng vào cuộc ñấu tranh cho nền ñộc lập dân tộc, bằng 

cách ñưa họ tìm về với truyền thống vẻ vang của cha ông.  

 Nguyễn Huy Tưởng ñã tái hiện lại quá khứ vẻ vang của dân 

tộc ñể nhắc nhở hậu thế ñừng quên cái nhục mất nước và ñừng quên 

trách nhiệm của mình trước vận mệnh sống còn của dân tộc. Vì thế 

tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Huy Tưởng chính là thái ñộ dấn thân, 

nhập cuộc hết sức tích cực của nhà văn. Ở ñó ông vừa trình bày 

những quan niệm của mình về lịch sử, vừa gửi gắm những suy tư 

chiêm nghiệm về con người, về cuộc ñời, về thời ñại. Tiểu thuyết lịch 

sử của ông là sự nối li ền giữa quá khứ và hiện tại. Khi sử dụng chất 

liệu lịch sử trong tác phẩm, mỗi nhà văn thường hướng tới một mục 

ñích riêng và thể hiện một quan ñiểm riêng. 
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Nhận xét về tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Huy Tưởng, các 

nhà nghiên cứu ñã khẳng ñịnh chính xác: “Nguyễn Huy Tưởng ñã rất 

nghiêm túc, bám sát chính sử, tôn trọng các sự kiện chính của lịch 

sử” (Hà Minh Đức), “Anh tỏ ra khá trung thành với tinh thần của các 

thời ñại quá khứ xa xưa” (Phan Cự Đệ), “Tác giả nghiền ngẫm từng 

chi tiết lịch sử ñể chuyển hóa vào tiểu thuyết” (L ại Nguyên Ân)... 

Thực ra ñây cũng là ñiều mà nhiều nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử 

trước Nguyễn Huy Tưởng cũng ñã làm ñược, cũng ñã thành công. 

Tuy nhiên mỗi người có một cách thức “chế biến” riêng. Ở Nguyễn 

Huy Tưởng, nhà văn ñã kết hợp hài hòa giữa yêu cầu chính xác về 

mặt sử liệu với sự phóng khoáng bay bổng trong hư cấu tự do thể 

hiện ở một số phương diện như cảm hứng chủ ñạo, không gian lịch 

sử, nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử. 

Có thể nói rằng, Nguyễn Huy Tưởng là nhà văn ñặc biệt tài 

hoa trong những sáng tác về thể tài dã sử. Cảm hứng nghệ thuật của 

nhà văn ñã ñược chắp cánh từ cốt lõi hiện thực lịch sử. Trên cơ sở 

những nhân vật, những sự kiện lịch sử ñã từng in dấu trong chính sử, 

nhà văn ñã phóng bút ñể tạo ra những hình tượng nghệ thuật ñộc ñáo. 

Hình tượng nghệ thuật của ông là một sự kết hợp tài tình giữa sự thật 

và sáng tạo. Sức hấp dẫn mà tác phẩm của Nguyễn Huy Tưởng tạo ra 

ñối với người ñọc chính là ở chỗ nó không chỉ nhắc lại quá khứ mà 

còn gợi mở ñể ñi sâu vào những giá trị tư tưởng, giá trị nhân văn. 

Cũng nhờ cảm thức lịch sử này mà tác phẩm của Nguyễn Huy tưởng 

có sức sống lâu bền trong ñời sống văn học. 

 Nguyễn Huy Tưởng một mặt ưu tiên chất tiểu thuyết trong 

sáng tác của mình, mặt khác lại rất tỉ mỉ và khắt khe ñối với các chi 

tiết lịch sử. Đây là công việc mới nhìn tưởng ñơn giản, nhưng lại ñòi 
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hỏi rất nhiều công phu của nhà văn khi tái tạo lại chất liệu lịch sử vốn 

khô cứng trong quá khứ ñã xa, nhào nặn chúng theo ý ñồ nghệ thuật 

của mình. Trong quá trình viết tiểu thuyết lịch sử, Nguyễn Huy 

Tưởng luôn lấy “sự thực” làm gốc, nhưng nhà văn không bê nguyên 

xi l ịch sử mà chỉ chọn một sự việc, một chi tiết nào ñó rồi hư cấu, 

tưởng tượng thêm rất nhiều ñể tạo thành tác phẩm. Trong Đêm hội 

Long Trì, tác giả chỉ chọn một chi tiết ñiển hình trong một ñêm ñể 

xây dựng thành câu chuyện. Hay trong tác phẩm An Tư, tác giả lại 

chọn mối tình tan vỡ của nàng công chúa An Tư với Chiêu Thành 

Vương Trần Thông ñể xây dựng cốt truyện, dẫn dắt người ñọc ñến 

tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và những chiến thắng lẫy lừng 

của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên 

xâm lược. Chính ñiều này ñã làm cho tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn 

Huy Tưởng giảm ñi tính chất lịch sử, tính sử thi và tăng thêm tính 

chất tiểu thuyết nhiều hơn. Vì thế các tác phẩm của ông có sức hấp 

dẫn ñối với người ñọc của thời hiện ñại và cũng mang hơi thở ñậm ñà 

của cuộc sống hơn. Và như thế “Bản thân lịch sử ñã ñược tái hiện 

một cách nghệ thuật hơn”. Nó là lời “Thông báo thời sự” ñược khoác 

bộ áo lịch sử.  
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CHƯƠNG 3: NHỮNG NÉT ĐẶC SẮC VỀ PHƯƠNG DIỆN 

           NGHỆ THUẬT QUA THỂ TÀI DÃ SỬ 

CỦA NGUYỄN HUY TƯỞNG 

3.1. Nghệ thuật xây dựng cốt truy ện của Nguyễn Huy Tưởng  

 Cốt truyện trong sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng thường 

ñược nhà văn tạo nên từ cảm xúc về những sự kiện, nhân vật lịch sử 

của dân tộc có thật trong chính sử. Sau ñó, bằng tài năng thiên bẩm 

của mình, nhà văn tái tạo, sáng tạo thêm ñể thành một tác phẩm có 

tính dã sử, gây ñược nhiều thiện cảm từ phía người ñọc. 

3.2. Nghệ thuật xây dựng nhân vật - bối cảnh trong tác phẩm 

Nguyễn Huy Tưởng 

3.2.1. Xây dựng nhân vật  

 Nét ñặc sắc của tác phẩm còn ở cách tạo mâu thuẫn ngay 

trong bản thân cá tính của nhân vật, ñể sự ñấu tranh giữa cái cao cả 

và thấp hèn, ñam mê và bổn phận tôn lên những giá trị nhân văn. Đó 

là cách xây dựng nhân vật Trịnh Sâm, nhân vật ñầy mâu thuẫn trong 

nội tâm, bị giằng xé giữa một bên là niềm ñam mê với Tuyên phi họ 

Đặng, một bên là tình thương con, ñạo hiếu với mẹ già, trọng trách 

với dân với nước. Niềm say mê mù quáng khiến cho ông ñôi khi 

không phân ñịnh nổi thiện - ác, tốt - xấu, nhưng cuối cùng chính 

nghĩa ñã chiến thắng, Trịnh Sâm thứ tội cho Nguyễn Mại, người dám 

chém chết tên quốc cữu ngông cuồng, dâm loạn. Sự sáng suốt ấy là 

biểu hiện của chất lý tưởng trong cảm húng lịch sử của nhà văn. 

  Trong tiểu thuyết An Tư của Nguyễn Huy Tưởng có mặt hầu 

hết những nhân vật quan trọng thời Trần ñã ñược sử sách nhắc ñến 

như Trần Quốc Tuấn, Phạm Ngũ Lão, Trần Quang Khải, Trần Quốc 
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Toản, An Tư... Nhà văn ñã cân nhắc lại dung lượng miêu tả nhằm 

khắc họa nổi bật tính cách và làm sáng rõ lý lịch của từng nhân vật.  

 Bằng cái nhìn tiểu thuyết, các nhân vật lịch sử của Nguyễn 

Huy Tưởng ñã ñược soi chiếu ở nhiều góc ñộ, từ lý lịch, diện mạo, 

tính cách ñến tâm hồn... Tất cả ñã tạo nên những hình tượng nghệ 

thuật giàu sức sống, giàu tính hiện thực. Có thể nói không quá lời, 

nhiều nhân vật trong tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Huy Tưởng sống 

ñộng hơn cả lịch sử. Nhân vật lịch sử do ông sáng tạo khác xa với 

nhân vật của Phan Bội Châu trong Trùng Quang tâm sử. Bên cạnh 

những nhân vật có tên trong lịch sử, nhà văn còn chú tâm xây dựng 

tuyến nhân vật hư cấu: Nguyễn Mại, Bảo Kim.... ông gắn kết các 

nhân vật hư cấu vào cốt chuyện một cách hợp lý, nhuần nhuyễn. Mỗi 

nhân vật là một dáng vóc cụ thể, tính cách rõ nét, một số phận riêng. 

 Như vậy nhìn từ hệ thống các nhân vật, có thể thấy thế giới 

nhân vật trong sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng dù là chính diện hay 

phản diện, loại nhân vật lịch sử hay nhân vật hư cấu, ñược miêu tả 

ñiều ñặn từ diện mạo, tiểu sử ñến ñời sống nội tâm, hay chỉ sơ qua 

một vài nét tính cách, hành ñộng, ñều thể hiện sự sắc sảo, tinh tế của 

nhà văn trong việc nắm bắt thần thái nhân vật.  

3.2.2. Không - thời gian lịch sử trong dã sử 

 Việc tái tạo lại không - thời gian lịch sử ñòi hỏi nhà văn phải 

có vốn sống phong phú, sự hiểu biết rất lớn, rất nhiều về truyền 

thống, văn hóa, ñịa lý, phong tục tập quán, ngôn ngữ, trang phục của 

thời ñại lịch sử ñã qua. Nguyễn Tử Siêu, Nguyễn Huy Tưởng, Chu 

Thiên, Hà Ân... là những tác giả ñã rất thành công trong việc dùng 

vốn kiến thức uyên thâm, phong phú về lịch sử của mình ñể tạo ñược 

không khí thời ñại cho sáng tác về ñề tài lịch sử của mình. 
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 Với cảm hứng lịch sử sâu sắc ñược Nguyễn Huy Tưởng thể 

hiện trong tác phẩm ñã giúp ông tạo dựng, tái thiết những không gian 

ñậm sắc thái lịch sử. Đó là không gian của hàng trăm năm trước hay 

là của vài năm trước, nhà văn vẫn tạo ñược khoảng cách  nhất ñịnh 

về thời gian, bao phủ những không gian bằng những gam màu cổ 

kính, thâm nghiêm. Không gian nghệ thuật trong các sáng tác của 

ông viết theo lối dã sử có thể phân loại như sau: không gian cung 

ñình, không gian phố phường và không gian chiến trận. 

3.3. Thủ pháp kể chuyện dã sử của Nguyễn Huy Tưởng 

3.3.1. Ngôn ngữ kể chuyện 

 Những ñoạn kể, tả, ñối thoại giữa nam nữ thanh niên cách 

ñây gần hai thế kỷ, hoàn toàn do tác giả sáng tạo ra mà vẫn tự nhiên, 

không gây phản cảm vì ñược sử dụng hợp lý, ñúng chỗ. Đó là 

phương thức “nhào nặn” lịch sử ñầy tính sáng tạo của một nhà văn 

thông minh tài hoa, giàu bản lĩnh. Nhờ ñó mà cái ñã quen bỗng trở 

nên mới lạ.   

 Ngôn ngữ của ông làm phục sinh khí thế hào hùng của những 

chiến trận lịch sử. Nó là sản phẩm của những suy tư trăn trở, những 

băn khoăn lâu dài của người cầm bút, ñể hoàn thành một tác phẩm 

nghệ thuật sống mãi với thời gian, một thứ văn chương cổ ñiển mẫu 

mực với mọi thời. 

1.3.2. Hư cấu nghệ thuật 

 Trong tiểu thuyết và kịch viết về lịch sử theo lối dã sử của 

Nguyễn Huy Tưởng, những nhân vật hoàn toàn hư cấu hoặc dựa vào 

lịch sử mà hư cấu cũng thường ñóng vai chính (Nguyễn Mại, An Tư, 

Quỳnh Hoa, Vũ Như Tô...). Đề tài tình yêu ñóng vai trò chủ yếu 

trong hai cuốn tiểu thuyết Đêm hội Long Trì và An Tư. Mối tình trong 
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trắng ñau xót giữa Quỳnh Hoa và Bảo Kim, giữa An Tư và Chiêu 

Thành Vương, mối tình si mê, sắc dục giữa trịnh Sâm và Đặng Thị 

Huệ... ñược tác giả ñặc biệt chú ý. 

 Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các sáng tác của Nguyễn 

Huy Tưởng ñều tập trung ñề tài vào những thời ñiểm bi tráng của lịch 

sử dân tộc. Chính bối cảnh ấy là nơi thử thách ý thức cá nhân trước 

cộng ñồng, là nơi từng cá thể lựa chọn hướng ñi cho mình trước ngổn 

ngang ngã rẽ của lịch sử. 
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KẾT LUẬN 

 

 Thông qua việc tìm hiểu tư tưởng và nghệ thuật trong các tác 

phẩm thuộc thể tài dã sử của Nguyễn Huy Tưởng, người ñọc sẽ nhận 

ra ñược những nét riêng biệt, ñộc ñáo làm nên một nghệ sĩ Nguyễn 

Huy Tưởng sáng tạo, tài ba, không thể thiếu ñược trong nền văn xuôi 

hiện ñại nước nhà ở thế kỉ XX. Từ việc nghiên cứu ñề tài, có thể rút 

ra một số kết kuận sau: 

 1. Viết về lịch sử theo lối dã sử lâu nay vẫn còn rất ít nhà văn 

quan tâm ñến, nhưng với Nguyễn Huy Tưởng sáng tác theo thể tài dã 

sử là một mảng quan trọng trong sự nghiệp văn học của ông. Nó thể 

hiện tài năng, tâm huyết và chứa ñựng những tư tưởng lớn của nhà 

văn. Càng chiêm nghiệm về thời ñại, về lịch sử, Nguyễn Huy Tưởng 

càng day dứt khôn nguôi về số phận con người, số phận dân tộc. Ông 

luôn trăn trở và ñi tìm cái mới cho tư tưởng của người cầm bút. 

 2. Nguyễn Huy Tưởng ñã sáng tác với một phong cách riêng. 

Có thể nói, sự kết hợp giữa lịch sử và tiểu thuyết ñể tạo ra tính dã sử 

trong sáng tác của ông là một trong những bước bứt phá ngoạn mục 

ñầy thú vị. Vừa coi trọng yếu tố lịch sử, vừa coi trọng yếu tố tiểu 

thuyết, nhà văn ñã sử dụng một cách nhuần nhuyễn mối quan hệ giữa 

lịch sử và hư cấu nghệ thuật, tạo nên những tác phẩm bề thế nhưng 

có một dáng dấp ổn ñịnh và chững chạc. Ông ñã kết hợp các thủ pháp 

tự sự truyền thống với kỹ thuật tiểu thuyết hiện ñại ñể sáng tạo nên 

một hệ thống nhân vật giàu tính biểu tượng và sinh ñộng. Đặc biệt 

với nghệ thuật trần thuật linh hoạt, luân chuyển ñiểm nhìn trần thuật, 

nhất là việc tạo ra các tình huống thử thách, và xây dựng ñộc thoại 

nội tâm, Các sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng ñã thật sự thoát ra 
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khỏi lối ñi quen thuộc và trở thành tiền ñề cho một hướng ñi mới, 

một cái nhìn mới về thể tài dã sử trong sáng tác của nguyễn Huy 

Tưởng.  

 Ngôn ngữ trong tiểu thuyết của ông ñã thuyết phục ñược 

nhiều ñộc giả khó tính, có sức hấp dẫn ñối với ñông ñảo bạn ñọc. Có 

ñược kết quả ñó, có lẽ do ông ñã “hoà giải” ñược ngôn ngữ lịch sử cổ 

kính trang nhã và ngôn ngữ tiểu thuyết ñể tạo ra những tác phẩm vừa 

sang trọng ñài các, vừa dân dã nôm na, vừa ñậm màu sắc triết lý, vừa 

giàu chất trữ tình như: Đêm hội Long Trì, An Tư, Lá  cờ thêu sáu chữ 

vàng, Vũ Như Tô.... 

 3. Nguyễn Huy Tưởng là một trong số ít những nhà văn viết 

về quá khứ bằng cảm hứng lịch sử. Cảm hứng lịch sử là cảm hứng 

chủ ñạo trong văn nghiệp của ông, nó xuất phát từ tình yêu, lòng ñam 

mê ñầy tự hào của nhà văn với lịch sử dân tộc. Cảm hứng ấy gắn liền 

với lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của người công dân Nguyễn 

Huy Tưởng, ñồng thời cũng chứa ñựng cả chất nhân văn cao cả trong 

cái nhìn của nhà văn ñối với cuộc ñời. Với cảm hứng lịch sử thấm 

ñượm chất nhân văn ấy, Nguyễn Huy Tưởng là một trong số những 

tác giả hàng ñầu của thế kỷ XX, có ñóng góp lớn cho một thể loại 

quan trọng trong nền văn học dân tộc là tiểu thuyết lịch sử. 

 4. Cảm hứng lịch sử ở Nguyễn Huy Tưởng mang dấu ấn lịch 

lãm, uyên thâm của một ngòi bút am tường về văn hóa, giàu triết lý, 

suy tư sâu sắc về cuộc ñời và con người. Dù viết về quá khứ bằng 

giọng văn trang nghiêm, cổ kính nhưng những tiểu thuyết lịch sử của 

ông vẫn cuốn hút người ñọc ở hơi thở gần gũi của nhịp sống thực tại. 

Thế giới hình tượng trong tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Huy Tưởng 

là sợi dây kết nối những chiêm nghiệm của nhà văn từ quá khứ về 
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hiện tại và ẩn chứa cả những suy nghiệm ñối với cuộc ñời. Đọc văn 

ông, ta không chỉ hiểu sâu sắc hơn về những gì ñã diễn ra trong 

trường kỳ lịch sử của dân tộc mà còn thấu rõ tâm tư và suy nghĩ của 

những con người làm nên lịch sử ấy. Những trang viết của ông chứa 

ñựng cả niềm ñau và tự hào. Cả phần sáng lẫn phần tối của quá khứ, 

rất chân thực mà cũng ñầy hư cấu. Điều ñáng nói là nhà văn luôn 

hướng người ñọc tới những giá trị nhân bản, nhân văn, dù ở trong bất 

kỳ ñề tài nào, thời chiến hay thời bình. Vì vậy, cho ñến hôm nay, dù 

ñề tài lịch sử ñã ñi vào rất nhiều trong sáng tác của các nhà văn hiện 

ñại, với những hình thức mới lạ, những khuynh hướng cách tân 

nhưng những tiểu thuyết của Nguyễn Huy Tưởng vẫn còn nguyên giá 

trị của nó và ñã trở thành cổ ñiển, mẫu mực. 

 5. Nhìn lại vấn ñề văn học và nhà trường, chúng tôi nhận 

thấy việc ñưa tiểu thuyết lịch sử vào nhà trường là rất cần thiết. Với 

những tiểu thuyết lịch sử mang tính giáo dục như Đêm hội Long Trì, 

An Tư... học sinh sẽ tiếp nhận những tri thức về quá khứ dân tộc một 

cách hào hứng hơn. Trong chương trình hiện hành, các soạn giả ñã 

ñưa vào hai tác phẩm Lá cờ thêu sáu chữ vàng và Vũ Như Tô. Tuy 

nhiên, Lá cờ thêu sáu chữ vàng có thể phù hợp với khả năng tiếp 

nhận của học sinh, song Vũ Như Tô là một tác phẩm có tầm tư tưởng 

quá lớn, triết lý quá sâu sắc, e rằng không phù hợp với nhận thức của 

lứa tuổi học sinh phổ thông. Vậy nên chúng tôi mạnh dạn ñề xuất với 

những người biên soạn chương trình: Nên ñưa một trong các tiểu 

thuyết Đêm hội Long Trì, An Tư vào giới thiệu và bước ñầu cho học 

sinh tìm hiểu. Đây cũng là tâm ý của nhà văn khi sáng tác, là mong 

muốn ñể thế hệ sau không quay lưng lại với lịch sử nước nhà, nhất là 

trong bối cảnh hội nhập toàn cầu như hiện nay. 
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Trong khuôn khổ cho phép, luận văn không thể trình bày hết 

những cảm nhận, phân tích trong quá trình nghiên cứu về cảm hứng 

lịch sử của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng qua bốn tiểu thuyết. Chúng 

tôi hy vọng ñã ñóng góp một phần nhỏ ý kiến vào công trình nghiên 

cứu về tác giả Nguyễn Huy Tưởng, ñồng thời mong muốn có thể 

thêm tiếng nói khẳng ñịnh giá trị của một thể loại tiểu thuyết quan 

trọng nhưng lâu nay vẫn bị khuất lấp. Chúng tôi mong sẽ có thể phát 

triển, hoàn thiện hơn ñề tài này trong một tương lai không xa. 

 

 

 

 

 


