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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Hoàng Minh Tường thuộc thế hệ nhà văn hậu chiến. Ông 

sớm tìm đến với nghiệp văn như một duyên nợ. Trong ba mươi năm 

cầm bút, Hoàng Minh Tường đã có một sự nghiệp văn chương khá 

lớn với mười ba tiểu thuyết, chín tập truyện ngắn, năm tập bút kí, 

phóng sự. Nhưng tiểu thuyết mới là mảng sáng tác khẳng định tên 

tuổi tác giả trong làng văn Việt Nam - một “cây bút của làng quê viết 

về nông thôn”.  

1.2. Nhà văn đã phản ánh một cách chân xác trong những tác 

phẩm của mình thần thái của hiện thực cuộc sống và con người nông 

thôn các vùng miền dân tộc Việt, tạo nên một phong cách rất riêng 

khi viết về mảng đề tài này. Gia phả của đất  là một bộ tiểu thuyết 

gồm hai tập: Thủy hỏa đạo tặc, tập 1 và Đồng sau bão, tập 2. Tác 

phẩm đã nhận giải thưởng một trong mười tiểu thuyết xuất sắc về 

Nông thôn 1985 - 2010 của bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và 

Hội Nhà văn Việt Nam. Bộ tiểu thuyết đi sâu vào khai thác hiện thực 

và cuộc sống con người nông thôn Bắc Bộ thời kì đổi mới.  

1.3. Tìm hiểu đặc điểm tiểu thuyết Gia phả của đất của Hoàng 

Minh Tường, chúng tôi mong muốn góp một cách nhìn khách quan 

và tương đối toàn diện về bức tranh xã hội Việt Nam trong thời kì đổi 

mới. Từ đó, đề tài hướng đến khẳng định tên tuổi nhà văn và phần 

nào nhận diện được sự vận động phong phú cho văn xuôi đương đại 

Việt Nam. 

2. Lịch sử vấn đề 

Hoàng Minh Tường là một tác giả thành công trong mảng tiểu 

thuyết đặc biệt các tác phẩm viết về đề tài nông thôn. Đó là điều độc 



2 

giả và giới nghiên cứu, phê bình văn học quan tâm. Vì thế đã có một 

số công trình, bài viết đề cập đến.  

2.1. Những nghiên cứu chung về Hoàng Minh Tường 

Trong cuốn Từ điển tác gia văn học Việt Nam thế kỉ XX, nhà 

văn Ma Văn Kháng đã đánh giá văn của Hoàng Minh Tường một 

cách chân xác và tinh tế.  

Bài viết của Kim Huệ với nhan đề “Cái tôi tác giả trong bút kí 

Canada màu phong đỏ” đã chú trọng giải mã những biểu hiện phong 

phú về bản ngã của văn sĩ họ Hoàng.  

Xuất hiện trên trang mạng bài viết Ngư Phủ - sức mạnh của 

người dân biển, bút lực của nhà văn, Đặng Hiển đã khẳng định Ngư 

phủ là một tác phẩm hay. Nó đại diện cho một nền văn học và chứng 

minh được tài năng  của nhà văn. 

Trong Phê bình tiểu thuyết Thời của thánh thần của Vũ Nho, 

nhà phê bình đã khẳng định Hoàng Minh Tường là một người từng 

trải, có vốn sống, kinh nghiệm, sự hiểu biết và một thái độ tập trung 

làm việc trên con đường nghệ thuật của mình. 

 Hà Thế trong bài viết Nếu chỉ tâng bốc, tô hồng đã thẳng thắn 

nhận xét Thời của thánh thần là một tiểu thuyết có cách viết “bặm 

trợn, thô thiển đến thô tục, nhân cách méo mó - thể hiện trong một số 

nhân vật của tiểu thuyết”. 

Cũng trên báo Quân đội nhân dân cuối tuần, số 692, ra ngày 

5/4/2009 bàn về Thời của thánh thần, Thái Dương có ý kiến rằng tiểu 

thuyết này đã đi sâu, khai quật lại lịch sử, nhắc lại những gì sai lầm 

của quá khứ một thời mà chúng ta hầu như muốn quên đi. 

Tiểu thuyết Thời của thánh thần cũng được Phương Ngọc và 

Ngô Minh đánh giá rất khách quan về giá trị của tác phẩm. Đồng 
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thời, hai tác giả cũng đã ghi nhận những thành công đáng mừng của 

Hoàng Minh Tường khi viết tác phẩm này. 

Đặng Văn Sinh không tiếc lời khi ca ngợi sự thành công về 

nghệ thuật ngôn từ được Hoàng Minh Tường sử dụng trong tiểu 

thuyết Thời của thánh thần.  

2.2. Những nghiên cứu liên quan đến tiểu thuyết Gia phả của 

đất  

Nhà thơ Vân Long đã khẳng định những giá trị đặc sắc về nội 

dung của tiểu thuyết Thủy hỏa đạo tặc trong cuốn Từ điển tác gia văn 

học Việt Nam thế kỉ XX. 

Cũng bàn về Thủy hỏa đạo tặc, nhà phê bình, nghiên cứu Phan 

Cự Đệ đã có nhận xét rất xác đáng về tinh thần sáng tạo nghệ thuật 

và tài năng của Hoàng Minh Tường trong cuốn Văn học Việt Nam thế 

kỷ XX. 

 Trong luận văn Nông thôn Việt Nam sau 1975 trong một số 

tiểu thuyết Việt Nam hiện đại, Hoàng Văn Tuân khi nghiên cứu tiểu 

thuyết Đồng sau bão đã khẳng định Hoàng Minh Tường có cái nhìn 

thấu đáo và tin tưởng về sự vươn lên của nông dân trong quá trình đi 

lên chủ nghĩa xã hội của đất nước.  

Qua các bài viết và các công trình nghiên cứu trên các sách, 

báo cũng như các trang mạng, chúng ta thấy được một số khía cạnh 

và bình diện khác nhau về tiểu thuyết của Hoàng Minh Tường nói 

chung, Gia phả của đất nói riêng. Tuy nhiên, có thể nhận thấy chưa 

có một bài viết hay một công trình nghiên cứu nào chuyên sâu về đặc 

điểm tiểu thuyết Gia phả của đất nhằm có những đánh giá chân xác 

về thành công của tác phẩm và phong cách của tác giả.  

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tượng nghiên cứu 
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Vấn đề hiện thực con người và cuộc sống nông thôn biểu hiện 

qua bộ tiểu thuyết Gia phả của đất của Hoàng Minh Tường là vấn đề 

chính yếu được luận văn quan tâm, minh giải. 

3.2 Phạm vi nghiên cứu 

Chúng tôi tập trung khảo sát bộ tiểu thuyết Gia phả của đất của 

Hoàng Minh Tường, gồm hai tập: Thủy hỏa đạo tặc, tập 1 và Đồng 

sau bão, tập 2 (2013), Nxb Phụ nữ, Hà Nội. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp chủ yếu: 

4.1. Phương pháp thống kê – phân loại 

4.2. Phương pháp phân tích - tổng hợp 

4.3. Phương pháp so sánh - đối chiếu 

5. Đóng góp luận văn 

Từ việc nghiên cứu, khám phá tiểu thuyết của Hoàng Minh 

Tường, chúng ta sẽ có được cái nhìn toàn diện, hệ thống về những 

thành công và hạn chế của bộ tiểu thuyết Gia phả của đất. Thông qua 

nghiên cứu tác phẩm này, đề tài góp phần đánh giá thỏa đáng tiểu 

thuyết của Hoàng Minh Tường cũng như tiểu thuyết viết về nông 

thôn Việt Nam thời đổi mới. 

6. Bố cục luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Nội dung 

của luận văn được triển khai thành ba chương: 

Chƣơng 1: Tiểu thuyết Hoàng Minh Tường trong đời sống văn 

xuôi viết về nông thôn sau 1975 

Chƣơng 2: Hiện thực cuộc sống và con người trong Gia phả 

của đất. 

Chƣơng 3: Những phương thức thể hiện chủ yếu trong Gia 

phả của đất. 
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NỘI DUNG 

CHƢƠNG 1 

TIỂU THUYẾT HOÀNG MINH TƢỜNG TRONG 

ĐỜI SỐNG VĂN XUÔI VIẾT VỀ NÔNG THÔN SAU 1975 

 

1.1. NHỮNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA TIỂU THUYẾT VỀ NÔNG 

THÔN SAU 1975 

1.1.1. Giai đoạn “khởi động” (1975 - 1985)-sự tất yếu phải 

đổi mới 

Đất nước thống nhất có ý nghĩa to lớn về mặt chính trị đối với 

lịch sử nước ta. Nó làm thay đổi diện mạo văn học trong đó có tư duy 

nhận thức và cách thể hiện của nhà văn đối với đối tượng văn học. Sự 

vận động đó chịu sự chi phối của hoàn cảnh xã hội được biểu hiện ở 

văn xuôi nói chung và tiểu thuyết nói riêng trong đó có mảng tiểu 

thuyết viết về nông thôn. Mảng tiểu thuyết này tuy chưa rõ ràng, 

mạnh mẽ và quyết liệt nhưng đó là những dấu hiệu khởi sắc. Đại diện 

là các tác phẩm có giá trị như: Bí thư cấp huyện (1973) của Đào Vũ, 

Nhìn dưới mặt trời (1981) của Nguyễn Kiên, Cù lao chàm (1985) của 

Nguyễn Mạnh Tuấn… 

1.1.2. Giai đoạn phát triển (1986 – 2000) - sự độc đáo và đa 

dạng trong đổi mới 

Sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), với mục tiêu 

“nhìn thẳng sự thật, nói thẳng sự thật”, văn học đã có sự đổi mới về 

quan niệm và tư duy nghệ thuật trong tư tưởng của các nhà văn. Sự 

thay đổi đó đã làm tác động đến nhiều phương diện trong đó có đời 

sống con người đặc biệt là người nông dân. Một số cây bút bước đầu 

đã có thành công khi thử nghiệm vào mảng tiểu thuyết về nông thôn 

trong giai đoạn này đã chỉ ra những mảng sáng tối, những biểu hiện 
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tiêu cực trong đời sống nông thôn như Lê Lựu với Thời xa vắng 

(1986), Dương Thu Hương với Những thiên đường mù (1988), Ngô 

Ngọc Bội với Lá non (1987)… Thành công rực rỡ nhất trong lĩnh vực 

này phải kể đến các tác phẩm như Mảnh đất lắm người nhiều ma 

(Nguyễn Khắc Trường), Bến không chồng (Lê Lựu).  

1.1.3. Giai đoạn đầu thế kỉ XXI – sự khẳng định vị trí tiểu 

thuyết viết về nông thôn 

Tiểu thuyết viết về nông thôn thời kỳ này đã có sự bứt phá lớn 

thể hiện bằng số lượng và chất lượng tác phẩm. Những thành công và 

tên tuổi của các tác giả cũng như tác phẩm được khẳng định thông 

qua các cuộc thi và giải thưởng của Hội nhà văn phối hợp tổ chức 

cùng với Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Có một số tác 

phẩm đoạt giải cao còn được các nhà biên kịch, đạo diễn chuyển thể 

thành những bộ phim công chiếu trên truyền hình.  

Các tiểu thuyết viết về nông thôn thời kỳ đổi mới đã tập trung 

tái hiện một bức tranh hiện thực về đời sống xã hội ở thôn quê đầy 

những biến động, rối ren cũng như đi sâu khai thác những vấn đề 

chính trị, xã hội. Thành công của các sáng tác đó phần lớn là nhờ sự 

thể hiện các phương thức nghệ thuật trong mỗi tác phẩm. Những tìm 

tòi, sáng tạo và cách tân của các nhà văn về ngôn ngữ, giọng điệu, cốt 

truyện, kết cấu… mang lại cho tiểu thuyết những tinh hoa và giá trị 

lớn trong dòng văn xuôi nước nhà. 

1.2. HOÀNG MINH TƢỜNG – CÂY BÚT TIÊU BIỂU CỦA VĂN 

XUÔI ĐƢƠNG ĐẠI VIỆT NAM 

1.2.1. Cuộc đời và văn nghiệp Hoàng Minh Tƣờng 

Hoàng Minh Tường sinh ngày 21-01-1948, tại một vùng nông 

thôn thanh bình thuộc xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây 

(nay thuộc Hà Nội). Là một người xuất thân từ nông thôn, tuổi thơ 
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của ông gắn chặt với đồng ruộng. Bốn năm làm sinh viên của khoa 

Địa lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 1970, cái mốc đánh 

dấu những ngày tháng làm việc đầu tiên của ông tại Phòng Phổ 

thông, Sở Giáo dục Khu tự trị Việt Bắc, Thái Nguyên. Từ năm 1977 

đến năm 1988, Hoàng Minh Tường là phóng viên báo Người Giáo 

viên Nhân dân. Bắt đầu 1988 – 1998, ông làm biên tập viên rồi 

Trưởng ban Văn xuôi báo Văn Nghệ, Hội Nhà văn. Thời gian 1998 

đến 2004, tác giả làm Phó tổng biên tập thường trực báo Du Lịch, 

Tổng cục Du lịch, rồi Phó tổng biên tập thường trực Tạp chí Thủy 

sản, Bộ Thủy sản. Nhà văn tiếp tục đảm trách Phó Ban sáng tác, Hội 

nhà văn từ năm 2004 đến khi 2011. Sau ba mươi năm làm việc chăm 

chỉ như con ông, nhà văn đã về nghĩ hưu và sống cùng gia đình tại 

Hà Nội.  

Sự tâm huyết với nghề đã làm nên một Hoàng Minh Tường có 

vị trí và tên tuổi trong dòng văn xuôi nói chung và tiểu thuyết viết về 

nông thôn nói riêng. Là một nhà văn có sự đa dạng, phong phú về thể 

loại như: tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, phóng sự, truyện thiếu nhi, 

kịch bản phim… 

Thử nghiệm đầu tiên của nhà văn về sự nghiệp văn chương với 

truyện ngắn Chuyện riêng của ông chủ nhiệm vào năm 1994. Trải 

qua 25 năm cầm bút, ông đã cho ra mắt độc giả chín tập truyện ngắn,  

với nhiều đề tài phong phú, đa dạng trong cuộc sống.  

Song song với truyện ngắn trong hành trình sáng tạo nghệ thuật 

của Hoàng Minh Tường là thể loại bút ký, phóng sự. Đây là một lĩnh 

vực lớn góp phần làm nên sự thành công trong sự nghiệp của ông. 

Năm 1976, tác phẩm bút ký đầy tay với nhan đề Gặp biển giữa rừng 

được ra mắt bạn đọc sau một chuyến đi thực tế trên hồ Núi Cốc. Sau 

đó tác giả sáng tác một loạt bút ký có giá trị về mặt xã hội cũng như 
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giá trị nhân văn nhưnh tiểu biểu nhất là tập bút ký gần đây với nhan 

đề Bạn văn ngoài vùng phủ sóng (2010).  

Nói đến sự nghiệp văn chương của Hoàng Minh Tường không 

thể không nhắc đến thể loại tiểu thuyết. Đây là lĩnh vực mà ông thành 

công nhất trong tiến trình sáng tạo nghệ thuật, đi tìm chân lý của cái 

đẹp. Nhà văn đã sáng tác nên 13 tiểu thuyết mỗi tác phẩm thử nghiệm 

trên một đề tài khác nhau và đó chính là những mảnh ghép đa màu 

sắc của cuộc sống tạo nên một bức tranh sinh động. Trong đó có 

những tiểu thuyết đã đạt được giải thưởng cao đặc biệt là Thủy hỏa 

đạo tặc (1996), Gia phả của đất (2013).  

1.2.2. Quan niệm văn chƣơng của Hoàng Minh Tƣờng 

Trên hành tình sáng tác văn chương của mình, Hoàng Minh 

Tường cũng đã xác định rõ quan niệm: “Văn học ngoài nhiệm vụ 

ngợi ca và xây dựng còn phải đảm lĩnh trọng trách biện luận xã hội. 

Cả khóa Quốc hội, ông nghị không nói một câu nào thì chỉ là ông 

nghị gật. Trong cả một đời văn mà không viết được một dòng để 

người đọc tâm đắc thì bẻ bút đi còn hơn”. 

Theo ông “Đã đam mê với văn chương, sống với văn chương 

thì phải chịu khổ ải và thậm chí cả thua thiệt trên đường đời. Đã làm 

nghề văn thì đừng quá tham lam phần đời khác. Càng cảm phục 

những kẻ sĩ – tức các bậc tiền bối xưa – viết không phải cho mình mà 

cho đời, vì đời…”. 

Nhà văn đã khẳng định rằng: “thời nay, viết văn có thể là một 

nghề kiếm sống. Nhưng đừng viết ra những điều vô bổ, nhà văn phải 

là nhà tiểu thuyết, phải ký thác được điều gì và phải là người phản 

ánh trung thực gương mặt thời đại của mình”. Nghệ thuật phải được 

xuất phát từ cuộc sống đời thường. Đối với tác giả viết văn là phải có 

người đọc, phải được sự quan tâm của quần chúng chứ không phải 
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viết chỉ để mà viết. “Nhiều người bảo rằng, cứ viết hết mình đi, nếu 

không được in thì cất đi cho con cháu, dăm chục năm sau, một trăm 

năm sau người đời sẽ biết đến. Nói thế là chẳng biết gì về nghề viết. 

Phét lác cho sướng mồn mà thôi. Các anh nhà văn nói khác. Viết 

xong là phải được công bố với toàn thiên hạ. Chết mà chưa thấy sách 

của mình ai đọc, thì sống phỏng có nghĩa lý gì?”. 

Để sáng tạo nên những đứa con tinh thần mỗi nhà văn phải tự 

xác định cho mình quan niệm văn chương rõ ràng và đúng đắn. Viết 

cái gì? Viết cho ai và viết như thế nào mới là vấn đề mỗi nhà văn đều 

quan tâm. Hoàng Minh Tường không nằm ngoài vòng tròn đó. Trải 

qua những năm tháng khổ ải, nhà văn hiểu rõ viết ra những tác phẩm 

để đời là những sáng tác phải chạm tới những vùng sâu kín của người 

đọc và nhận được sự đồng cảm từ phía độc giả trên từng trang viết. 

Mục đích cuối cùng của mỗi nhà văn trong các tác phẩm là hướng 

con người tìm đến Chân, Thiện, Mĩ. 

1.2.3. Tiểu thuyết Hoàng Minh Tƣờng - cái nhìn mới về 

nông thôn Việt Nam 

Hoàng Minh Tường cũng là một tác giả tâm đắc với tiểu thuyết 

viết về nông thôn trong con đường văn nghiệp của mình. Đến với 

sáng tác của ông, người đọc cảm nhận được cái tinh túy, lắng đọng, 

sâu sắc, đôi khi dung dị, thô mộc như đời thường nhưng lại tạo được 

hiệu ứng cảm xúc, đánh thức những vùng tối, lòng trắc ẩn riêng tư 

của con người.  

Đồng chiêm là tác phẩm đầu tay. Nó là một tiểu thuyết mang 

tính chất minh họa cho một thời đại. Sau Đồng chiêm, Thủy hỏa đạo 

tặc và Đồng sau bão được ấn hành. Những cuốn sách viết về hiện 

thực cuộc sống và con người nông thôn miền Bắc những năm 80 của 

thế kỷ trước. Năm 2005, Ngư phủ ra mắt bạn đọc với nội dung tái 
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hiện lại cuộc sống của những người làm nghề chài lưới mà nhà văn 

xem đó cũng là một nghề nông thực thụ. Ngư phủ là một tác phẩm 

hay nhưng có lẽ Thủy hỏa đạo tặc và Đồng sau bão đã quá thành 

công làm cho nó lu mờ dần. Sau bốn năm, Thời của thánh thần. Một 

sáng tác lớn trong đời cầm bút của Hoàng Minh Tường. Có lẽ, tác 

phẩm đã quá đi sâu vào những vùng “nhạy cảm” của nông thôn một 

thời chưa xa lắm nên chưa được sự công nhận của văn chương Việt 

Nam.  
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CHƢƠNG 2 

HIỆN THỰC CUỘC SỐNG VÀ CON NGƢỜI 

TRONG GIA PHẢ CỦA ĐẤT 

 

2.1. CUỘC SỐNG NÔNG THÔN TRONG CƠN LỐC CHUYỂN MÌNH  

2.1.1. Nông thôn thời quá khứ - cảm hứng nhận thức lại 

hiện thực từ điểm nhìn hiện tại 

a. Nông thôn dưới sự áp lực của mô hình tập thể, cộng đồng  

Được lấy cảm hứng từ những vùng nông thôn của đồng bằng 

Bắc Bộ, Gia phả của đất đã phác họa nên một bức tranh nông thôn 

sống động với nhiều màu sắc mới lạ, hấp dẫn. Đó là nông thôn của 

mô hình duy ý chí, lỗi thời với những tồn tại, thiếu sót và lạc hậu 

trong cơ chế bao cấp theo mô hình tập thể, cộng đồng dưới sự áp đặt 

của một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện và xã.  

Thủy hỏa đạo tặc như một xã hội thu nhỏ phản ánh đầy đủ tất 

cả những gì diễn ra trong cuộc sống hằng ngày của con người. Người 

nông dân làm việc theo tính chất bị áp đặt. Chính vì thế dẫn đến cuộc 

sống người dân khổ cực và nghèo đói. Đó là nguyên nhân sinh ra 

những vấn đề tiêu cực trong quần chúng nông thôn. Hành vi đó gây 

nên những mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ lãnh đạo xã, huyện. Trong 

nông thôn còn có hũ tục dòng họ, lôi bè kết cánh nhằm thực hiện sức 

mạnh quyền lực…  

b. Nông thôn với cuộc cách mạng phá vỡ cơ chế cũ, thiết lập 

phương thức sản xuất mới  

Nông thôn của thời kỳ này không còn phù hợp với mô hình hợp 

tác xã và cơ chế làm việc tuân thủ tính cộng đồng tập thể. Trước tình 

thế đó, những con người có tư tưởng tiến bộ, có bản lĩnh, có lập 

trường vững vàng không thể khoang tay đứng nhìn mà bắt tay vào 
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quyết tâm xây dựng nông thôn mới, bảo vệ cuộc sống người nông 

dân. Biện pháp duy nhất và triệt để nhằm thay đổi cuộc sống người 

dân đó chính là hình thức khoán ruộng, khoán sản phẩm, một cách 

thức làm ăn mới đạt hiệu quả và năng suất cao hơn. Đó chính là nỗ 

lực phá vỡ cơ chế cũ và hình thành một cơ chế mới. 

2.1.2. Nông thôn thời kinh tế thị trƣờng - cuộc trở dạ nhọc 

nhằn trong buổi đô thị hóa  

a. Sự lột xác thần kỳ của nông thôn  

Hoàng Minh Tường miêu tả lại một nông thôn mới hiện thực, 

sinh động qua Đồng sau bão. Sự đổi mới đó được biểu hiện rất rõ: 

con đường giao thông đi lại được mở rộng, nâng cấp, các cây cầu bê-

tông được bắc qua sông làm phương tiện đi lại, lưu thông hàng hóa 

thuận lợi. Người dân đã có nhà cao tầng khang trang, có kinh doanh 

buôn bán, có cả bia, có những sạp hàng hóa đủ các loại… Hai mươi 

năm, người nông thôn cũng đã biết đến những phát triển về khoa học 

kỹ thuật, có tivi –tờ báo hình không thể thiếu trong cuộc sống. Các 

vấn đề còn tồn động như các xưởng thêu đan cũng được giải thể và 

biến những vùng đất ấy thành lớp học mẫu giáo, những trại chăn nuôi 

lợn, nhà kho chứa thuốc trừ sâu hay phân đạm giờ đây đều dành cho 

các hoạt động tính ngưỡng và phong trào thể thao. 

b. Những hệ lụy của cơ chế thị trường 

Sự phát triển của đô thị hóa có ảnh hưởng rộng lớn đến các 

vùng nông thôn. Đó là điều kiện cho một bộ phận cá nhân có cơ hội 

lạm dụng quyền lực thăng quan tiến chức, tham ô, vơ vét của tập thể 

làm tư lợi cho mình. Họ là những con người được sinh ra ở nông thôn 

nhưng họ không còn tha thiết với mảnh đất ấy, luôn tìm mọi cách 

chối bỏ nông thôn và trở nên thoái hóa, biến chất. Người nông dân 

sau khi biết giá trị của đất đai là nơi có thể khai thác lợi nhuận lớn 
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nhất họ đã mua bán, xây dựng mở các dịch vụ hoặc cho Tây thuê để 

kinh doanh. Công cuộc đô thị hóa nâng cao đời sống nhân dân nhưng 

cũng mang lại không ít những vấn đề cấp bách cho xã hội. Sự phát 

triển của nền kinh tế thị trường kéo theo các tệ nạn xã hội nảy sinh 

đang hoành hành cuộc sống bình yên của người nông dân như rượu 

chè, cờ bạc, ma túy, mại dâm...  

2.2. CON NGƢỜI TRONG SỰ ĐỔI THAY CỦA THỜI ĐẠI 

2.2.1. Con ngƣời cô đơn 

Trong Gia phả của đất, nhà văn phần lớn khắc họa hình ảnh 

những con người cô đơn, lẽ loi vì không tìm thấy hạnh phúc cá nhân. 

Những con người luôn khao khát được quyền làm vợ, làm mẹ nhưng 

không thực hiện được nên rơi vào cô đơn như Luyến. Là những con 

người có vẽ đẹp về ngoại hình và một tâm hồn thanh cao và rộng 

lượng, luôn bao dung và biết tha thứ như bà Sinh, bà Soi, Thắm, Vy... 

Thanh cô đơn vì bị vợ phản bội, tình địch cướp mất thứ quý giá 

thiêng liêng của tình yêu và hạnh phúc. Cơ dù cuộc sống có đầy đủ 

về mặt vật chất thì anh vẫn cô đơn đến rợn ngợp bởi sống với một 

người vợ chỉ biết tiền và tình dục. Hoàng Minh Tường đã dựng lên 

một loạt nhân vật cô đơn. Dù rằng, nỗi cô đơn đó không giống nhau 

nhưng nhà văn đã phản ánh được phần nào cuộc sống của con người.  

2.2.2. Con ngƣời tự ý thức 

Người viết đã thổi hồn cho kiểu nhân vật phần nào mang bóng 

dáng của mình, những con người luôn có ý thức và đề cao bản lĩnh, 

trí tuệ, nhân cách… cá nhân. Họ biết lựa chọn con đường đúng đắn 

với một niềm tin, hướng vọng mãnh liệt vào những điều thánh thiện. 

Đó là những con người sống có mục đích, có lý tưởng, những người 

sống vì lẽ phải và sự công bằng. Họ luôn đấu tranh với mong muốn 

mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người nông dân. Làm được 
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điều đó chỉ có những người lính kiên cường từ chiến trường trở về 

như Thanh. Và những con người luôn có tư tưởng tiến bộ, biết phân 

biệt phải trái, công bằng như Toại, Lập, Luyến, ông Trạc… những 

người con trung thành của nhân dân vì nông dân phục vụ.  

Đến với Gia phả của đất, ta bắt gặp những con người tự thú, 

sám hối, đó là những nhân vật như Vy. Cô đã không thể dấu được 

những tội lỗi của mình nên thẳng thắn và thành thật với chồng khi 

mình đã phản bội lại tình yêu và niềm tin của chồng. Cũng như Vy, 

Luyến công khai với mọi người việc mình đã có thai. Cô chấp nhận 

mọi kỷ luật nặng nề nhất và cam chịu dư luận để có được quyền làm 

mẹ, có nguồn gửi mọi yêu thương, hi vọng. Kiểu nhân vật tự thú, sám 

hối được các nhà văn phản ánh vào tác phẩm cho chúng ta thấy niềm 

tin vào cuộc sống và khả năng hướng thiện của con người. 

Nỗ lực hòa giải quá khứ, vượt lên chính mình đó là điều đáng 

lưu ý của mỗi con người trong cuộc sống hiện nay. Những người 

thực hiện được điều đó là những con người cần được ca ngợi. Nhưng 

phải trải qua một khoảng thời gian đủ để họ nhận ra cần phải tha thứ 

cho người khác đó chính là cách duy nhất tha thứ cho mình. Tìm lại 

được tình thương yêu giữa con người với nhau. Với Thanh, sự phản 

bội tình yêu và niềm tin mà Vy đã làm đối với anh cũng cần một 

khoảng thời gian mười năm xa cách Thanh mới tha thứ tội lỗi cho Vy 

và tìm lại hạnh phúc cho chính mình. Hai mươi năm, hận thù giữa 

Luyến và Cản cũng được hóa giải quá khứ. Cô cũng muốn có được 

sự thanh thản trong cuộc sống và con trai có được tình yêu thương từ 

người cha. Cái nhìn độ lượng với quá khứ và niềm tin mạnh mẽ vào 

hiện tại của bà Sinh cũng được thể hiện qua hành động chấp nhận 

Loan làm vợ bé của chồng và nhận con riêng của chồng về cùng một 

nhà cho Trần Danh có thêm tình cảm anh em 
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2.2.3. Con ngƣời bi kịch 

Hoàng Minh Tường đã khắc họa trong Gia phả của đất  những 

con người là nạn nhân của hoàn cảnh. Loan là một giáo viên mầm 

non, cuộc sống của cô luôn đơn giản và bằng phẳng. Vì thế, khi gặp 

hoàn cảnh khó khăn cô không đủ bản lĩnh để đấu tranh vượt qua 

những cám dỗ mà phó mặc cho số phận. Không như Loan, Thắm là 

một cô gái đầy nghị lực nhưng chính hoàn hoàn cảnh quá khắc nghiệt 

khiến cho cô không thể thay đổi được đành phải chấp nhận. Cũng là 

nạn nhân do hoàn cảnh mang lại. Đắc là một anh lái xe bình thường 

nhưng vụ tai nạn khiến anh phải vào tù vì lý do cán chết người. Có lẽ, 

Đắc không phải chết nếu anh biết dừng lại đúng lúc và an phận thủ 

thường. Vì quá đam mê sắc dục và muốn trả thù đời Đắc không tránh 

khỏi luật nhân quả. Họ là những người nông dân bình thường nhưng 

hoàn cảnh xô đẩy khiến cho những con người này phải chịu số phận 

tủi nhục và đau khổ.  

Dưới ngòi bút của Hoàng Minh Tường, ta thấy hiện lên những 

con người không chịu đấu tranh để vượt lên hoàn cảnh. Họ thường 

chấp nhận số phận một cách tự nguyện như Loan, ông Điền, Vân… 

những con người này thường buông tay trước số phận cho dù hoàn 

cảnh có khắc nghiệt hay chỉ là một thử thách nhỏ trong cuộc sống. 

Phần lớn những con người đó quen sống với những gì đã có sẵn. Vì 

thế, họ không muốn đấu tranh để chiến thắng hoàn cảnh chiến thắng 

bản thân mình. 

2.2.4. Con ngƣời tha hóa  

Vấn đề này cũng được nhà văn đề cập đến rất sâu sắc trong Gia 

phả của đất. Tác giả miêu tả một loạt nhân vật tha hóa chịu sự chi 

phối của môi trường và hoàn cảnh. Không chỉ có thành phố mà ngay 

ở nông thôn tính tha hóa cũng thể hiện khá rõ. Sự tha hóa biến chất 
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được biểu hiện qua hành vi ăn cắp thóc lúa của hợp tác xã như Cản, 

Thảng. Những con người lợi dụng chức vụ để lấy của công tư lợi cá 

nhân như Biền, Thiển, Lõa,… làm cho đời sống nhân dân thêm phần 

điêu đứng. Thông qua những hành vi đó Hoàng Minh Tường muốn 

dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh để nhân loại có ý thức tìm biện pháp 

chống lại sự tha hóa của môi trường. 

Đọc Gia phả của đất, ta cũng thấy nhà văn đã vẽ nên một loạt 

nhân vật tham nhũng, thủ đoạn, lừa lọc, giả dối, tham lam... tạo nên 

một bức tranh sinh động đầy đủ màu sắc. Tiêu biểu cho những loại 

người đó là Trần Sinh, Cơ, Thúy Ngân, Thúy Nga... Lòng tham vô 

đáy về quyền và tiền đã vô tình kéo những nhân vật này đến gần với 

con đường tha hóa, biến chất trong thời buổi nền kinh tế đang trên đà 

phát triển. Qua đó, tác giả muốn lên án, tố cáo cũng như dự báo về sự 

suy thoái đạo đức của con người. Giá trị truyền thống văn hóa của 

dân tộc đang trên đà trượt dốc, cần chung tay, góp sức ngăn chặn 

những tói hư tật xấu để con người ngày một hướng thiện, xã hội ngày 

càng giàu mạnh, văn minh. 
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CHƢƠNG 3 

NHỮNG PHƢƠNG THỨC THỂ HIỆN CHỦ YẾU 

TRONG GIA PHẢ CỦA ĐẤT 

 

3.1. KẾT CẤU NGHỆ THUẬT 

3.1.1. Kết cấu theo trình tự thời gian 

Thành công của Hoàng Minh Tường là sắp xếp các sự kiện 

diễn biến về cuộc đời của mỗi nhân vật theo một chuỗi trình tự thời 

gian từ quá khứ đến hiện tại. Hơn nữa, người viết cũng xây dựng nên 

những sự kiện rất bất ngờ làm cho người đọc không khỏi ngạc nhiên. 

Kết cấu trong tiểu thuyết mang tính truyền thống nhưng nhà văn vẫn 

tạo được tính logic, sinh động và hấp dẫn cho tiểu thuyết.  

3.1.2. Kết cấu song trùng 

Hoàng Minh Tường đã xây dựng sự song trùng ở sự kiện trong 

Gia phả của đất. Tác giả hư cấu nhiều sự kiện trùng lặp nhau, xuất 

hiện nhiều lần trong tác phẩm. Thông qua đó, nhà văn gửi đến bạn 

đọc những tư tưởng, quan điểm của mình về hiện thực nông thôn 

“thời xa vắng”. Như một nghệ thuật làm tiểu thuyết tăng tính hấp dẫn 

cũng như khẳng định những giá trị đích thực của cuộc sống nông 

thôn  

3.1.3. Kết cấu tiểu thuyết lồng tiểu thuyết 

Gia phả của đất là một minh chứng xác thực, sự kết hợp đan 

cài, lồng ghép hai tiểu thuyết Thủy hỏa đạo tặc và Đồng sau bão với 

nhau tạo tính liên hoàn giống như một tác phẩm. Ngoài ra, trong tiểu 

thuyết, người viết còn sử dụng lối kết cấu tiểu thuyết liên tiểu thuyết 

và thủ pháp lồng ghép các thể loại như thư từ, báo chí, nhật ký và 

thơ… vào trong cùng một tác phẩm. Đấy chính là sự đổi mới táo bạo 

về cấu trúc cho thể loại tiểu thuyết, tránh sự mệt mỏi, nhàm chán 



18 

trong khi tiếp nhận tác phẩm. Đồng thời nhà văn đã tập hợp cùng một 

lúc nhiều thông tin từ đa chiều. 

3.2. THỜI GIAN NGHỆ THUẬT 

3.2.1. Thời gian hiện thực - đời thƣờng  

Trong tiểu thuyết, Hoàng Minh Tường đã miêu tả mọi khoảnh 

khắc của thời gian trong một ngày từ buổi sáng, trưa, chiều, tối, có 

lúc nữa đêm, hay rạng sáng. Ngoài ra, tác giả lựa chọn thời gian đêm 

tối để triển khai những biến cố, những tính chất bước ngoặt trong 

cuộc đời nhân vật. Tuy nhiên, thời gian đêm tối được người viết sử 

dụng để thể hiện hành vì tiêu cực: tham nhũng, trộm cắp và hũ hóa… 

hay sự cô đơn, buồn tủi, trống vắng của con người như Luyến, Thắm, 

Vy… Thế nhưng đó nó cũng chính là thời gian xoa dịu nỗi đau làm 

tăng thêm phần hạnh phúc cho Thắm, Đạt và Đắc… 

3.2.2. Thời gian hồi tƣởng 

Nếu thời gian hiện thực diễn ra theo một trật tự trước sau thì 

kiểu thời hồi tưởng trong Gia phả của đất lại là sự pha trộn, đan xen 

hiện thực và quá khứ để diễn tả tâm lý nhân vật. Người viết không 

ngần ngại khi để nhân vật của mình hồi tưởng lại những quá khứ 

không mấy hạnh phúc của Thanh, Luyến, Cản… Song hồi tưởng quá 

khứ đan xen với hiện tại có thể làm cho nhân vật vơi bớt đi những 

trăn trở, suy tư, những nhọc nhằn, thử thách của cuộc sống. Đó cũng 

là một cách để con người có thể tự thú và sám hối đối với họ. Từ đó, 

họ có thể tìm lại chính mình và tìm thấy sự ấm nóng của tình yêu và 

hạnh phúc dù là muộn mằn.  

3.2.3. Thời gian tâm linh - kỳ ảo 

Nhà văn sử dụng trong tác phẩm yếu tố kết nối giấc mơ. Ông 

Điền mơ hình ảnh con trai mình trở về trong buổi chiều tà mà thực 

chất Đạt đã hi sinh ngoài mặt trận. Không dừng lại ở sự mô tả giấc 
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mơ, tác giả còn đưa người đọc đến miềm tâm linh của con người 

bằng linh cảm của những người thân trong gia đình. Nó như một 

điềm báo trước về những điều chúng ta không thể nhìn thấy trong 

cuộc sống. Cái chết của Trần Sinh và ông Trạc đều báo hiệu cho 

những đứa con của mình bằng cái nhói đau ở tim hay một nhát cắt ở 

chân. Thời gian linh thiêng, ảo giác cũng được Hoàng Minh Tường 

thêm vào trong tác phẩm như một gia vị làm tăng thêm tính hấp dẫn 

và li kỳ của một chiều hoàng hôn giữa không gian của những nấm 

mồ.  

3.3. NGÔN NGỮ VÀ GIỌNG ĐIỆU TRẦN THUẬT  

3.3.1. Ngôn ngữ nghệ thuật 

a. Ngôn ngữ miêu tả và thủ pháp trực họa ấn tượng 

Dưới con mắt quan sát tinh tế và trí tưởng tượng phong phú của 

Hoàng Minh Tường, ông đã khắc họa thành công ngoại hình nhân vật 

trong sáng tác của mình. Nhà văn đã chú ý miêu tả đến các chi tiết 

như khuôn mặt, đôi mắt, thân hình, cách ăn mặc… của các nhận vật. 

Thông qua đôi nét chấm phá về ngoại hình, người viết đã làm nổi bật 

lên tính cách, hoàn cảnh và hiện thực cuộc sống của các nhân vật.  

b. Ngôn ngữ đối thoại, độc thoại và nỗ lực cá tính hóa nhân 

vật 

Trong Gia phả của đất, ta bắt gặp ngôn ngữ đời thường, bỗ bả, 

gần với khẩu ngữ. Bên cạnh đó, nhà văn còn sử dụng một loạt các 

câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ trong lời nói của các nhân vật nhằm 

phản ánh hiện thực cuộc sống nông thôn một cách sinh động và khắc 

họa rõ tính cách nhân vật. Đó là một nét mới trong việc sáng tạo sử 

dụng ngôn ngữ làm đa dạng phong phú cho văn bản nghệ thuật và 

cũng là một phương thức miêu tả cuộc sống một cách chân thực nhất. 

3.3.2. Giọng điệu trần thuật 
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a. Giọng tranh biện 

Bằng trách nhiệm của người phát ngôn, Hoàng Minh Tường đã 

tạo ra những cuộc tranh luận một cách gay gắt và gây cấn tạo nên sự 

lôi cuốn người đọc trên từng trang viết của mình. Các cuộc tranh luận 

xảy ra giữa những nhân vật không phải để tìm thấy cái đúng, cái sai, 

tìm ra một cách giải quyết hợp lý nhất cho sự việc. Mục đích duy 

nhất của cuộc tranh luận đó chính là tìm mọi cách loại trừ đối phương 

để mình có thể băng băng trên con đường danh lợi.Với giọng điệu 

tranh biện, người viết đã góp phần giúp người đọc có được cái nhìn 

chân thực, sắc nét về mối quan hệ giữa con người với nhau, giữa lãnh 

đạo với quần chúng. Nhà văn thể hiện các cuộc tranh cãi ấy nhằm 

phản ánh hiện thực nông thôn với nhiều tiêu cực, tư tưởng ấu trĩ. Đó 

là nguyên nhân dẫn đến những hành động lệch lạc, sai trái của quá 

khứ, lấy đó làm kinh nghiệm cho sự phát triển của đất nước, trong 

thời buổi hội nhập toàn cầu.  

b. Giọng triết lý  

Trong Gia phả của đất, giọng triết lý được rất nhiều nhân vật 

trong tiểu thuyết thốt lên. Cách sử dụng giọng điệu này tuy không 

còn mới lạ trong mảng tiểu thuyết viết về nông thôn nhưng bằng sự 

kết hợp tài tình nhà văn cũng tạo nên được sự phong phú về tính đa 

thanh trong giọng điệu. 

c. Giọng châm biếm, giễu nhại 

Hoàng Minh Tường sử dụng giọng điệu châm điếm, giễu nhại, 

tác giả muốn nói thẳng, nói thật hiện thực của thời kỳ lúc bấy giờ, 

muốn tố cáo vạch trần cán bộ, lãnh đạo tham nhũng chỉ biết vơ vét 

của nhân dân. Tính bi hài được nhà văn biểu hiện trong những cuộc 

đối thoại, những lời chỉ trích, tố cáo của nhân vật về cán bộ xã Thanh 

Bình, huyện Giang Thủy trong những năm 80 của thế kỷ trước. 
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d. Giọng xót xa, thương cảm 

Đọc tiểu thuyết, chúng ta nhận thấy nhà văn đã đứng bên ngoài 

dõi theo từng bước đi của những nhận vật nữ để hiểu thêm phần nào 

về những nỗi niềm riêng tư, những góc khuất sâu kín trong tâm hồn 

mỗi con người, nhằm cảm thông, sẽ chia, giúp họ vơi bớt phần nào 

những buồn đau, cô đơn trong cuộc sống. Những số phận hẫm hiu, 

xót xa trong nông thôn nhỏ bé quẩn quanh ấy. Tất cả được hiện ra 

trong tiểu thuyết một giọng xót xa, thương cảm.  
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KẾT LUẬN 

1. Hoàng Minh Tường là một trong số các tác giả có được 

thành công cũng như khẳng định vị trí và tên tuổi của mình trong văn 

chương Việt Nam nói chung và tiểu thuyết viết về nông thôn nói 

riêng. Là một người miệt mài trên con đường đi tìm cái Chân – Thiện 

– Mĩ trong văn học, nhà văn luôn có tinh thần lao động nghiêm túc và 

sáng tạo không chút ngừng nghỉ. Ngòi bút của ông chưa từng nguội 

lạnh trước những hơi thở và nhịp sống của những vùng quê thanh 

bình, giàu truyền thống đang ngày càng bồi đắp cho từng trang văn 

của tác giả thêm màu mỡ tươi tốt. Viết về một thời đã qua của đất 

nước trên tinh thần dân chủ, phản tỉnh, Hoàng Minh Tường đã tái 

hiện lại những vấn đề hiện thực nông thôn và cuộc sống con người 

trong tác phẩm của mình với cái nhìn mới lạ, sâu sắc, giàu nhân bản. 

Ở ông hội tụ được một số phẩm chất của người nghệ sĩ đường dài, 

vững trãi trên lộ trình văn chương đầy thử thách. Tác giả có vốn sống 

phong phú, khả năng giao lưu cởi mở và năng lực tự học, tự tiếp nhận 

cái mới của kỹ thuật nghề nghiệp. Là một người con của miền đất 

nông nghiệp, kết hợp với tình yêu quê hương cùng tấm lòng thiết tha 

với người nông dân. Vì vậy, khi viết về nông thôn với những con 

người nghèo khổ, ngòi bút của nhà văn cứ tự nhiên tuôn trào.  

2. Như một phác họa trung thành, trong Gia phả của đất, nông 

thôn được Hoàng Minh Tường thể hiện một cách cụ thể, sinh động và 

rõ nét. Hiện thực cuộc sống và con người với những chuyển biến qua 

từng giai đoạn được tác giả khắc hoạ chân xác, dễ được sự đồng 

thuận của người đọc. 

Tác phẩm ra đời đã bóc tách cuộc sống dưới nhiều chiều: hạnh 

phúc và khổ đau, yêu và hận, sự thật và giả dối… tiểu thuyết như là 

cánh cửa khép lại văn học giai đoạn “minh họa”, những lối viết theo 
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cách lý tưởng hóa con người và cuộc sống. Vì thế, tác phẩm dám 

nhìn thẳng và nói lên sự thật, những thói hư tật xấu, những bi kịch 

của cả một thời đại. Hiện lên trong những trang văn của Hoàng Minh 

Tường là bức tranh nông thôn vừa thanh bình vừa dữ dội của một 

thời kỳ làm ăn theo chế độ bao cấp, tem phiếu, công điểm trong quy 

mô hợp tác xã và một thời kỳ đổi mới của nền kinh tế thị trường với 

những hệ lụy của cơ chế đô thị hóa. Từ khung cảnh thiên nhiên đến 

cuộc sống con người mang nhiều biến cố và kịch tính. Từ truyền 

thống văn hóa tốt đẹp đến những tiêu cực xảy ra trong không gian 

yên tĩnh của làng quê. Tất cả đều được gói gọn trong tiểu thuyết Gia 

phả của đất.  

Đặc biệt, nỗi lên trên trang viết của ông là những con người 

sống theo lối đạo đức giả, lọc lừa, tham nhũng, vơ vét của nhân dân. 

Những con người mang tư tưởng cổ hủ, lạc hậu cố chấp như Trần 

Sinh, Cơ, Biền, Thiễn, Lõa, Cản… Tác giả dùng ngòi bút để lên án, 

tố cáo, đã kích sâu sắc, vạch trần những bộ mặt đen tối, xấu xa, vô 

nhân tính của nhân vật trong tác phẩm. Nhà văn lên tiếng dự báo, 

cảnh tỉnh người đời phải tránh xa những cám dỗ, tệ nạn đang diễn ra 

mọi lúc, mọi nơi trong xã hội.  

Bên cạnh đó, ông cũng rất trân trọng và hết lời ca ngợi những 

con người có tinh thần đấu tranh, quyết tâm bảo vệ và xây dựng quê 

hương ngày một phát triển như Thanh, Toại, Lập, ông Trạc… những 

con người luôn bảo vệ công bằng, lẽ phải luôn quan tâm đến đời sống 

người nông dân. Tác giả cũng dành tình yêu thương, lòng cảm thông, 

sẽ chia cả sự xót thương cho những số phận đầy trắc ẩn của những 

người phụ nữ như Luyến, Thắm, Vy, bà Soi, bà Sinh… những con 

người nhỏ bé đầy cô đơn và bất hạnh. 
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Từ đó, người viết cũng muốn đánh thức phần sâu kín của tâm 

hồn con người, giúp họ có ý thức bảo vệ giá trị truyền thống văn hóa 

của dân tộc và làm cho xã hội ngày càng văn minh, giàu mạnh. 

Thông qua Gia phả của đất, Hoàng Minh Tường muốn truyền tải 

những thông điệp từ hiện thực cuộc sống và con người nông thôn đến 

với toàn xã hội.  

3. Để góp phần làm nên thành công trong tiểu thuyết, Hoàng 

Minh Tường đã sử dụng các phương thức nghệ thuật song đó chưa 

thực sự là những cách tân táo bạo. Cách xây dựng nghệ thuật về thời 

gian, ngôn ngữ, giọng điệu và kết cấu đều phần lớn mang tính truyền 

thống. Dù vậy, con người và cuộc sống trong sáng tác của ông cứ 

hiện ra trên những trang văn một cách chân thực, cụ thể mang dáng 

dấp của những người nông dân ở vùng quê đồng bằng Bắc Bộ. Lời 

văn gần gũi, trong sáng, giản dị và tự nhiên là sức hấp dẫn thu hút 

bạn đọc. Lối diễn đạt theo cách nói của người nhà quê bình dị, chất 

phác có lúc hóm hỉnh nhưng rất tinh tế làm cho văn phong của tác giả 

thêm đa dạng, phong phú. Tất cả đã tạo nên phong cách riêng trong 

sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật của Hoàng Minh Tường khi viết về 

nông thôn. 

Sự nghiệp văn chương trải dài hơn ba mươi năm cũng đủ để 

chứng minh tài năng và bút lực của nhà văn. Dù vẫn có một số hạn 

chế, nhưng văn của Hoàng Minh Tường luôn khẳng định được vị trí 

của mình trên văn đàn. Nghiên cứu đặc điểm tiểu thuyết Gia phả của 

đất của Hoàng Minh Tường, chúng tôi không cho rằng đã giải quyết 

vấn đề một cách thấu đáo và triệt để nhưng hi vọng đã góp thêm một 

tiếng nói trân trọng giới thiệu về tên tuổi nhà văn và mang lại cho bạn 

đọc có cái nhìn xác thực về nông thôn đồng bằng Bắc Bộ của một 

thời “chưa xa lắm”. 


