
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

PHAN THÙY GIANG 

 

 

ĐẶC ĐIỂM TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ  

CỦA NGUYỄN QUANG THÂN QUA  

CON NGỰA MÃN CHÂU VÀ HỘI THỂ 

 
 

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam 

                      Mã số:                60.22.34 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ 

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

 

 
 

Đà Nẵng, năm 2014 



 

 

 

Công trình được hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

  Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THÀNH 

 

 

   Phản biện 1: TS. PHAN NGỌC THU 

 

 

  Phản biện 2: TS. NGÔ MINH HIỀN 

 

 

Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận 

văn tốt nghiệp thạc sỹ Khoa học Xã hội và Nhân văn họp 

tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 8  tháng 6 năm 2014 

 

 

 

Có thể tìm luận văn tại: 

- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

- Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 



 

1 

 

MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Trong không khí đổi mới văn học sôi nổi từ sau Đại hội Đảng 

lần VI (1986), văn xuôi nói chung, tiểu thuyết lịch sử nói riêng có sự 

phát triển rõ rệt. Không chỉ miêu tả các sự kiện lịch sử trọng đại, 

khắc họa những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử chống giặc ngoại 

xâm của dân tộc, các nhà tiểu thuyết còn mượn lịch sử để gửi gắm 

những vấn đề thế sự, nhân sinh, khơi mở những bí ẩn, đồng thời thể 

hiện những suy tư về các vấn đề liên quan đến con người và xã hội 

đương đại. Các phương diện nghệ thuật của tiểu thuyết lịch sử như 

kết cấu, cốt truyện cho đến ngôn ngữ, giọng điệu…cũng có nhiều đổi 

mới. Diện mạo tiểu thuyết lịch sử đương đại khá phong phú và đa 

dạng, với hàng trăm tiểu thuyết như Bão táp cung đình, Huyền Trân 

công chúa…(Hoàng Quốc Hải); Vằng vặc sao Khuê (Hoàng Công 

Khanh); Sông Côn mùa lũ (Nguyễn Mộng Giác); Gió lửa (Nam 

Dao); Hồ Qúy Ly, Mẫu Thượng ngàn, Đội gạo lên chùa (Nguyễn 

Xuân Khánh); Quân sư Nguyễn Trãi (Trần Bá Chi); Lê Lợi (Hàn Thế 

Dũng); Giàn thiêu (Võ Thị Hảo), Tây Sơn bi hùng truyện (Lê Đình 

Danh) .v.v. Trong đó, Nguyễn Quang Thân cũng góp mặt với hai tác 

phẩm và đã được ghi nhận bằng giải thưởng của Hội nhà văn Việt 

Nam. 

Nguyễn Quang Thân sinh ngày 15 tháng 4 năm 1936 tại xã Sơn 

Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, là nhà văn chuyên viết về 

truyện ngắn và tiểu thuyết. Khởi nghiệp từ năm 20 tuổi, đến nay, 

Nguyễn Quang Thân đã được người đọc biết đến qua các tập truyện 

ngắn như Những chùm cúc biển (1979), Người không đi cùng chuyến 

tàu (1989), 15 truyện ngắn chọn lọc (1994), Hoa cho một đời (1996), 

Truyện ngắn Nguyễn Quang Thân – Dạ Ngân (1997), Người vợ lẽ 

phường Khán Xuân (2002), Giữa những điều bình dị (2007) và các 
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tiểu thuyết như Lựa chọn (1977), Một thời hoa mẫu đơn (1988), 

Ngoài khơi miền đất hứa (1998), Chú bé có tài bẻ khóa (giành cho 

thiếu nhi, 1983). Sau thành công ở các tập truyện và tiểu thuyết viết 

về đề tài đời tư – thế sự, Nguyễn Quang Thân tiếp tục thể nghiệm 

ngòi bút của mình ở thể loại tiểu thuyết lịch sử và cho ra đời hai tác 

phẩm Con ngựa Mãn Châu (2001) và Hội thề (2008). 

Với quan niệm: “người viết tiểu thuyết lịch sử không nên là nhà 

sử học, cũng không nên là ông giáo dạy sử mà chỉ nên là nhà văn”, 

Nguyễn Quang Thân đã khẳng định tính độc lập trong sáng tác của 

người cầm bút khi đến với thể loại tiểu thuyết lịch sử. Đó cũng là 

khát vọng dấn thân của một nhà văn đầy bản lĩnh trên con đường 

sáng tạo nghệ thuật vốn không bao giờ bằng phẳng. Con ngựa Mãn 

Châu và Hội thề thể hiện tư duy lịch sử độc đáo và một lối viết mới 

mẻ, góp phần làm nên sự phong phú của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam 

trong thời kỳ đổi mới. Đó là lí do chúng tôi chọn đề tài Đặc điểm 

tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Quang Thân qua Con ngựa        

Mãn Châu và Hội thề để nghiên cứu trong khuôn khổ một luận văn 

thạc sĩ.   

2. Lịch sử vấn đề 

2.1. Những công trình nghiên cứu về tác phẩm Con ngựa Mãn 

Châu 

Đặt bút sáng tác từ năm 1998, hai năm sau, Nguyễn Quang Thân 

cho ra đời tiểu thuyết lịch sử Con ngựa Mãn Châu với độ dài trên 

700 trang. Song đến nay, số lượng bài viết, những công trình nghiên 

cứu có liên quan đến tác phẩm này còn khá ít, có thể kể tên như sau: 

Tiểu thuyết Con ngựa Mãn Châu của Phan Ngọc; Con ngựa Mãn 

Châu của Nhật Tuấn; Con ngựa Mãn Châu của Thúy Nga; Đọc Con 

ngựa Mãn Châu của Văn Ngọc; Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương 

đại – suy nghĩ từ những tác phẩm về chủ đề lịch sử của Phạm Xuân 
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Thạch; Nhà văn Nguyễn Quang Thân, người khát sống của          

Hoài Nam. 

2.2. Những công trình nghiên cứu về tác phẩm Hội thề 

Kể từ khi ra đời, đặc biệt là từ khi Hội Nhà văn trao giải A trong 

cuộc thi tiểu thuyết lần thứ III (2006 – 2009), tiểu thuyết Hội thề của 

Nguyễn Quang Thân đã thu hút sự chú ý của đông đảo người đọc và 

giới phê bình. Dưới đây là những bài viết, công trình nghiên cứu về 

tác phẩm Hội thề, bao gồm: 

- Những công trình nghiên cứu về Hội thề: Đó là những bài viết, 

công trình có những kiến giải, đánh giá cao về Hội thề, có thể kể tên 

như: Hội thề Hội thề, một cách nhìn về lịch sử của Hoài Nam; Trớ 

trêu trí thức, bẽ bàng tình nhân của Văn Hồng; Đọc Hội thề của Trần 

Thanh Giảng; Hình tượng nhân vật Lê Lợi trong tác phẩm Hội thề 

của Nguyễn Quang Thân của Nguyễn Văn Hùng; Tiểu thuyết lịch sử 

không phải là cuộc chơi của người trẻ của Thu An; Hội thề - đau 

đáu thế sự, tình đời của V. Minh, Trong tiếng người xưa vẫn vọng về 

của Ngô Thị Kim Cúc, Bi kịch về nỗi cô đơn của người trí thức trong 

tiểu thuyết lịch sử Hồ Qúy Ly (Nguyễn Xuân Khánh) và Hội thề 

(Nguyễn Quang Thân) của Nguyễn Thị Hương Quê.  

- Những bài viết mang tính phản biện, tranh luận quanh tác 

phẩm Hội thề: Viết về Hội thề, còn có một số bài viết mang tính 

phản biện, tranh luận như: Hội thề - tiểu thuyết lịch sử hay phản lịch 

sử, Nguyễn Quang Thân cho các tướng lĩnh Lam Sơn theo Mao khí 

sớm của Trần Mạnh Hảo, Đọc Hội thề của Phạm Viết Đào, Kinh 

ngạc khi Hội nhà văn tôn vinh cuốn tiểu thuyết Hội thề của Từ Quốc 

Hoài, Thẩm bình Hội thề của Vương Quốc Hoa, Về Hội thề của Trần 

Hoài Dương… 

- Trước những ý kiến dậy sóng trên các diễn đàn văn học, nhiều 

tác giả đã lên tiếng bảo vệ Hội thề, cụ thể trong các bài viết như: Hội 
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thề: Lịch sử và tiểu thuyết của Lê Thành Nghị; Hội thề của Đỗ Ngọc 

Thạch; Mấy vấn đề chủ yếu trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương 

đại của Nguyễn Văn Dân. Ngoài ra, còn phải kể đến các luận văn 

nghiên cứu về tác phẩm Hội thề như: Tiểu thuyết Nguyễn Quang 

Thân sau 1986 – Luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Thị Thương, trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2010; Tiểu thuyết Hội thề của Nguyễn 

Quang Thân từ góc nhìn thể loại  - Luận văn Thạc sĩ của Trịnh 

Thanh Tùng, trường Đại học Sư phạm – Đại học Vinh, năm 2011; 

Tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly và Hội thề từ góc nhìn so sánh – Luận 

văn Thạc sĩ Nguyễn Thị Hương Quê, trường Đại học Sư phạm – Đại 

học Quy Nhơn, năm 2012.  

Nhìn chung, trên diễn đàn văn học đã có những bài viết, công 

trình nghiên cứu về hai cuốn tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Quang 

Thân – Con ngựa Mãn Châu và Hội thề. Tuy nhiên, so với những tác 

phẩm khác thuộc thể loại này thì số lượng công trình nghiên cứu như 

đã kể trên là còn ít ỏi, lại chỉ mang tính chất nhỏ lẻ và trường hợp 

Con ngựa Mãn Châu vẫn chưa chú trọng nghiên cứu. Mặt khác, chưa 

có một tác giả nào khảo sát cùng một lúc hai cuốn sách trên để nêu 

lên đặc điểm tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Quang Thân trong bối 

cảnh tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại đang nở rộ. Từ thực tế 

trên, chúng tôi mạnh dạn thực hiện đề tài Đặc điểm tiểu thuyết lịch 

sử của Nguyễn Quang Thân qua Con ngựa Mãn Châu và Hội thề 

trên cơ sở tiếp thu, kế thừa ý kiến từ những bài viết, công trình 

nghiên cứu trước đó.   

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng khảo sát của luận văn là hai tiểu thuyết Con ngựa  

Mãn Châu và Hội thề của nhà văn Nguyễn Quang Thân. Trong đó, 
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chúng tôi tập trung nghiên cứu những đặc điểm về tiểu thuyết lịch sử 

của nhà văn. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Trong khuôn khổ của đề tài, người viết chủ yếu tìm hiểu những 

đặc điểm về nội dung cũng như phương thức biểu hiện trong tiểu 

thuyết lịch sử của Nguyễn Quang Thân qua hai tác phẩm Con ngựa 

Mãn Châu và Hội thề. Ngoài ra, để xác lập một số luận điểm cần 

thiết, chúng tôi sẽ khảo sát thêm những tác phẩm văn xuôi về đề tài 

lịch sử sau 1975 để có cái nhìn so sánh với tác phẩm Nguyễn Quang 

Thân. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để triển khai luận văn, chúng tôi sử dụng kết hợp một số 

phương pháp nghiên cứu sau: 

4.1. Phương pháp thống kê - phân tích  

Khảo sát thống kê, phân loại, đi sâu vào từng phương diện về 

nội dung và nghệ thuật của hai tác phẩm từ đó rút ra những đặc điểm 

của tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Quang Thân. 

4.2. Phương pháp cấu trúc - hệ thống 

Thiết lập, sắp xếp các vấn đề một cách logic, khoa học, xem xét 

đánh giá trong chỉnh thể của nó. 

4.3. Phương pháp so sánh - đối chiếu 

Chỉ ra điểm tương đồng, khác biệt giữa tiểu thuyết lịch sử của 

Nguyễn Quang Thân và các nhà tiểu thuyết đương đại. 

5. Đóng góp của luận văn 

Từ việc nhận diện đặc điểm tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn 

Quang Thân qua hai tác phẩm Con ngựa Mãn Châu và Hội thề, luận 

văn đi đến khẳng định phong cách nghệ thuật của tác giả, đồng thời 

khẳng định vị trí và những đóng góp của nhà văn trong việc đổi mới 

thể loại.  
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6. Cấu trúc của luận văn 

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

luận văn được chia thành 3 chương: 

Chương 1: Nguyễn Quang Thân trong diện mạo tiểu thuyết lịch 

sử Việt Nam đầu thế kỷ XXI 

Chương 2: Đặc điểm nội dung tư tưởng trong tiểu thuyết lịch sử 

của Nguyễn Quang Thân qua Con ngựa Mãn Châu và Hội thề 

Chương 3: Đặc điểm phương thức thể hiện trong tiểu thuyết lịch 

sử của Nguyễn Quang Thân qua Con ngựa Mãn Châu và Hội thề 
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CHƢƠNG 1 

NGUYỄN QUANG THÂN TRONG DIỆN MẠO  

TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XXI 

1.1. NGUYỄN QUANG THÂN - HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO VÀ 

QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT 

1.1.1. Hành trình sáng tạo 

Vào nghề từ khi tuổi đời còn rất trẻ, con đường sáng tạo nghệ thuật 

của Nguyễn Quang Thân trải dài trên cả hai giai đoạn có ý nghĩa đặc 

biệt đối với lịch sử văn học nước nhà: trước và sau năm 1986.         

a. Giai đoạn trước 1986 

Về tổng thể, sáng tác của Nguyễn Quang Thân giai đoạn trước 

1986 tập trung ở truyện ngắn. Trong vòng 30 năm cầm bút, Nguyễn 

Quang Thân miệt mài viết và cho ra đời gần chục tập truyện: Nước 

về (1957), Đêm phương Tây (in chung cùng Hoàng Tuấn Nhã, 1960), 

Hương đất (1964), Cô gái Triều Dương (1967), Ba người bạn 

(1970), Những người chinh phục (1977), Nếp gấp (1978), Những 

chùm cúc biển (1979). Cùng với truyện ngắn, sáng tác của Nguyễn 

Quang Thân giai đoạn này còn có sự góp mặt của tiểu thuyết, gồm: 

Lựa chọn (1977), Chú bé có tài bẻ khóa (1983).  

b.Giai đoạn sau 1986 

Sau năm 1986, Nguyễn Quang Thân ghi dấu ấn trên văn đàn 

bằng các tập truyện ngắn như: Người không đi cùng chuyến tàu 

(1989), Vũ điệu cái bô (1991), Hoa cho một đời (1996), Giữa những 

điều bình dị (2007). Bên cạnh sự khởi sắc của truyện ngắn, Nguyễn 

Quang Thân còn gặt hái không ít thành công ở thể loại tiểu thuyết, 

với Một thời hoa mẫu đơn (1988), Ngoài khơi miền đất hứa (1998) 

thuộc đề tài thế sự - đời tư và Con ngựa Mãn Châu (2001); Hội thề 

(2008) thuộc đề tài lịch sử. Ngoài ra, Nguyễn Quang Thân còn được 

biết đến trong vai trò của nhà viết kịch, là tác giả của các kịch bản 
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như Cây bạch đàn vô danh (1993); Con ngựa Mãn Châu (1998); Hội 

thề (2008) và là tác giả của hàng trăm bài báo. 

1.1.2. Quan niệm nghệ thuật 

a. Quan niệm về văn chương 

Nguyễn Quang Thân là nhà văn hết sức tâm huyết, dụng công 

với nghề. Ông tâm sự: “Tôi chưa bao giờ xem viết văn là cuộc dạo 

chơi hay việc tầm phào, vui đâu chầu đấy. Viết văn - nhất là văn 

xuôi, là lao động khổ sai, đòi hỏi người viết phải có nghề và phải hao 

tốn nhiều tâm lực, thời gian...”.  

Trong quá trình sáng tạo, Nguyễn Quang Thân rất quan tâm đến 

phong cách, cá tính sáng tạo của người cầm bút. Theo ông: “Không 

có dấu ấn cá nhân, giống nhau như cỏ thì đến đưa một cái tin trên 

báo cũng không ai đọc huống gì viết văn”. 

Khảo sát sáng tác của Nguyễn Quang Thân trên nhiều thể loại, 

có thể thấy người trí thức là nhân vật chiếm vị trí quan trọng. Lí giải 

về điều này, nhà văn cho rằng: “Trí thức là những người có khả năng 

suy nghĩ một cách độc lập. “Thức ăn” duy nhất của người trí thức là 

tự do”. Xây dựng nhân vật người trí thức thành hình tượng chủ đạo, 

Nguyễn Quang Thân dễ dàng bày tỏ quan điểm của mình trước nhiều 

vấn đề đang được đặt ra của cuộc sống.   

Cũng theo Nguyễn Quang Thân, văn chương là bức tranh muôn 

màu của đời sống, là “hơi thở liên tục ghi dấu ấn của mọi kiếp người 

đã đến và đi qua”, nó có tác dụng thanh lọc xã hội, thanh lọc tâm hồn 

con người và hướng họ đến những giá trị chân – thiện – mỹ. Và 

“những gì xa lạ với con người, ở bên ngoài con người thì đồng thời ở 

ngoài văn chương”.   

b. Quan niệm về tiểu thuyết lịch sử 

Không hề phủ nhận cái chất liệu làm nên những sáng tác thuộc 

thể loại này là những chứng cứ, tư liệu chính sử: “Nếu nói lịch sử chỉ 
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là cái đinh để nhà văn treo cái áo của anh ta lên thì theo tôi, cái đinh 

ấy phải là cái đinh thực, có cùng niên đại với bối cảnh cuốn tiểu 

thuyết” nhưng Nguyễn Quang Thân luôn chú trọng, đề cao tính độc 

lập của nhà văn trong quá trình tái hiện, phản ánh lịch sử với “tham 

vọng” lấp đầy những trang trắng lịch sử. Để lấp đầy những trang 

trắng lịch sử ấy, Nguyễn Quang Thân quan niệm người viết tiểu 

thuyết lịch sử không nên làm công việc của một người chép sử, kể 

chuyện lịch sử mà làm một “cuộc marathon với từng con chữ”, “cuộc 

đánh vật với trí tưởng tượng và lòng kiên nhẫn”. Ngoài ra, Nguyễn 

Quang Thân còn cho rằng: “viết về lịch sử thì chính là tôi đang viết 

về thời nay đấy!”  

1.2. NGUYỄN QUANG THÂN TRONG DIỆN MẠO TIỂU 

THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM THẾ KỈ XXI 

1.2.1. Các khuynh hƣớng chính 

a. Khuynh hướng “lịch sử hóa” tiểu thuyết 

Khuynh hướng “lịch sử hóa” tiểu thuyết là khuynh hướng sáng 

tác mà ở đó, các nhà văn xem việc tái hiện chính xác các sự kiện lịch 

sử là đặc trưng phản ánh của thể loại. Ở đó, các nhà tiểu thuyết đã 

dụng công tạo dựng lại bức tranh về đời sống, xã hội, con người Việt 

Nam qua từng thời đại, thậm chí phản ánh lịch sử ở tầm vĩ mô nhưng 

cũng rất có ý thức trong việc làm mềm hóa những biên niên sử khô 

khan bằng cách xúc cảm hóa những dữ liệu lịch sử.  

b. Khuynh hướng “tiểu thuyết hóa” lịch sử 

Đây là khuynh hướng sáng tác mà nhà văn đã biến những tư liệu 

chính xác của lịch sử thành tiểu thuyết, thành những sản phẩm hư 

cấu, tưởng tượng của cá nhân người nghệ sĩ. Với nhu cầu thể hiện sự 

thật lịch sử đến tận cùng, hầu hết các nhà tiểu thuyết đều hình dung 

lịch sử như một đối tượng phân tích và giả định, phân tích lịch sử 

gắn liền với số phận của con người, giải thiêng thần tượng, kéo nhân 
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vật lịch sử về với cuộc đời thường, nối liền quá khứ với hiện tại, suy 

nghĩ về những vấn đề hiện tại.  

1.2.2. Dấu ấn Nguyễn Quang Thân 

Nguyễn Quang Thân là một trong số những nhà văn viết tiểu 

thuyết lịch sử theo khuynh hướng tiểu thuyết hóa lịch sử. Với Con 

ngựa Mãn Châu và Hội thề, có thể nhận thấy, nhà văn không đi quá 

sâu vào các biến cố sự kiện mà mượn lịch sử để gửi gắm những vấn 

đề về thân phận con người, vén những tấm màn bí ẩn chưa từng đề 

cập trong chính sử. Đó cũng là cái nhìn dân chủ trong tư duy phân 

tích lịch sử của nhà văn nói riêng và văn học đương đại nói chung.  
 

CHƢƠNG 2  

ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG TƢ TƢỞNG TRONG TIỂU THUYẾT 

LỊCH SỬ CỦA NGUYỄN QUANG THÂN QUA CON NGỰA 

MÃN CHÂU VÀ HỘI THỀ 

2.1. QUA CHỦ ĐỀ LỊCH SỬ 

2.1.1. Vai trò và thân phận của trí thức trong dòng xoáy           

lịch sử 

Nguyễn Quang Thân có cái nhìn khá toàn diện về vai trò của 

tầng lớp trí thức. Lấy bối cảnh xã hội những năm 1945 – 1946, qua 

Trình, nhân vật trí thức trong Con ngựa Mãn Châu là lực lượng góp 

mặt nổi bật trong lịch sử Việt Nam giai đoạn tiền khởi nghĩa và cách 

mạng tháng Tám, có khả năng tập hợp, hiệu triệu đông đảo quần 

chúng tham gia vào công cuộc cách mạng, đưa chủ nghĩa yêu nước 

đi đến chủ nghĩa anh hùng cách mạng – một nét mới trong cuộc đấu 

tranh giải phóng dân tộc thế kỉ XX. Về phía Nguyễn Trãi, Trần 

Nguyên Hãn, trong tác phẩm Hội thề, khi về dưới cờ nghĩa Lam Sơn, 

nhóm nho sĩ Bắc Hà không hẹn mà gặp, không vời mà có ấy đã trở 

thành “con mắt” của minh chủ, giúp Bình Định Vương “hình dung ra 

được những chặng đường thênh thang vào Nam ra Bắc của nghĩa 
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quân. Cứ như là người đang mò mẫm tìm đường trong đêm mà được 

ra ánh mặt trời”, góp phần đưa cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đi đến 

thắng lợi. Họ chính là hình mẫu lý tưởng cho nhân cách, tài trí của 

con người hành đạo dưới chế độ phong kiến.  

Bên cạnh việc khẳng định vai trò của trí thức trong các cuộc đấu 

tranh chống kẻ thù xâm lược, qua Con ngựa Mãn Châu và Hội thề, 

Nguyễn Quang Thân còn bày tỏ những suy tư khắc khoải về thân 

phận người trí thức trong cơn bão táp của thời đại.  

Dù là đại diện cho trí tuệ, tâm hồn, khát vọng của dân tộc nhưng 

trong vòng xoáy của lịch sử, để làm tròn sứ mệnh của tầng lớp mình, 

không ít những trí thức đã gánh chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí rơi 

vào tình cảnh trớ trêu, bi kịch. Trình trong Con ngựa Mãn Châu, 

Nguyễn Trãi trong Hội thề chính là nhân vật tiêu biểu cho thân phận 

của người trí thức trong dòng xoáy lịch sử.  

Phát hiện và khai thác hình ảnh người trí thức ở góc độ là những 

con người cô đơn, lạc loài, là nạn nhân của thời cuộc, Nguyễn Quang 

Thân đã giải mã được những bí ẩn, lật mở những trang trắng của lịch 

sử. Ở Hội thề, chúng ta dễ dàng hình dung được nguyên nhân vì sao 

mười mấy năm sau, Nguyễn Trãi cùng với dòng tộc của mình phải 

chịu án oan thảm khốc. Còn ở Con ngựa Mãn Châu, là sự xung đột 

về tư tưởng cách mạng giữa các giai tầng khác nhau trong đời sống 

chính trị xã hội Việt Nam trước cách mạng – một vấn đề ít được đề 

cập trong sử sách.  

2.1.2. Nhân dân là cội nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi 

Dù không trực tiếp cầm binh đao xông pha ngoài trận tuyến 

nhưng sự “bất hợp tác” với giặc, sự đồng lòng ủng hộ, sự phối hợp 

nhịp nhàng giữa dân và quân trong các cuộc kháng chiến chống giặc 

ngoại bang xâm lược đã nhanh chóng đi đến kết thúc thắng lợi. Qua 

hình ảnh dân Châu Phố trong Con ngựa Mãn Châu, dân Kinh Bắc, 

Kẻ Chợ trong Hội thề, Nguyễn Quang Thân khẳng định một lần nữa 
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chân lý lịch sử thuộc về nhân dân. Nhân dân là người góp phần làm 

nên lịch sử và cũng là người bảo vệ sự trường tồn của lịch sử. 

2.1.3. Nhân nghĩa, hòa hiếu làm nên sự bền vững của dân tộc 

Trong Hội thề, tư tưởng nhân nghĩa, hòa hiếu được thể hiện ở 

đức hiếu sinh, sự khoan dung của đội quân áo vải với giặc Minh mà 

đại diện tiêu biểu là Nguyễn Trãi và Lê Lợi. Tương tự Hội thề, tư 

tưởng nhân nghĩa, hòa hiếu trong Con ngựa Mãn Châu được thể hiện 

qua cách đối xử của chính quyền cách mạng mà đại diện tiêu biểu là 

Trình – người trí thức có tầm nhìn xa trông rộng và tấm lòng độ 

lượng, nhân từ với tàn quân phát xít và những người nằm trong bộ 

máy chế độ cũ. Qua hai tác phẩm này, Nguyễn Quang Thân đã đúc 

kết lại truyền thống đánh giặc cũng như truyền thống ứng xử khôn 

khéo của người Việt từ ngàn xưa để giữ nước, đem lại những thời kì 

thanh bình hưng thịnh.  

2.2. QUA THẾ GIỚI NHÂN VẬT  

2.2.1. Con ngƣời mang khát vọng lịch sử 

Con người mang khát vọng lịch sử là kiểu nhân vật quen thuộc 

với tiểu thuyết lịch sử. Kiểu người này biểu hiện qua những nhân vật 

mang tầm vóc khổng lồ, đại diện cho ý chí nguyện vọng lớn lao của 

cả dân tộc. Với tài năng và bản lĩnh phi thường, những con người 

này có khả năng tác động đến lịch sử, tạo nên bước ngoặt lớn cho 

thời đại. Đặc biệt khi đất nước có họa xâm lăng, họ xuất hiện trong 

vai trò của một vị cứu tinh trước khao khát giải phóng và hòa bình 

của nhân dân. Lê Lợi trong tác phẩm Hội thề là một trong những 

nhân vật như thế. Qua ngòi bút của Nguyễn Quang Thân, Lê Lợi 

chính là hiện thân của một thiên tài quân sự, một vị minh chủ đích 

thực của nghĩa quân Lam Sơn, một vị anh hùng, cứu tinh dân tộc thế 

kỉ XV – một hình tượng nhân vật mang sứ mệnh lịch sử theo kiểu 

truyền thống.  

2.2.2. Con ngƣời số phận trong dòng lịch sử 
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Là người nghệ sĩ luôn khắc khỏi trước nỗi đau nhân thế, trên 

hành trình đi vào miêu tả những con người số phận giữa dòng lịch 

sử, Nguyễn Quang Thân không thể bỏ qua hình ảnh người phụ nữ 

trong các tiểu thuyết lịch sử của mình. Họ dù là người ở đỉnh cao 

quyền lực hay dân nữ đời thường, tất cả đều được nhà văn khai thác 

như những nạn nhân của lịch sử, gợi nên bao nỗi xót thương đối với 

người đọc. Trong Hội thề, đó là hình ảnh của hoàng hậu Phạm Thị 

Ngọc Trần hay người thiếp yêu của Nguyễn Trãi – bà Nguyễn Thị 

Lộ. Họ, một người là nạn nhân của những mưu đồ quyền lực, chính 

trị đen tối, còn một người thì được nhà văn đưa về đúng vị trí của 

một người vợ với bao khao khát yêu thương lẫn sự lo lắng, sợ hãi  

trước những gian trá và hiểm ác cung đình mà Nguyễn Trãi – chồng 

bà phải đối mặt. Ở một góc độ khác, trong tiểu thuyết lịch sử của 

Nguyễn Quang Thân, người phụ nữ còn là nạn nhân của những quan 

niệm, tư tưởng lỗi thời – nhất là những quan niệm khắc nghiệt của lễ 

giáo phong kiến. Dư An trong Con ngựa Mãn Châu với bi kịch về 

tình yêu – hạnh phúc gia đình là một trong những người phụ nữ điển 

hình cho kiểu nhân vật đó. Ngoài ra, qua Con ngựa Mãn Châu và 

Hội thề, Nguyễn Quang Thân còn hướng ngòi bút để phản ánh thân 

phận của những người phụ nữ nhỏ bé, bất hạnh. Đó là Lụa, là mệ 

Vơn trong Con ngựa Mãn Châu hay những người đàn bà không tên 

trong Hội thề: cô gái hàng hoa, cô ca kĩ, người vợ Nguyễn Thống, cô 

thôn nữ bị Vương Thông bắt vào thành…mỗi người một vẻ, một 

cảnh ngộ riêng nhưng họ đều có chung số phận long đong bất hạnh. 

Nguyễn Quang Thân đã thâm nhập vào thế giới nội tâm của họ để 

phơi bày những đổ vỡ mất mát, để lắng nghe những tiếng thở dài trên 

trang giấy. Chính điều đó đã tạo nên tính nhân văn cho tác phẩm.  

Nhân vật lịch sử trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thân dù là 

ai cũng được nhìn nhận như những con người thực sự. Đứng trước 

lịch sử, nhất là ở thời điểm đất nước lâm nguy, những con người ấy 
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có thể trở thành người anh hùng, tên tuổi lưu danh muôn đời vào sử 

sách nhưng phần lớn họ vẫn là những nạn nhân của lịch sử. Trước 

những cơn địa chấn của lịch sử, họ đều là những con người nhỏ bé, 

thậm chí bất hạnh, kể cả khi họ là vua chúa, khanh tướng công hầu. 

Lê Lợi trong Hội thề là nhân vật như thế. Đây là nhân vật vừa mang 

trong mình bi kịch đánh mất chính mình vừa là con người cô đơn, bất 

hạnh trong cuộc sống riêng. Còn ở Con ngựa Mãn Châu, hình ảnh 

con người số phận trong dòng lịch sử, một lần nữa được thể hiện qua 

số phận bi kịch của tầng lớp trí thức, tiêu biểu là cuộc đời của ông 

Đốc Kha, ông Tham Chinh. Ngoài ra Nguyễn Quang Thân còn dành 

những trang viết để thể hiện thân phận của những con người đứng 

bên kia chiến tuyến với dân tộc. Đó là viên sĩ quan Nhật bại trận 

Suragana. Bằng trái tim của người nghệ sĩ, Nguyễn Quang Thân đã 

đi vào khám phá tấn bi kịch trong tâm hồn của các nhân vật, đem lại 

cho người đọc niềm cảm thương sâu sắc. 

2.2.3. Con ngƣời đời thƣờng, bản thể tự nhiên 

Ở Con ngựa Mãn Châu, Nuôi Tu là nhân vật được Nguyễn 

Quang Thân khám phá ở góc độ nhiều góc độ, trong đó có những 

biểu hiện của con người trần tục đời thường. Qua ngòi bút của 

Nguyễn Quang Thân, những khao khát đời thường, hành động đầy 

bản năng ở Nuôi Tu vừa là hiện thân cho tuổi trẻ cuồng si, sôi nổi 

của một con người yêu tự do, phóng khoáng vừa là hiện thân cho 

những khao khát được sẻ chia, lấp đầy nỗi cô đơn, thiếu vắng trong 

cuộc đời của những kiếp người đau khổ. 

Giành sự quan tâm đặc biệt đối với nhân vật nữ, Nguyễn Quang 

Thân không chỉ tạo ấn tượng với người đọc về những con người 

mang số phận bi kịch, nhà văn còn phát hiện ở họ những khao khát 

ước muốn rất trần tục, đời thường. Bằng cách để cho nhân vật chìm 

vào trong dòng hồi tưởng, Nguyễn Quang Thân đã gợi lên những 

khao khát rất người, rất tự nhiên, nỗi “thèm muốn xác thịt” khôn 
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nguôi ở Dư An. Đó cũng là cách để nhà văn thể hiện số phận của một 

con người mang trong mình bi kịch tình yêu, bi kịch hạnh phúc. 

Ở Hội thề, kiểu con người khao khát đời thường, bản thể tự 

nhiên được nhà văn thể hiện ở nhiều nhân vật khác nhau. Đằng sau 

Bình Định Vương Lê Lợi, người anh hùng huyền thoại lưu danh sử 

sách, chúng ta còn bắt gặp một con người đời thường với những cử 

chỉ, ăn uống, nói năng, sinh hoạt bỗ bã tự nhiên nhưng hào sảng, đậm 

chất núi rừng. Đó không phải là sự hạ nhục đối với người anh hùng 

lịch sử như ý kiến của các tác giả Trần Mạnh Hảo, Phạm Viết 

Đào…, ngược lại, những hành động, cảm xúc mà Lê Lợi thể hiện là 

kết quả của một quá trình Nguyễn Quang Thân thể hiện cái nhìn giải 

thiêng về người anh hùng, đưa họ về với con người đời thường, con 

người bình thường. Cũng trong Hội thề, Nguyễn Trãi dù là nhân vật 

“luôn bị giằng xé bởi nghỉ ngơi và viết lách” nhưng có lúc cũng có 

những khao khát rất đời thường. Về phía kẻ thù, bên cạnh phản ánh 

tình cảnh thảm hại của giặc Minh trong giai đoạn cuối cuộc khởi 

nghĩa, Nguyễn Quang Thân còn giành những trang văn miêu tả mối 

tình của các tướng giặc Minh và những cô gái người Việt với những 

cảnh ân ái ngột thở.  

Phát hiện và miêu tả phần tự nhiên, bản năng ở những con người 

này, Nguyễn Quang Thân không chỉ làm cho các nhân vật lịch sử 

từng được lưu lại trong sử sách trở nên sống động, gần gũi với con 

người hiện tại, nhà văn còn thể hiện cái nhìn nhân bản về con người. 

Các nhân vật trong tác phẩm của ông dù là vua, là tướng giặc, là anh 

hùng hay người nông dân, người phụ nữ thì họ đều là những con 

người trần tục tự nhiên, là con người ở nghĩa bình thường nhất. 
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CHƢƠNG 3 

ĐẶC ĐIỂM PHƢƠNG THỨC THỂ HIỆN TRONG  

TIỂU THUYẾT  LỊCH SỬ CỦA NGUYỄN QUANG THÂN 

QUA CON NGỰA MÃN CHÂU VÀ HỘI THỀ 

3.1. KẾT CẤU  

3.1.1. Kết cấu tuyến tính 

Kết cấu tuyến tính là cách tái hiện lịch sử theo thời gian tuyến 

tính. Ở Con ngựa Mãn Châu, nếu căn cứ vào diễn biến thời gian sự 

kiện, chúng ta có thể chia tác phẩm ra làm 2 phần. Phần một từ 

chương I đến chương VII,  phần hai từ chương VIII đến chương XI, 

mỗi phần lần lượt đề cập đến các sự kiện diễn ra ở huyện Châu Phố ở 

hai thời điểm trước và sau cách mạng. Ngoài ra, cuốn tiểu thuyết này 

còn có phần Vĩ thanh nhằm tóm tắt các sự việc diễn ra trong tám 

năm sau, từ năm 1946 đến 1954. Dấu hiệu nhận biết cách tổ chức tác 

phẩm theo trình tự thời gian tuyến tính còn rất dễ nhận ra khi ở mỗi 

chương, mỗi đoạn, Nguyễn Quang Thân đều mở đầu bằng cụm từ, 

câu văn chỉ thời gian. 

Với Hội thề, kết cấu tuyến tính được nhà văn triển khai trong 

vòng bảy chương, mỗi chương đều đề cập đến một sự kiện lịch sử 

hoặc một nhân vật lịch sử chính yếu xoay quanh mối quan hệ cơ bản 

giữa thân phận người trí thức với quyền lực chính trị, lần lượt được 

mở ra bằng những tiêu đề có khả năng gói gọn toàn bộ nội dung của 

chương. Ngoài ra, các chương này còn được liên kết chặt chẽ với 

nhau nhằm giải quyết triệt để nhiệm vụ mà chủ đề đã đề ra. 

Bên cạnh việc tổ chức tác phẩm theo kiểu kết cấu truyền thống, 

lần lượt trình bày các sự việc theo diễn tiến thời gian, Nguyễn Quang 

Thân còn có ý thức làm mới kiểu kết cấu này bằng cách làm mờ hóa 

các từ ngữ chỉ thời gian, sử dụng phép đảo ngược trật tự thời gian, 

lồng ghép miêu tả các sự việc diễn ra ở hiện tại với những dòng hồi 
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tưởng của nhân vật về quá khứ. Từ đó, giúp nhà văn đi sâu tìm hiểu 

những suy tư trăn trở trong tâm hồn nhân vật lịch sử, phục vụ đắc lực 

cho quan điểm: lịch sử chỉ là phương tiện để soi rọi số phận con 

người.  

3.1.2. Kết cấu tƣơng phản 

Về phần nổi, kết cấu tương phản trong Con ngựa Mãn Châu và 

Hội thề được thể hiện qua mối xung đột giữa hai tuyến nhân vật phản 

diện và chính diện. Trong Con ngựa Mãn Châu, đó là mối quan hệ 

đối lập giữa một bên là nhân dân cách mạng với một bên là bè lũ 

phát – xít xâm lược và bọn tay sai, mật thám. Còn ở Hội thề, đó là sự 

đối lập giữa nghĩa quân Lam Sơn với bọn giặc Minh cướp nước. 

Về mạch ngầm tương phản trong hai tác phẩm, Nguyễn Quang 

Thân đã xây dựng mối mâu thuẫn xung đột không kém phần gay gắt 

khác – sự tương phản, đối lập của những con người cùng trong một 

hàng ngũ, chiến tuyến. Trong Con ngựa Mãn Châu, đó là những 

quan niệm khác xa nhau giữa người trí thức và người nông dân, sự 

đối lập về lập trường, quan điểm cách mạng giữa những người trí 

thức, sự khác biệt giữa những người lính xuất thân từ nông dân. Đặt 

các nhân vật trong mối quan hệ tương phản, Nguyễn Quang Thân đã 

phản ánh một cách đầy đủ những ưu điểm cũng như hạn chế của từng 

người, từng lớp người khi dấn thân vào lịch sử. Nhân vật lịch sử vì 

vậy cũng trở nên sống động trong lòng độc giả, có kẻ đúng, người 

sai, có kẻ sáng suốt, có người lầm lạc. Còn trong Hội thề, mạch 

ngầm mối xung đột tương phản của nội bộ nghĩa quân bắt nguồn từ 

sự khác biệt về lý tưởng và quan niệm lợi ích giữa một bên là phái 

tướng lĩnh gốc Lam Sơn với bên kia là cánh nho sĩ Bắc Hà. Đó cũng 

là cách để nhà văn phản ánh bi kịch của người trí thức Nguyễn Trãi, 

lấp đầy khoảng tối, trang trắng trong lịch sử, từ đó làm sáng tỏ các 

chủ đề được nêu theo ý đồ của tác giả. 
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3.2. NGÔN NGỮ 

3.2.1. Ngôn ngữ trần thuật 

Trong Con ngựa Mãn Châu, ngôn ngữ trần thuật với ngôi kể 

chuyện thứ ba toàn tri được sử dụng nhằm miêu tả các sự kiện chính 

diễn ra tại huyện Châu Phố từ năm 1945 – 1946. Ở đó, nhà văn đã sử 

dụng lớp từ ngữ đặc trưng của thời đại, gồm lớp từ chỉ địa danh lịch 

sử, từ ngữ chỉ các tổ chức của cả ta và địch đến các từ chỉ chức danh 

hay cả những từ ngữ chỉ các loại vũ khí, được sử dụng với tần số cao 

đã phần nào giúp người đọc hình dung được không khí của một thời 

đại đã qua trong lịch sử.  

Lấy bối cảnh là giai đoạn cuối cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, trong 

Hội thề, ngôn ngữ trần thuật với ngôi kể chuyện thứ ba toàn tri trước 

hết được phát huy công dụng trong việc miêu tả không khí chiến 

trận. Những thuật ngữ quân sự chuyên sâu và những động từ mạnh 

cùng những tính từ đặc tả được người viết sử dụng với mật độ cao 

nhằm dựng nên không khí chiến tranh đậm đặc từ cảnh dàn binh bố 

trận đến những sinh tử - chiến thắng, vinh quang – nhục nhã… 

Với quan niệm, viết về lịch sử không phải để miêu tả, phản ánh 

các sự kiện lịch sử mà là để phân tích, lí giải lịch sử, phản ánh số 

phận con người, ngoài việc dựng lên không khí của thời đại, ngôn 

ngữ trần thuật trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thân còn góp phần 

quan trọng trong việc khắc họa con người lịch sử từ những miêu tả 

về diện mạo, lai lịch, giúp người đọc hiểu hơn về tính cách, số phận, 

sứ mệnh của từng con người. 

Bên cạnh việc sử dụng ngôn ngữ trần thuật từ điểm nhìn bên 

ngoài của người kể chuyện hàm ẩn, để phản ánh những mâu thuẫn 

giữa một bên là tầng lớp trí thức với một bên là những người nông 

dân ít học, từ đó giúp người đọc hiểu rõ hơn nỗi niềm trăn trở cũng 

như sự cô đơn, lạc loài của người trí thức giữa dòng xoáy lịch sử, 
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Nguyễn Quang Thân còn dịch chuyển điểm nhìn vào bên trong nhân 

vật, sử dụng những lời độc thoại nội tâm. Ngoài ra, tác giả còn gắn 

liền độc thoại nội tâm với dòng ý thức.  

3.2.2. Ngôn ngữ nhân vật 

Ngôn ngữ nhân vật là một trong những phương tiện quan trọng 

được nhà văn sử dụng nhằm thể hiện cuộc sống và cá tính nhân vật. 

Do đó, ngôn ngữ nhân vật bao giờ cũng phải đảm bảo sự kết hợp 

sinh động giữa tính cá thể và tính khái quát. Trong Con ngựa Mãn 

Châu, ngôn ngữ nhân vật trước hết được sử dụng như là phương tiện 

nhằm phản ánh không khí xã hội Việt Nam năm 1945 – 1946. Còn ở 

Hội thề, lớp ngôn ngữ đặc trưng của xã hội Việt Nam thời phong 

kiến được đặt vào ngôn ngữ đối thoại giữa các nhân vật với nhau 

bằng các từ ngữ xưng hô nhằm tái hiện được không khí cổ xưa. 

Bên cạnh tính lịch sử, thời đại, ngôn ngữ nhân vật còn mang tính 

cá thể hóa, có khả năng lột tả tính cách và đời sống nội tâm của nhân 

vật. Qua phát ngôn của mỗi nhân vật, người tiếp nhận phát hiện ra 

bản chất của chính nhân vật đó. Không những thế, tính cá thể hóa 

của nhân vật còn được người viết chú ý qua những biểu hiện rất nhỏ 

nhưng đầy tinh tế. Chẳng hạn như cách nói mang đậm chất miền 

Trung trong Hội thề. Hay giọng đặc chất phương ngữ xứ Nghệ 

trong Con ngựa Mãn Châu. Riêng với các nhân vật là các trí thức 

Tây học như Can, Trình, Chinh, Nguyễn Quang Thân còn sử dụng 

tiếng Pháp xen vào các đoạn đối thoại. 

3.3. GIỌNG ĐIỆU 

3.3.1. Giọng triết lý, chiêm nghiệm 

Giọng điệu chiêm nghiệm, triết lý là giọng điệu thường thấy 

trong tiểu thuyết lịch sử đương đại, trong đó có Con ngựa Mãn Châu 

và Hội thề. 
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Trong Con ngựa Mãn Châu, giọng điệu triết lý, chiêm nghiệm 

trước hết được gợi lên qua những suy ngẫm của nhà văn về cuộc đấu 

tranh giành lại độc lập, chủ quyền của nhân dân ta nửa đầu thế kỉ 

XX. Mặt khác, để thực hiện ý đồ nghệ thuật của mình, Nguyễn 

Quang Thân còn đặt vào nhân vật những phát ngôn có thể tóm gọn 

được chủ đề, tư tưởng của tác phẩm, nêu lên được thông điệp của 

nhà văn. Ở Hội thề, Nguyễn Quang Thân đã để cho nhân vật tự thổ 

lộ, chất vấn, tự thú và phán xét chính mình, nhờ đó, nhân vật được 

nhìn nhận ở chiều sâu tâm hồn, mang ý vị triết học và nhân sinh sâu 

sắc.  

3.3.2. Giọng chất vấn hoài nghi trong Con ngựa Mãn Châu 

và giọng ngợi ca hào sảng trong Hội thề 

Giọng chất vấn hoài nghi là loại hình giọng điệu phổ biến trong 

tiểu thuyết lịch sử đương đại. Sử dụng giọng điệu hoài nghi, chất vấn 

trong Con ngựa Mãn Châu, Nguyễn Quang Thân đã nêu lên hạn chế 

của một bộ phận người trí thức và nông dân trước cách mạng – điều 

ít khi được đề cập trong sử sách. Lịch sử vì vậy được “nhận thức lại” 

và xác lập các giá trị theo quan điểm của cá nhân nhà văn. Giọng 

điệu này cũng rất thích hợp để nhà văn phản ánh những cuộc tìm lại 

mình, nhận thức lại chính mình của mỗi cá nhân trước lịch sử. 

Là cuốn tiểu thuyết viết về một trong những cuộc khởi nghĩa vĩ 

đại nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, giọng điệu 

ngợi ca, hào sảng có mặt ở Hội thề như một tất yếu nhằm thổi vào 

không gian âm hưởng mang tính hào hùng, làm cho cảnh vật và con 

người hiện lên với khí thế sử thi hoàng tráng, qua đó khơi dậy ở con 

người hiện tại, niềm tự hào về quá khứ hào hùng của dân tộc và lòng 

biết ơn sâu sắc đối với công lao bảo vệ Tổ quốc của các đấng tiền 

nhân.  
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KẾT LUẬN 

1. Tiểu thuyết lịch sử không chỉ là bộ phận cấu thành nên tiểu 

thuyết Việt Nam mà còn có vai trò quyết định trong việc làm nên 

diện mạo văn xuôi đương đại, nhất là những năm gần đây, không khí 

dân chủ, đổi mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà tiểu thuyết 

không ngừng tìm tòi, sáng tạo. Trên cánh đồng tiểu thuyết lịch sử 

những năm đầu thế kỉ XXI, xuất hiện một nhà văn cần mẫn, lặng lẽ 

vun trồng cho mình những mùa vụ đầu tiên nhưng thu lại cũng đầy 

quả ngọt. Con ngựa Mãn Châu và đặc biệt là Hội thề đã được xướng 

tên, vinh danh trong làng tiểu thuyết lịch sử Việt Nam như là một 

trong những tác phẩm tiêu biểu cho tiểu thuyết lịch sử đương đại. 

Chọn cho mình cách khai thác lịch sử theo khuynh hướng “tiểu 

thuyết hóa” lịch sử ngay từ đầu, Nguyễn Quang Thân thật sự đã ghi 

lại trong lòng người đọc những dấu ấn đặc biệt. 

2. Về phương diện nội dung, có thể thấy, Con ngựa Mãn Châu 

và Hội thề là hai tác phẩm cùng đề cập đến vai trò, thân phận của 

người trí thức. Giữa cơn bão táp của thời đại, người trí thức vẫn luôn 

giữ vững tâm thế, khẳng định tài năng, khí tiết của mình trong hành 

trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhưng đồng thời họ 

cũng là người gánh chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí rơi vào tình cảnh 

trớ trêu, bi kịch. Phát hiện, miêu tả người trí thức ở phương diện này, 

Nguyễn Quang Thân không chỉ tôn vinh những đóng góp của người 

trí thức mà còn phản ánh cả bi kịch thầm lặng của họ. Cũng trong 

Con ngựa Mãn Châu và Hội thề, một lần nữa, Nguyễn Quang Thân 

khẳng định chân lý lịch sử thuộc về nhân dân. Nhân dân là người góp 

phần làm nên lịch sử và cũng là người bảo vệ sự trường tồn của lịch 

sử. Đó mãi mãi là chân lý muôn đời của dân tộc. Bên cạnh đó, tác giả 

còn nêu lên tầm quan trọng của tư tưởng nhân nghĩa, hòa hiếu được 

thể hiện qua tấm lòng độ lượng của dân tộc ta trước kẻ thù tàn bạo. 
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Chỉ có nhân nghĩa mới thắng được hận thù, hòa hiếu mới bình an vô 

sự. Đó chính là quan điểm của nhà văn và cũng là truyền thống đánh 

giặc cũng như truyền thống ứng xử khôn khéo của người Việt từ bao 

đời nay.  

Thế giới nhân vật trong Con ngựa Mãn Châu và Hội thề khá 

phong phú. Nhân vật lịch sử trong sáng tác của Nguyễn Quang Thân 

không chỉ là con người mang khát vọng lịch sử, kiểu nhân vật quen 

thuộc trong tiểu thuyết lịch sử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng lớn 

lao của cộng đồng mà con người còn là nạn nhân, là những thân phận 

đáng thương giữa dòng lịch sử. Nguyễn Quang Thân đã thâm nhập 

vào thế giới nội tâm của họ để phơi bày những đổ vỡ mất mát, để 

lắng nghe những tiếng thở dài trên trang giấy. Chính điều đó đã tạo 

nên tính nhân văn cho tác phẩm, khiến câu chuyện lịch sử trở thành 

câu chuyện của đời người, thấm đẫm tình đời. Bên cạnh đó, Nguyễn 

Quang Thân cũng rất chú ý thể hiện nhân vật lịch sử ở góc độ con 

người đời thường, đậm chất tự nhiên, bản năng nhằm mang đến cho 

người đọc cái nhìn mới mẻ và đầy tính nhân bản. Đó cũng là cách 

Nguyễn Quang Thân và một số cây bút đương đại viết về lịch sử sử 

dụng để giải thiêng nhân vật lịch sử, giải phóng con người ra khỏi cái 

nhìn phong thánh, sùng bái đơn thuần, nhân vật lịch sử, vì vậy, cũng 

trở nên sống động, gần gũi với con người hiện tại. 

3. Về nghệ thuật, Con ngựa Mãn Châu và Hội thề đều được 

Nguyễn Quang Thân tổ chức theo trật tự thời gian tuyến tính. Đây là 

kiểu kết cấu truyền thống quen thuộc, những sự kiện, biến cố cũng 

như số phận con người được dẫn dắt theo trục thời gian. Tuy nhiên, 

điều đáng thú vị là ở cả hai cuốn tiểu thuyết, Nguyễn Quang Thân đã 

cài đặt vào trục thời gian tuyến tính những yếu tố nhằm làm mới kiểu 

kết cấu này, bằng việc làm mờ hóa các từ ngữ chỉ thời gian, lồng 

ghép các sự kiện hiện tại với dòng hồi tưởng của nhân vật. Ở bình 
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diện nội dung, kết cấu Con ngựa Mãn Châu và Hội thề được tổ chức 

theo kiểu đối lập, tương phản giữa các nhân vật. Qua các mối mâu 

thuẫn trong tác phẩm, Nguyễn Quang Thân đã gửi gắm quan niệm cá 

nhân về lịch sử, làm sáng tỏ chủ đề, tư tưởng được đặt ra trong tác 

phẩm. 

Ngôn ngữ là phương tiện của bất kì tác phẩm văn học nào. Ngôn 

ngữ trần thuật trong Con ngựa Mãn Châu và Hội thề đã góp phần 

phục dựng lại bối cảnh xã hội đương thời với những lớp từ ngữ rất 

đặc trưng. Nguyễn Quang Thân cũng rất chú ý đến việc dịch chuyển 

điểm nhìn vào bên trong nhân vật, sử dụng lời độc thoại, độc thoại 

nội tâm gắn liền với dòng ý thức nhằm phản ánh suy nghĩ, tâm tư của 

con người. Ngôn ngữ trần thuật vì vậy trở nên vô cùng sinh động, 

hấp dẫn. Đối với ngôn ngữ nhân vật, qua khảo sát các đối thoại của 

nhân vật, có thể thấy ngôn ngữ vừa mang tính quy phạm của thời đại, 

phủ màu sắc lịch sử lên tác phẩm vừa mang tính cá thể, góp phần lột 

tả tính cách và đời sống nội tâm của nhân vật.  

Hướng về lịch sử không chỉ dừng lại ở việc tái hiện diện mạo mà 

còn là sự nhận thức, chiêm nghiệm về nó, chính điều này đã tạo nên 

giọng chiêm nghiệm, triết lý trong Con ngựa Mãn Châu và Hội thề.  

Được đặt vào những con người từng kinh qua phút chuyển mình của 

lịch sử, giọng điệu chiêm nghiệm, triết lý có tác dụng trong việc tạo 

nên không gian đối thoại giữa tác giả với cuộc đời, giữa nhân vật và 

độc giả, giữa quá khứ và hiện tại. Nhờ đó, những bài học lịch sử 

được soi rọi một cách thấm thía vào các vấn đề của thế giới hiện thực 

hôm nay. Bên cạnh đó, mỗi tác phẩm lại có đặc trưng riêng về giọng 

điệu. Ở Con ngựa Mãn Châu, đó là giọng điệu chất vấn, hoài nghi, 

còn với Hội thề, là giọng ngợi ca hào sảng. Mỗi giọng điệu này đều 

góp phần làm bộc lộ tư tưởng, thông điệp của nhà văn.  
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4. Hành trình đến với tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Quang 

Thân từ Con ngựa Mãn Châu đến Hội thề là những nổ lực tìm tòi, 

thử nghiệm không mệt mỏi để mang đến cho người đọc những nét 

mới trong nội dung và phương thức biểu hiện. Trên cuộc hành trình 

đầy gian lao, khó nhọc ấy, độc giả dễ dàng nhận ra một Nguyễn 

Quang Thân không lẫn giữa khu vườn tiểu thuyết lịch sử đương đại 

đầy sắc màu. Viết về lịch sử với Nguyễn Quang Thân chính là cách 

để lấp đầy những khoảng trắng, góc khuất của lịch sử và đi vào khám 

phá số phận con người. Khác với Hàn Thế Dũng, Nguyễn Xuân 

Khánh, Nguyễn Mộng Giác, …thường phản ánh lịch sử ở những thời 

kì rộng lớn, Nguyễn Quang Thân chỉ chọn cho mình một “lát cắt” 

lịch sử. Từ “lát cắt” ấy, nhà văn gởi đến người đọc bao vấn đề đầy ý 

vị nhân sinh.  


