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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài  

Văn học Việt Nam phát triển gắn bó chặt chẽ với sự phát 

triển của lịch sử. Những thành tựu văn học mà chúng ta có ñược 

ngày nay là sự kế thừa thành quả lao ñộng nghệ thuật của cha ông ta 

ngày trước. Để tìm hiểu một bộ phận của văn học ta cần ñặt nó trong 

lịch sử văn học dân tộc. Thể loại tiểu thuyết trung ñại (tiểu thuyết 

chương hồi) Vi ệt Nam là một bộ phận không nhỏ trong di sản văn 

học dân tộc. Tiểu thuyết trung ñại ñược manh nha từ khá sớm nhưng 

phải ñến giai ñoạn thế kỉ XVIII - XIX m ới ñạt ñến ñỉnh cao. Nó 

không chỉ là những ghi chép phản ánh những vấn ñề lịch sử mang 

tầm cỡ xã hội rộng lớn, mà còn là nơi các tác giả gửi gắm vào ñấy 

những ý ñồ nghệ thuật. 

Trên thực tế, tiểu thuyết trung ñại ñã sớm khẳng ñịnh vị trí 

của mình trong nền văn học Việt Nam. Ngay từ những năm 1969, 

tiểu thuyết trung ñại ñã ñược chọn vào làm một trong những tác 

phẩm chọn lọc trong nhà trường. Tuy chỉ có một số trích ñoạn ñược 

tuyển chọn nhưng cũng thể hiện ñược tầm quan trọng của thể loại 

tiểu thuyết trung ñại trong nền văn học Việt Nam. Với khoảng trên 

dưới mười tác phẩm tiểu thuyết trung ñại (từ thế kỉ XVIII – XIX) 

nhưng thực sự có giá trị ở cả mặt lịch sử và văn học thì chỉ có ở một 

số tác phẩm. Tiêu biểu nhất phải kể ñến là: Nam triều công nghiệp 

diễn chí (NTCNDC), Hoàng Lê nhất thống chí (HLNTC), Hoàng Việt 

long hưng chí (HVLHC). 

Qua việc nghiên cứu về giá trị lịch sử, nghệ thuật của tiểu 

thuyết trung ñại thông qua ba tác phẩm NTCNDC, HLNTC, HVLHC 
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chúng tôi muốn từ ba tác phẩm tiêu biểu này tìm hiểu về giá trị văn – 

sử học của thể loại tiểu thuyết trung ñại Vi ệt Nam.  

Xuất phát từ những lí do trên chúng tôi ñi vào chọn ñề tài: 

Thể tài lịch sử trong tiểu thuyết trung ñại Việt Nam qua NTCNDN, 

HLNTC và HVLHC, ñể nghiên cứu trong luận văn này.  

2. Lịch sử vấn ñề nghiên cứu  

Nằm trong số những tác phẩm ưu tú, nổi bật của tiểu thuyết 

lịch sử chương hồi văn học Việt Nam thời trung ñại, NTCNDC, 

HLNTC, HVLHC ñã thu hút nhiều nhà nghiên cứu. Có không ít bài 

viết, công trình ñi vào khảo sát nội dung, nghệ thuật của các tác 

phẩm này trên nhiều khía cạnh và ở nhiều mức ñộ. Dưới ñây xin 

ñược ñiểm qua những công trình nghiên cứu chủ yếu có liên quan 

ñến ñề tài:  

Có thể nhắc ñến một số công trình tiêu biểu như: Hoàng Lê 

nhất thống chí – văn bản, tác giả và nhân vật, tác giả Phạm Tú Châu. 

“Tìm hiểu giá trị hiện thực của “Hoàng Lê nhất thống chí”, 

một tác phẩm văn xuôi cổ ñiển tiêu biểu”  (1966), của hai tác giả Mai 

Quốc Liên – Kiều Thu Hoạch. Đỗ Đức Dục trong “Tính cách ñiển 

hình trong “Hoàng Lê nhất thống chí”” (1968). Bộ ñôi, Tiểu thuyết 

Việt Nam hiện ñại – Phan Cự Đệ (1975). Ảnh hưởng của tiểu thuyết 

cổ Trung Quốc ñến tiểu thuyết cổ Việt Nam của tác giả Nguyễn Xuân 

Hòa (1998). Tiểu thuyết chương hồi Việt Nam thời trung ñại (2000) 

và Con ñường giải mã văn học trung ñại (2006), ñồng tác giả 

Nguyễn Đăng Na. 

 Ngoài ra các tác phẩm tiểu thuyết chương hồi gần ñây còn 

ñược ñề cập ñến trong nhiều công trình nghiên cứu: các khóa luận tốt 

nghiệp tại các trường ñại học, các luận văn, luận án.  
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3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu ở ñề tài này là: Thể tài lịch sử trong 

bộ ba tiểu thuyết NTCNDC, HLNTC, HVLHC cụ thể, ñề tài sẽ ñi vào 

khảo sát về diện mạo lịch sử xã hội Vi ệt Nam, và một số ñặc sắc 

nghệ thuật của tiểu thuyết trung ñại Việt Nam qua NTCNDC, 

HLNTC và HVLHC. 

Văn bản ñược dùng ñể nghiên cứu là ba tác phẩm: 

1. Nam triều công nghiệp diễn chí - Nguyễn Khoa Chiêm, 

dịch giả Ngô Đức Thọ - Nguyễn Thúy Nga, Nxb Hội nhà văn, 1994. 

2. Hoàng Lê nhất thống chí - Ngô gia văn phái, dịch giả 

Nguyễn Đức Vân – Kiều Thu Hoạch, Nxb Văn học Hà Nội, 1964. 

3. Hoàng Việt long hưng chí - Ngô Giáp Đậu, dịch giả Ngô 

Đức Thọ -  Mai Xuân Hải - Nguyễn Văn Nguyên, Nxb Văn học, 

1993. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Để thực hiện ñề tài này, luận văn sử dụng một số phương 

pháp sau: 

 + Phương pháp phân tích, tổng hợp 

 + Phương pháp so sánh 

 + Phương pháp thống kê phân loại 

5. Đóng góp của ñề tài 

Tìm hiểu những giá trị lịch sử, ñặc sắc nghệ thuật tiểu thuyết 

chương hồi trung ñại Vi ệt Nam qua ba tác phẩm HLNTC, NTCNDC, 

HVLHC người viết mong muốn góp thêm ñược tiếng nói khoa học 

vào việc nghiên cứu về tiểu thuyết chương hồi - một thể loại văn học 

ñặc biệt của văn học Việt Nam thời trung ñại.  

Ngoài ra, dưới góc nhìn lịch sử, góc nhìn thi pháp học ñề tài 

mong muốn tìm ra giá trị sử học ñược phản ánh, cũng như hiểu ñược 
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ñặc ñiểm tổ chức nghệ thuật của thể loại tiểu thuyết chương hồi Vi ệt 

Nam. 

Cuối cùng, ñề tài có giá trị thiết thực trong việc dạy học tác 

phẩm, thể loại tiểu thuyết chương hồi trung ñại Việt Nam trong nhà 

trường phổ thông.  

6. Bố cục luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung 

luận văn gồm ba chương chính như sau: 

Chương 1: Tiểu thuyết thể tài lịch sử - nét ñặc sắc của văn 

xuôi trung ñại Vi ệt Nam.  

Chương 2: Diện mạo lịch sử dân tộc qua NTCNDC, HLNTC, 

HVLHC.  

Chương 3: Nét ñặc sắc của nghệ thuật tiểu thuyết NTCNDC, 

HLNTC, HVLHC.  
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CHƯƠNG 1 

TIỂU THUYẾT THỂ TÀI L ỊCH SỬ - NÉT ĐẶC SẮC CỦA 

VĂN XUÔI TRUNG ĐẠI VI ỆT NAM 

1.1. Về khái niệm tiểu thuyết chương hồi, thể tài lịch sử  

• Tiểu thuyết chương hồi 

Tiểu thuyết chương hồi vốn là tiểu thuyết cổ ñiển của Trung 

Quốc, xuất hiện rất sớm. Chúng bắt nguồn từ những chuyện ñược lưu 

truyền trong dân gian từ ñời nhà Đường (Thế kỉ VII – X) về sau 

ñược các tác giả hư cấu thêm ñể liên kết các chuyện kể tản mạn trong 

dân gian thành những bộ tiểu thuyết hoàn chỉnh. Những bộ tiểu 

thuyết chương hồi nổi tiếng của Trung quốc là: Tam quốc diễn nghĩa, 

Tuỳ Đường diễn nghĩa, Thuỷ hử, Tây du ký, Hồng lâu mộng, Chinh 

ñông chinh tây...  

Văn học trung ñại Việt Nam tiếp thu thể loại tiểu thuyết 

chương hồi Trung Quốc, mở ñầu với Nam triều công nghiệp diễn chí 

(1719) của Nguyễn Khoa Chiêm ở Đàng Trong, ñạt tới ñỉnh cao rực 

rỡ với Hoàng Lê nhất thống chí (cuối thế kỉ XVIII, ñầu thế kỉ XIX) ở 

Đàng Ngoài và kết thúc với Việt Lam xuân thu (1908). 

• Thể tài lịch sử 

Thể tài là cách phân loại dựa trên phương diện hình thái tác 

phẩm, phương thức thể hiện, ñối tượng phản ánh…, một cách phân 

loại dựa trên nhiều yếu tố. Thể tài ở ñây còn mang nghĩa nhấn mạnh 

hơn nữa ñặc ñiểm nội dung phản ánh và hình thức thể hiện của tác 

phẩm văn học. Thể tài chỉ rõ ñược ñặc ñiểm của tác phẩm văn học ấy 

phản ánh gì và phán ánh như thế nào. Thể tài thực chất là khái niệm 

dùng ñể khu biệt phạm trù tác phẩm, ñó là sự hạn ñịnh về nội dung 

và hình thức thể hiện.  
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 Trong khi ñó, nói ñến thể Chí là nói ñến một loại hình văn 

học thời trung ñại. “Chí là loại hình văn học chức năng hành chính, 

một thể loại của sử”, “ Diễn chí thực chất là lối diễn sử, giảng sử 

giống kiểu diễn nghĩa của Trung Hoa”.  Như vậy, chúng ta có thể 

hiểu một cách khái quát: Thể chí là những tác phẩm viết về ñề tài 

lịch sử. Trong ñó tùy vào thể loại, mục ñích sáng tác mà các tác giả 

sử dụng chất sử ấy theo lối diễn chí hoặc chí truyện. 

 Như vậy, tiểu thuyết chương hồi hay tiểu thuyết thể tài lịch 

sử trung ñại Vi ệt Nam là một. Hai cách gọi tuy khác nhau về hình 

thức nhưng về bản chất là một. Đều là tên gọi chỉ một thể loại văn 

học thời trung ñại, viết về lịch sử, và viết theo lối kết cấu chương hồi 

Trung Quốc. Ở Việt Nam các tác phẩm tiêu biểu như: Nam triều 

công nghiệp diễn chí, Thiên Nam liệt truyện, Hoàng Lê nhất thống 

chí, Việt Lam tiểu sử, Hoàng Việt long hưng chí… 

1.2. Con ñường hình thành và phát triển của tiểu thuyết chương 

hồi  

1.2.1. Vài nét về tình hình xã hội Việt Nam thế kỉ XVI - 

XVIII 

Sau cuộc ñại thắng quân Minh, triều ñại nhà Lê ñược thiết 

lập, và chuyển hệ tư tưởng hòa ñồng ña tôn giáo sang ñộc tôn Nho 

giáo. Từ ñây, Nho giáo trở thành quốc giáo. Tuy nhiên, các vua Lê 

suốt ngày chỉ lo ăn chơi, bỏ bê triều chính, kết quả quyền bính 

chuyển về tay họ Mạc. Nhà Mạc cố giữ cho cỗ xe chính trị khỏi lao 

xuống dốc, nhưng lực bất tòng tâm. Trong khi ñó, lòng hoài Lê và tư 

tưởng trung quân Nho giáo ñã bén rễ quá sâu vào ñầu óc trí trức và 

ñám cựu thần nhà Lê, làm bùng lên cuộc chiến Lê – Mạc. Vào cuối 

thế kỉ XVI này, ñất nước tạo thành cục diện tam phân: Mạc – Lê – 
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Nguyễn. Đất nước chịu cảnh cắt chia, nhân dân lầm than ñau khổ. Đó 

là bối cảnh Việt Nam thế kỉ XVI – XVII. 

Cuối thế kỉ XVII, về cơ bản chiến cục ba bên ñã chấm dứt, 

nhưng Đàng Ngoài mọc ra một chính quyền hết sức quái gở: có vua 

lại có chúa. Đàng Trong cũng chẳng sáng sủa hơn. Lòng oán hận 

ngút trời dân cả hai miền ñều không chịu nổi lên ñã vùng lên ñấu 

tranh chống lại chính quyền trên phạm vi toàn quốc với quy mô lớn 

chưa từng thấy.  

1.2.2. Sự hình thành, phát triển 

Văn xuôi tự sự chữ Hán của Việt Nam xuất hiện khá sớm, 

khi chữ Nôm chưa ra ñời. Thời kỳ này, văn xuôi tự sự chưa tách khỏi 

văn học chức năng và văn học dân gian, ñồng thời còn là ñối tượng 

của văn học dân gian và văn học chức năng.  

Thế kỉ XV – XVII, thì tự sự lịch sử vẫn lúng túng trong dòng 

chảy mà bờ bên này là văn học chức năng hành chính, còn bờ bên kia 

là văn học chức năng lễ nghi. Thời kỳ này các tác giả cũng tập trung 

vào việc sáng tác, tạo ra các ấn phẩm cho mình. Tuy nhiên, tác phẩm 

vẫn nặng về lối văn học chức năng. Duy chỉ có Nguyễn Hãng là 

người ñã ñẩy tự sự lịch sử lên một bước khi ñi vào tổ chức xây dựng 

lại cốt truyện, nhân vật làm cho nhân vật hiện lên rõ nét hơn, mang 

sức khái quát nghệ thuật hơn.  

Thế kỉ XVII, nhìn chung, văn xuôi tự sự viết bằng chữ Hán 

vắng bóng.  

Bước vào thế kỉ XVIII, v ăn xuôi tự sự trong ñó có tự sự lịch 

sử phát triển mạnh và nổi bật lên một hiện tượng. Đó là truyện Nôm 

Song Tinh của Nguyễn Hữu Hào và tiểu thuyết chương hồi Nam triều 

công nghiệp diễn chí (1719) của Nguyễn Khoa Chiêm. Đây cũng 
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chính là thời ñiểm ñánh dấu cho sự ra ñời của tiểu thuyết chương hồi 

ở Việt Nam. 

1.3. Tác giả, tác phẩm  

1.3.1. Tác giả  

Các cứ liệu, văn bản hiện còn cho thấy, một may mắn ñối 

với cả ba tác phẩm này ñều có sự thống nhất xác ñịnh về tác giả, 

nhóm tác giả. Sự thống nhất này có giá trị rất lớn trong việc khẳng 

ñịnh bản quyền tác giả, cũng như nhờ sự thống nhất này mà việc tìm 

hiểu, ñánh giá giá trị tác phẩm cũng như thể loại ñược chân xác hơn.  

• Nguyễn Khoa Chiêm  

Nguyễn Khoa Chiêm tự Bảng Trung, sinh năm 1659, mất 

năm 1736, gốc người xã Trạm Bạc, trấn Hải Dương. Buổi ñầu ông 

giữ chức Thủ hợp, rồi lần lượt trải qua các chức vụ: Cai hợp kiêm Tri 

bạ chính dinh năm Canh Dần 1710, Câu kê kiêm Tri bạ năm Ất Mùi 

1715, Cai bạ kiêm Phó ñoán sự năm Giáp Thìn 1724. Sau ñó ông 

nghỉ hưu và mất năm 78 tuổi. Bảng Trung viết xong NTCNDC khi 

tròn 60 tuổi.  

• Ngô gia văn phái 

 Cuốn tiểu thuyết chương hồi là công trình của tập thể tác giả: 

Ngô gia văn phái. Qua các nguồn tư liệu, có ba tác giả có khả năng là 

người trực tiếp tham gia viết HLNTC là: Ngô Thì Chí, Ngô Thì Du 

và Ngô Thì Thiến (Thuyến). 

•  Tác giả Ngô Thì Chí (1753 – 1788) 

Ông tự là Học Tốn, hiệu Uyên Mật, con thứ hai của Ngô Thì 

Sĩ (1726 – 1780), em ruột Ngô Thì Nhậm (1746 – 1803) 

 Ngô Thì Chí ñỗ Hương tiến, Á nguyên, làm quan ñến chức 

Thiêm thư bình chương sự. Thời cuộc có nhiều biến ñộng, gia tộc 

ông cũng gặp nhiều biến cố, nhưng trước sau ông vẫn trung thành và 
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cố gắng phò tá nhà Lê trong cơn mạt vận. Ông cũng dành thời gian 

ñể sáng tác thơ văn và viết nhiều công trình nghiên cứu văn hóa 

nghiêm túc. 

• Tác giả Ngô Thì Du (1772 – 1840) 

Ngô Thì Du còn gọi là Ngô Du, tự là Trưng Phủ (còn có tự 

khác là Văn Bác) con của Ngô Thì Đạo, cháu gọi Ngô Thì Sĩ bằng 

bác ruột. Ông có tiếng văn thơ. Do có học vấn, ông ñược gọi vào 

kinh làm sử cục, rồi ñược phong chức Đốc học Hải Dương, sống an 

phận thủ thường chăm lo về giáo dục. Năm 1840, ông mất, thọ 68 

tuổi. 

• Tác giả Ngô Thì Thiến (Thuyến) 

 Theo các tác giả Phạm Tú Châu khi nghiên cứu thơ văn của 

Tĩnh Trai Ngô Thì Điển, con trưởng của Ngô Thì Nhậm thì xuất hiện 

Ngô Thì Thiến là em Ngô Thì Điển và là con út của Ngô Thì Nhậm. 

Nhưng trong Ngô gia thế phả, con út của Ngô Thì Nhậm lại tên là 

Thập. 

•  Ngô Giáp Đậu  

Sự Sự Trai họ Ngô, húy là Giáp Đậu, sinh năm 1857, ñỗ cử 

nhân năm 1891, từng làm Đốc học, gốc ở làng Tả Thanh Oai, cháu 

năm ñời của Ngô Thì Sĩ, cháu bốn ñời của Ngô Thì Nhậm, gọi Ngô 

Thì Chí – Tác giả phần chính biên HLNTC – là tằng tổ thúc. Ông bắt 

ñầu viết HVLHC từ mùa ñông năm Kỉ Hợi 1889 và hoàn thành vào 

cuối mùa thu năm Giáp Thìn 1904 [41, tr.327]. 

1.3.2. NTCNDN, HLNTC, HVLHC - Vấn ñề văn bản và 

bản dịch 

Với tác phẩm văn học trung ñại, văn bản là vấn ñề quan 

trọng hàng ñầu. Nghiên cứu tác phẩm chính là nghiên cứu trên văn 

bản. Mà thưởng thức tác phẩm cũng là thưởng thức trên văn bản. 
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Văn học Việt Nam do nhiều nguyên nhân mà vấn ñề văn bản của 

nhiều tác phẩm văn học, nhất là với những tác phẩm lớn, có giá trị 

luôn làm ñau ñầu các nhà nghiên cứu.  

•  Nam triều công nghiệp diễn chí 

Hiện có 4 truyền bản NTCNDC sau ñây, ñều ở dạng viết tay. 

Năm 1986, dịch giả Ngô Đức Thọ tìm mấy bản ñể so sánh rồi dịch 

sang quốc ngữ lần ñầu với tên "Trịnh - Nguyễn diễn chí". Các năm 

1987, 1990, 1994, 2003; dịch giả Ngô Đức Thọ chỉnh sửa và xuất 

bản lại tác phẩm này, với tên lần lượt là Mộng bá vương (bản 1987 

và 1990), Việt Nam khai quốc chí truyện (bản 1994) và cuối nhất lấy 

tên gốc là Nam triều công nghiệp diễn chí ở bản 2003.  

•  Hoàng Lê nhất thống chí 

 Hiện có 12 bản Hoàng Lê nhất thống chí ñều ở dạng viết tay. 

Và có 4 bản dịch HLNTC ra tiếng Việt 

+ Hoàng Lê nhất thống chí diễn nghĩa, năm 1912, in lần thứ 

hai 1927, Cát Thành dịch 

+ Hoàng Lê nhất thống chí, năm 1942, in lại lần hai 1958, 

Ngô Tất Tố dịch 

+ Hậu Hoàng Lê nhất thống chí, năm 1950, Nguyễn Đăng 

Tấn – Nguyễn Công Liên dịch 

+ Hoàng Lê nhất thống chí, năm 1964, Nguyễn Đức Vân – 

Kiều Thu Hoạch, tái bản lại năm 1970, 1984… và còn ñược in lại 

nhiều tuyển tập.  

• Hoàng Việt long hưng chí 

Hiện có một bản Hoàng Việt long hưng chí lưu trữ tại Thư 

viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, ký hiệu A.23 (viết tay) [80]. 
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CHƯƠNG 2 

DIỆN MẠO LỊCH SỬ DÂN TỘC  

QUA NTCNDC, HLNTC, HVLHC   

2.1. NTCNDC và cuộc xung ñột Nam – Bắc tri ều  

  Truyện bắt ñầu từ thời ñiểm Nguyễn Hoàng dẫn hơn một 

nghìn thủy quân vào ñánh nhau với các tướng nhà Mạc ñể giành 

vùng Thuận Hóa năm 1558. Tiếp ñời Nguyễn Hoàng là ñời chúa 

Nguyễn Phúc Nguyên, nổ ra sự kiện Nguyễn Khải kéo 5.000 quân 

vào bờ bắc sông Nhật Lệ khai mào thời Trịnh – Nguyễn phân tranh 

trong lịch sử Việt Nam.  

Truyện còn miêu tả lại nhiều sự kiện ñáng chú ý ở cả Đàng 

Ngoài và Đàng Trong. Nội bộ Đàng Ngoài, thường xuyên bất ổn với 

ñủ vụ tranh chấp quyền vị trong nội bộ nhà chúa Trịnh và các vua 

Lê. Ở Đàng Trong nhiều lần tranh chấp ñổ máu trong nội bộ chúa 

Nguyễn, như chúa Nguyễn Phúc Nguyên với anh em ruột Phúc Hiệp 

và Phúc Trạch. Truyện không quên miêu tả cái nền dân chúng trong 

thời kỳ này với tình cảnh bị buộc phải chiến ñấu, chịu sự tàn phá của 

chiến tranh về nông nghiệp và bất ổn về tinh thần trong ñời sống 

nhân dân.  

2.1.1. Tình hình xã hội Đàng Ngoài 

Đàng Ngoài, nhà Trịnh lấy tiếng phù Lê nhưng thực chất 

ñang ngầm thao túng quyền bính trong triều, vua Lê dần dần chỉ còn 

là cái bóng. Thực trạng này ñã ñem ñến biết bao tai họa cho triều 

ñình và dân chúng.  

Trong triều, vua Lê trở thành bù nhìn, mọi chính sách kinh 

tế, chính trị ñều nằm dưới bàn tay ñiều khiển của nhà Trịnh. Những 

trung thần nhà Lê oán ghét họ Trịnh, buồn bã trước sự bất lực của 

vua Lê. Họ Trịnh tiếm quyền, mang theo nhiều chính sách, chế ñộ 
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cai trị áp ñặt, bóc lột nhân dân, làm lòng dân, người người oán hận. 

Dân chúng thời kỳ này, rơi vào tình trạng khủng hoảng cả về tinh 

thần và vật chất do các chính sách thuế khóa của họ Trịnh, cùng sự 

cai trị bất công, vô lối, cộng thêm các cuộc nội chiến, ngoại chiến 

liên tiếp nổ ra. Những việc làm của nhà chúa ñã ñược tác giả ñưa vào 

trong tác phẩm thông qua thế giới quan lịch sử, nhân vật lịch sử.  

Đây cũng là tình hình chính trị Đàng Ngoài những năm diễn 

ra chiến tranh Nam – Bắc triều.  

2.1.2. Tình hình xã hội Đàng Trong  

Đối lập với chính trị Đàng Ngoài rối ren, Đàng Trong mặt 

trận chính diễn ra các trận chiến, là các cuộc chém giết. Nam triều 

lúc này ñang chìm trong cảnh chiến trận, là gươm giáo, súng ñạn. Và 

tác phẩm là bức tranh ngôn từ, mô tả lại các cuộc chiến ấy, cùng các 

chính sách thu hút quân binh từ trong dân, tập hợp lực lượng quyết 

một trận thắng thua với nhà Trịnh.  

Ngược lại với sự tàn ñộc của họ Trịnh, chúa Nam có những 

chính sách hết sức mềm mỏng ñể thu phục sức người, sức của từ 

trong dân. Dân Nam triều, khi nghe những lời hiểu dụ huy ñộng của 

Nam chúa ñều dốc hết sức phục vụ với tinh thần thoải mái, mong 

chờ có một cuộc sống mới tốt ñẹp hơn sau các trận chiến. Đặc biệt 

việc thu phục lòng người của chúa Nam ñược cả sự hưởng ứng của 

cả quân sĩ Bắc hà.  

2.2. HLNTC và diện mạo lịch sử xã hội Vi ệt Nam cuối XVIII ñầu 

XIX  

2.2.1. Bắc Hà thời Lê mạt  

HLNTC là tác phẩm phản ánh cuộc tranh chấp quyền lực 

giữa các tập ñoàn phong kiến thời Lê mạt và phong trào Tây Sơn. 

Thời gian miêu tả tác phẩm trong khoảng hơn 30 năm cuối thế kỉ 
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XVIII, t ừ khi Trịnh Sâm lên ngôi chúa (1767) ñến lúc Nguyễn Ánh 

lên ngôi vua (1802). Đây là giai ñoạn có nhiều biến ñộng trong lịch 

sử Việt Nam, cả cơ cấu xã hội phong kiến cùng những hình thái ý 

thức, tư tưởng, ñạo ñức... hầu như bị ñảo lộn và lay chuyển tận gốc. 

Ngòi bút của họ Ngô chạm tới mọi chỗ, miêu thuật cho ñược 

toàn cảnh xã hội lúc bấy giờ, chân thực và cũng ñầy tính nghệ thuật. 

Tác phẩm còn phản ánh phần nào cuộc sống của nhân dân thời Lê 

mạt: cuộc sống không có trật tự, không an toàn trước nạn binh hỏa và 

nạn ñói. Trong triều là sự tranh giành quyền lực của vua chúa, ngoài 

triều là sự giành giật của quan lại, tướng lĩnh… Khi thời gian và sức 

lực ñổ dồn cho cuộc tranh giành quyền thế, tư lợi cá nhân, thì chiến 

trường còn lại ấy là nơi dành cho những người dân lao khổ.  

2.2.2. Triều ñình Tây Sơn 

Hệ thống chính trị cuối thế kỉ XVIII còn phải kể ñến bộ máy 

chính trị triều Tây Sơn. Đứng ñầu là ba anh em Nguyễn Nhạc, 

Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Các tác giả họ Ngô ñã dành một phần 

lớn nội dung tác phẩm phản ánh khá ñậm nét về nhà Tây Sơn. Ngược 

với những trang văn chính trị Bắc hà ñầy những rối ren. Nam hà là 

những cuộc xuất binh ra Bắc. Tất cả mọi sự biến chính trị Nam hà 

ñược các tác giả xây dựng quanh nhân vật trung tâm Nguyễn Huệ. 

Ông ñược mô tả là một "anh hùng hào kiệt", "dũng mãnh và có tài 

cầm quân". Hình ảnh ông gắn liền với các trận chiến và cũng là nhân 

vật lèo lái tình hình chính trị tại Nam hà những hồi cuối tác phẩm.  

2.3. Hiện tượng lịch sử Tây Sơn – Nguyễn tri ều qua tiểu thuyết 

HVLHC  

2.3.1. Hành trình hưng nghiệp Nguyễn triều  

 Thế Tổ Nguyễn Ánh là hình ảnh ñại diện cho Nam triều, mọi 

hành ñộng của ông ñều gắn liền với tình hình chính trị lúc bấy giờ, 
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ñặc biệt ở miền Nam hà. Hai mươi bảy năm ròng rã là quãng thời 

gian Thế Tổ Cao Hoàng Đế vật lộn với tử thần ñể dấy lại nghiệp nhà 

Nguyễn. Bốn lần thất thủ ñất Sài Gòn, nhiều năm bươn bả bên Xiêm 

La, có lúc phải gửi Thái tử qua ñất Pháp làm con tin, nhiều phen chịu 

cảnh tù ñày, cảnh ñói khát. Có những khi tha hương cầu thực, lênh 

ñênh trên biển ñảo, phải dạt tới các nước láng giềng ñể nương thân, 

cầu viện trợ. 

2.3.2. Sự sụp ñổ của vương triều Tây Sơn  

 Thông qua hệ thống nhân vật lịch sử như Quang Trung, 

Quang Toản, Nguyễn Nhạc, Bùi Đắc Tuyên, Nguyễn Quang Diệu, 

Võ Văn Dũng… Tác giả Ngô Giáp Đậu ñã chỉ ra nguyên nhân của sự 

tan rã không phải vì lực lượng quân binh yếu, hay không có chiến 

thuật tác chiến, càng không phải thiếu các tướng tài… Mà nguyên 

nhân chính bởi nội bộ triều Tây Sơn lục ñục. Mâu thuẫn giữa Nhạc 

và Huệ ngày càng lớn, trong khi ñó quân sĩ ñồng liêu nghi kị, người 

trong nhà thì bác cháu lường gạt nhau. Cộng thêm với các vây cánh 

triều Tây Sơn vốn trước ñây là nanh vuốt cho triều ñình, thì nay khi 

nghe tin Nam triều dấy nghiệp, lại tự ñộng rời bỏ triều Tây Sơn quay 

về với chúa cũ. Đó là những lý do khiến triều Tây Sơn suy yếu dần 

và tan vỡ.  
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CHƯƠNG 3  

NÉT ĐẶC SẮC CỦA NGHỆ THUẬT  

TIỂU THUYẾT NTCNDC, HLNTC, HVLHC   

3.1. Hình tượng nhân vật trong bộ ba tiểu thuyết chương hồi  

3.1.1. Nghệ thuật mô tả nhân vật  

3.1.1.1. Ngoại hình nhân vật 

 Ngoại hình là một yếu tố quan trọng trong việc khắc họa 

nhân vật. NTCNDC, HLNTC, HVLHC hay tiểu thuyết chương hồi nói 

chung vẫn chịu sự chi phối của tính quy phạm của văn học cổ. Cách 

miêu tả theo lối ước lệ, tượng trưng vẫn là phương thức miêu tả 

chính mà các tác giả tiểu thuyết chương hồi lựa chọn.  

Tuy nhiên ở mỗi một tác giả lại có sự vận dụng khác nhau. 

Đó là nét ñộc ñáo ở mỗi tác phẩm tiểu thuyết chương hồi, vừa có sự 

thống nhất vừa có sự khác biệt. Đặc biệt tác giả Nguyễn Khoa Chiêm 

ñã phá vỡ tính quy phạm ấy. Đem ñến một lối mô tả mới cho nhân 

vật của mình nói riêng, tiểu thuyết chương hồi nói chung.  

3.1.1.2. Tính cách nhân vật 

Tính cách của các nhân vật chính là phần hoàn thiện cho 

chân dung nhân vật. Đối với tiểu thuyết chương hồi thể tài lịch sử, ñể 

có ñược những nhân vật ñiển hình, hay những nhân vật có tầm ảnh 

hưởng ñến xã hội thì tính cách ñược khắc họa rất chi tiết. Thậm chí, 

việc xây dựng những tính cách ngay từ khi còn bé là một cách mô tả 

rất hay ñược sử dụng của các tác giả tiểu thuyết xưa. Thước ño ước 

lệ, tượng trưng cũng ñược các tác giả vận dụng vào trong phép mô tả 

tính cách nhân vật. Khiến cho những tính cách của một kiểu nhân vật 

nào ñó ñều hao hao có nét giống nhau.  

 Song cách nhân vật cũng có sự tương ñồng và khác biệt. Mỗi 

tác giả có cách riêng ñể tô ñậm tính cách nhân vật. Có tác giả cố 
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miêu tả sao cho nhân vật mang tính lý tưởng hóa nhiều hơn như nhân 

vật của Nguyễn Khoa Chiêm. Ngược lại, có tác giả lại khắc họa 

những nét tính cách khiến cho nhân vật gần với con người ñời 

thường hơn, như nhân vật của các tác giả họ Ngô trong HLNTC.  

3.1.1.3. Tâm lý nhân vật  

 Nhìn chung các tác phẩm tiểu thuyết trung ñại, tâm lí nhân 

vật ít ñược ñề cập ñến, và mức ñộ ñề cập cũng ñơn giản hơn chứ 

không phức tạp như trong tiểu thuyết hiện ñại. Đúng như nhà nghiên 

cứu Đỗ Đức Dục ñã nhận xét, tâm lí nhân vật “mới ñạt ñến mức ñiển 

hình tâm lí thời phục hưng phương Tây chứ chưa vươn ñến ñiển hình 

xã hội như chủ nghĩa hiện thực phê phán thế kỷ XIX ở phương Tây”. 

Tâm lí nhân vật ñược mô tả trong những cảnh huống nhất ñịnh, và 

không mang tính thống nhất xuyên suốt tác phẩm. Thường tâm lí 

nhân vật ñược tác giả truyền tải trực tiếp qua ngôn từ. Đây là cách 

mô tả tâm lí rất ñơn giản, diễn tả tâm lí nhân vật chỉ mang tính chất 

mô tả chứ chưa thực sự ñi sâu vào miêu tả diễn biến nội tâm một 

cách phức tạp.  

3.1.2. Hệ thống nhân vật  

Với số lượng nhân vật ñông ñảo, các nhân vật trong tiểu 

thuyết, ñặc biệt tiểu thuyết trung ñại, thường có sự ña dạng về thành 

phần và có sự phân chia tuyến nhân vật. Các nhân vật trong tiểu 

thuyết ñược xây dựng một cách có tổ chức, có các mối quan hệ chặt 

chẽ, qua lại với nhau. Mỗi nhân vật có một vị trí nhất ñịnh tạo nên hệ 

thống nhân vật hoàn chỉnh trong toàn bộ tác phẩm. Sự tác ñộng, bổ 

sung cho nhau giữa các nhân vật, làm nên sự hoàn chỉnh về hệ thống 

nhân vật cho tác phẩm.  

Hệ thống nhân vật trong tác phẩm rất phong phú, bao gồm 

nhiều thành phần, tầng lớp khác nhau:  
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•  Nhóm nhân vật vua chúa, quan lại, tướng lĩnh, nho sĩ 

• Nhân vật nữ  

• Nhân vật số ñông, quần chúng  

3.2. Ngôn ngữ và giọng ñiệu tiểu thuyết   

3.2.1. Nghệ thuật dùng ñiển  

 Điển cố, ñiển tích là một thành phần văn liệu, thi liệu quan 

trọng, nó biểu hiện cho khuynh hướng tập cổ của văn học phương 

Đông, nó cũng ñược xem như một nét khác biệt về quan niệm thẩm 

mĩ của người phương Đông xưa. Vì vậy mà việc ñem các ñiển tích, 

ñiển cố vào trong tác phẩm của mình là một hiện tượng phổ biến ñối 

với các nhà thơ, nhà văn Việt Nam thời trung ñại, thậm chí trở thành 

một tiêu chí ñánh giá văn hóa lúc bấy giờ.  

 Nói ñến ñiển tích ñiển cố là nói ñến ưu thế của tính hình 

tượng, tính hàm xúc, là nói ñến phương diện biểu ñạt ña dạng của 

hiện thực ñời sống, trạng thái tình cảm của con người. Đặc biệt khi ñi 

vào văn chương, ñiển tích ñiển cố ñã làm tăng tính ña nghĩa, tính bác 

học, làm cho ngôn ngữ tác phẩm trở nên tinh tế hơn. Phần lớn các 

ñiển lấy từ ngôn ngữ Hán, tuy nhiên khi ñi vào văn học Việt ñã ít 

nhiều bị chi phối bởi phong cách Việt. Đồng thời, cùng với nguồn 

ñiển tích ñiển cố Hán phong phú thì cũng xuất hiện thêm các ñiển 

tích ñiển cố của người Việt.    

3.2.2. Ngôn ngữ ñời thường  

 Ngôn từ ñi vào trong các tác phẩm tiểu thuyết chương hồi 

không hẳn chỉ là lối ngôn ngữ Nho học như trên ñã phân tích. Các 

tác giả tiểu thuyết chương hồi ñưa thêm vào tác phẩm của mình một 

kiểu ngôn ngữ nữa, ngôn ngữ mang tính ñời thường. Đây ñược xem 

như một bước tiến mới trong nghệ thuật ngôn từ của tiểu thuyết 

chương hồi Việt Nam. Tuy nhiên, nằm trong tiến trình phát triển và 
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hoàn cảnh lịch sử nhất ñịnh nên lối ngôn ngữ ñời thường này ñược 

sử dụng không ñồng ñều giữa các tác phẩm, cá biệt có những tác 

phẩm ñã trở thành ñỉnh cao của nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ ñời 

thường (HLNTC).  

3.2.3. Giọng kể hài hước, hóm hỉnh  

 Ngôn ngữ kể chuyện là phương tiện cơ bản nhất giúp người 

ñọc nắm ñược thái ñộ, cách ñánh giá nhân vật, cũng như xác ñịnh 

tính cách nhân vật, miêu thuật sự kiện của tác giả. Người kể chuyện 

bằng giọng nói của mình, có thể gợi ý một cách khéo léo, kín ñáo 

cho người ñọc nên có thái ñộ như thế nào ñối với nhân vật của tác 

giả. Phần lớn ngôn ngữ người kể chuyện ñều có dấu ấn chủ quan của 

tác giả. Dấu ấn ấy, khi thì ñược thể hiện trực tiếp qua nhân vật, cũng 

có khi qua những lời bình, hoặc nhận xét gián tiếp. Do vậy mà, trong 

một số tác phẩm tác giả ñứng hẳn về một bên hay một nhân vật mà 

tác giả yêu thích, nhưng cũng có tác phẩm tác giả không ñứng về một 

bên nào, hay nhân vật nào cả, nhưng vẫn bộc lộ ñược lập trường 

quan ñiểm của mình.   

3.3. Kết cấu và cốt truy ện tiểu thuyết  

3.3.1. Kết cấu  

 Văn học Việt Nam từ những ngày ñầu hình thành cho ñến 

nay vẫn là một hành trình cộng hưởng giữa yếu tố nội sinh và ngoại 

nhập. Văn học trung ñại nói chung, tiểu thuyết chương hồi nói riêng 

cũng giống như bao thể loại khác, vừa có sự thừa hưởng tinh hoa của 

nền văn học nước bạn, vừa là sự cố công xây dựng làm nên một nét 

mới, riêng, ñộc ñáo của Việt Nam. Thành quả ấy khẳng ñịnh giá trị 

của tiểu thuyết chương hồi Việt Nam. Đó là tính tiếp thu chọn lọc, 

tinh thần việt hóa, khả năng sáng tạo tuyệt vời của các tác giả Việt 

Nam. 
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3.3.1.1. Ảnh hưởng của lối kết cấu tiểu thuyết chương hồi 

Trung Quốc  

 Tiểu thuyết chương hồi vốn là một thể loại văn học của 

Trung Quốc. Các tác giả Việt Nam ñã mượn thể loại văn học này ñể 

sáng tác ra các tác phẩm văn – sử học gọi là tiểu thuyết chương hồi 

trung ñại Vi ệt Nam. Nhờ vào các ưu ñiểm của nó mà phát huy ñược 

mục ñích vừa diễn sử, vừa thể hiện ñược chất văn nghệ thuật. Bởi 

vậy mà tiểu thuyết chương hồi thể tài lịch sử Việt Nam ít nhiều chịu 

sự chi phối của tiểu thuyết Trung Quốc.  

3.3.1.2. Nét riêng trong kết cấu của tiểu thuyết Việt 

 Thừa hưởng rất nhiều từ tác phẩm Trung Quốc nhưng các tác 

giả Việt vẫn có sự sáng tạo riêng, sáng tạo ra các tác phẩm của Việt 

Nam, mang dấu ấn của tư duy Việt, phong cách Việt. Sự khác biệt 

này vừa thể hiện sự sáng tạo vừa thể hiện bước tiến, sự phát triển của 

tiểu thuyết chương hồi. Đồng thời cho thấy sức mạnh văn chương 

Việt Nam so với nước bạn không hề thua kém, có chỗ còn tiến bộ 

hơn.  

3.3.2. Cốt truyện  

Đối với tiểu thuyết chương hồi, cốt truyện là chuỗi các câu 

chuyện lịch sử, các cuộc xung ñột chiến tranh giữa các tập ñoàn 

phong kiến. Đó là cuộc tranh giành quyền lực giữa những nhân vật 

có quyền lực và ñịa vị trong xã hội lúc bấy giờ. Ở vị trí nào cũng có 

sự giành giật, thậm chí còn dùng ñến cả âm mưu, thủ ñoạn ñể ñạt 

mục ñích. Do vậy, các cuộc chiến có khi là cả một lực lượng lớn ñại 

diện cho một tập ñoàn nào ñó. Cũng có khi chỉ là một hoặc vài cá 

nhân, hay một nhóm người. Tất cả ñược mô tả lại khá chân thực 

trong các tác phẩm tiểu thuyết chương hồi.   
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KẾT LUẬN 

 1. Nhắc ñến các thể loại văn học trung ñại Vi ệt Nam không 

thể không nhắc ñến tiểu thuyết chương hồi – thể tài lịch sử. Chính 

thức ra ñời từ những năm cuối của thế kỷ XVII. Tr ải qua một hành 

trình biến ñổi cả về nội dung, tư duy nghệ thuật ñể ñem ñến cho văn 

học trung ñại nói riêng, văn học Việt Nam nói chung một sản phẩm 

vừa ñậm tính truyền thống nhưng cũng ñầy tính sáng tạo Việt. Tuy 

nhiên, tiểu thuyết chương hồi gặp nhiều vấn ñề về tác giả, văn bản, 

bản dịch. Điều này gây không ít trở ngại cho bạn ñọc và các nhà 

nghiên cứu khi tiếp cận tác phẩm. Bởi vậy, việc thống nhất các vấn 

ñề tác giả, văn bản, bản dịch là vấn ñề ñầu tiên của mỗi công trình 

nghiên cứu khi nghiên cứu về các vấn ñề của tiểu thuyết chương hồi 

Việt Nam. 

 2. Tiểu thuyết chương hồi Việt Nam ñã hoàn thành sứ mệnh 

của nó, ñó là khả năng phản ánh hiện thực xã hội một cách chân thực 

nhất. Suốt hành trình từ khi ra ñời ñến lúc chấm hết, thông ñiệp mà 

các tác phẩm chuyển tải vẫn là những câu chuyện lịch sử, vấn ñề lịch 

sử của xã hội. Các tác giả Việt Nam ñã vượt qua ñược thiên kiến cá 

nhân, ñưa vào trong tác phẩm văn học những gì ñúng như hiện thực 

vốn có. Mặc dù, không thể ñưa tất cả những trang sử của Việt Nam 

vào trong các tác phẩm văn học, song, thời kỳ giông tố nhất của xã 

hội ñã ñược các tác giả phản ánh. Ngòi bút của các tác giả ñã chạm 

ñến mọi ngõ ngách của xã hội, từ chiến trường, ñường làng ngõ xóm, 

cho ñến những nơi thâm nghiêm cao quý, ñó là cung phủ trong triều 

ñình... Phản ánh từng sự kiện lớn, có tầm ảnh hưởng ñến cục diện xã 

hội, cũng như không bỏ quên một chi tiết nhỏ chỉ nhằm ñặc tả lại 

tính cách một con người. Tất cả những chi ấy tạo nên một bức tranh 

xã hội Vi ệt những năm thế kỉ XVI – XVIII v ừa chân thực sinh ñộng 
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nhưng cũng ñầy niềm xót xa về một thời kỳ ñất nước trong cảnh nồi 

da xáo thịt, mũ dép ñảo lộn, dân tình lầm than khốn khổ... 

 3. Tiểu thuyết chương hồi ñã xây dựng ñược kiểu nhân vật 

ñiển hình, cũng như xây dựng ñược hệ thống nhân vật cho tác phẩm. 

Nhân vật ñược xây dựng ngày càng hoàn thiện hơn mang tính chất 

ñời thường hơn, khác xa kiểu nhân vật trong các tác phẩm sử thi 

huyền thoại. Dựa vào một số nhân vật lịch sử có thật, các tác giả ñã 

tái hiện kết hợp với xây dựng thành nhân vật văn học vừa mang tính 

lịch sử vừa mang tính thời ñại rõ ràng. Đây cũng là bước tiến về 

nghệ thuật xây dựng nhân vật của tiểu thuyết gia Việt Nam thời trung 

ñại. Về hệ thống nhân vật, các tác giả Việt Nam ñã xây dựng ñược 

một hệ thống nhân vật phong phú ña dạng, gồm nhiều thành phần, 

tầng lớp trong xã hội. Ngoài ra, các tác giả còn phản ánh ñược một 

bộ phận nhân vật vua quan người nước ngoài, một nhóm nhân vật 

không thể thiếu ñã ñóng vai trò không nhỏ trong các cuộc chiến tranh 

Việt Nam những năm giông tố nhất. 

 4. Ngôn ngữ là một thành công không thể không nói ñến, ñó 

là sự kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ văn chương bác học và ngôn 

ngữ văn chương bình dân trong một sáng tác nghệ thuật bằng chữ 

Hán. Đây ñược xem như một dấu hiệu riêng ñể phân biệt tiểu thuyết 

chương hồi Vi ệt Nam với tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc. Sự 

sáng tạo của tác giả Việt Nam ngay cả khi sử dụng các ñiển thì cũng 

mang một màu sắc rất hài hước, mới mẻ, ñầy tính khẩu ngữ, tước bỏ 

cái bề ngoài vốn cáo quý sang trọng của nó. Các ñiển ñược sử dụng 

ngoài mục ñích giáo huấn còn là những bài học kinh nghiệm thiết 

thực, áp dụng vào những tình thế hợp lý nhất, tính chất công thức 

khuôn sáo ñược giảm bớt. Ngôn ngữ ñời thường ñược ñưa vào chủ 

yếu qua các cuộc thoại. Đó là kiểu ngôn ngữ giao tiếp biểu ý, biểu 
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cảm một cách cụ thể rõ ràng, không mang tính sáo ngữ. Là kiểu ngôn 

ngữ thoát khỏi ngôn ngữ sách vở, thoát khỏi sự phát ngôn của tác 

giả, ñược cá thể hóa mang phong cách riêng của ngôn ngữ nhân vật. 

Tính chất ña nghĩa của lời nói hằng ngày ñược các tác giả chú ý khai 

thác triệt ñể.  

 5. Không có sự thống nhất tuyệt ñối trong giọng ñiệu của 

người kể chuyện. Kể cả khi tác giả ñứng trên lập trường nhất ñịnh thì 

tính trung thực vẫn vượt qua thiên kiến cá nhân. Do vậy mà, tác 

phẩm là sự ñan xen của nhiều giọng kể khác nhau, lúc khen lúc chê, 

khi ñề cao, khi hạ thấp, vừa tỏ vẻ tán thành vừa có ý chê trách. Đặc 

biệt hơn ñằng sau giọng kể khách quan ấy còn thấp thoáng nụ cười 

trào lộng, biếm trích có thể bắt gặp ở bất cứ nhân vật tầng lớp nào. 

 6. Nói về kết cấu tiểu thuyết chương hồi Việt Nam, là nói về 

một hành trình xây dựng vất vả của các tác giả Việt Nam. Ngay từ 

tác phẩm ñầu tiên NTCNDC – Nguyễn Khoa Chiêm ñã mở ra một 

hướng ñi ñúng: xây dựng truyền thống riêng, ñộc lập, sáng tạo, mang 

bản sắc dân tộc, vừa chân thật sinh ñộng, có ý nghĩa xã hội, vừa phù 

hợp với tâm lý và tư duy nghệ thuật của người Vi ệt. Để ñạt ñược 

mục ñích ñó, Nguyễn Khoa Chiêm ñã tìm cách thoát dần những ràng 

buộc về hình thức của tiểu thuyết chương hồi Trung Hoa. Kế thừa, 

Việt hóa và sáng tạo là ba khâu không tách rời nhau, hòa quyện với 

nhau và diễn ra ñồng thời trong suốt quá trình sáng tác. Nhờ hướng 

ñi ñúng của Nguyễn Khoa Chiêm, chưa ñầy một trăm năm sau, Ngô 

Thì Chí và Ngô Thì Du… ñã hoàn thành công việc xây dựng xong 

một truyền thống nghệ thuật riêng cho tiểu thuyết chương hồi Vi ệt 

Nam và chuẩn bị khá ñầy ñủ ñiều kiện cho sự ra ñời tiểu thuyết hiện 

ñại.  
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 7. Tổ chức sắp xếp các sự kiện lịch sử dân tộc, thêm những 

chi tiết sự kiện ñể tạo mối liên kết là toàn bộ cốt truyện tiểu thuyết 

chương hồi. Truyện là các cuộc xung ñột giữa các phe phái, tập ñoàn. 

Đó là những âm mưu, thủ ñoạn hòng tranh quyền ñoạt vị, là những 

cuộc chiến tranh xâm lăng. Tất cả ñều ñược phản ánh vào trong các 

tác phẩm. Nó cũng chính là hạt nhân khiến cho tác phẩm ñược ra ñời.  

8. Yếu tố không gian, thời gian của tiểu thuyết chương hồi 

cũng có nhiều ñiểm lý thú. Song luận văn chưa có ñiều kiện ñi sâu 

tìm hiểu. Do viết về những năm ñất nước xảy ra chiến tranh nên 

không gian chính của tác phẩm là không gian chiến trận, không gian 

cũng không bó hẹp mà trải rộng khắp ñất nước. Ngoài ra, cung ñình 

cũng là không gian miêu tả chính của một số tác phẩm. Điều ñặc biệt 

hơn, không gian cung ñình không còn là nơi thâm nghiêm của cung 

vua phủ chúa, nơi bất khả xâm phạm. Mà ngay trong cung phủ, chiến 

tranh cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngoài ra còn có không gian 

nước ngoài ñầy mới lạ. Thời gian lịch sử, thời gian sự kiện, thời gian 

tuyến tính, kết hợp cả thời gian gấp khúc, ñảo chiều, thời gian tâm lý, 

thời gian cá nhân ñời người… khả năng dồn nén lựa chọn những 

mốc thời gian có nhiều sự kiện trọng yếu, căng thẳng liên quan ñến 

vận mệnh, lịch sử của cả một dân tộc. Khả năng kéo dãn thời gian ñể 

nhấn mạnh ñến tính chất hữu hạn của con người. Sự lồng ghép giữa 

không gian nghệ thuật và thời gian nghệ thuật còn góp phần khắc họa 

thêm tính cách nhân vật… 

Bên cạnh nhiệm vụ chuyển tải sứ mệnh lịch sử, các tác giả 

tiểu thuyết chương hồi ñã ñem ñến một sản phẩm ñầy tính nghệ thuật 

cho văn học. Cho ñến nay dường như các giá trị của tiểu thuyết 

chương hồi vẫn chưa thể nói là ñã khai thác hết, mỗi lần chạm ñến là 

mỗi lần tìm ñược trong ñó những ñiều thú vị, mới mẻ rất Việt Nam. 
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Tuy nhiên trong khuôn khổ của một luận văn nên không thể nói ñược 

hết mọi khía cạnh. Một vài kết luận trên ñây là những gì luận văn 

nghiên cứu và cho là ñặc sắc hơn cả. Thể tài lịch sử của tiểu thuyết 

chương hồi trung ñại Việt Nam là một ñề tài còn luôn mở, và còn ñòi 

hỏi nhiều công sức tìm kiếm hơn nữa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


