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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

 So với nhiều thể loại văn học khác, tiểu thuyết ra đời muộn 

hơn nhưng nhờ ưu thế vượt bậc của mình, tiểu thuyết đã không 

ngừng cách tân để vươn lên dành vị trí chủ lực của nền văn học. Và 

nhắc đến tiểu thuyết, không thể không nói đến tiểu thuyết lịch sử - 

một thể loại đã góp một phần không nhỏ vào quá trình cách tân và 

hiện đại hóa nền văn học nước nhà.  

Trước những biến động của bối cảnh lịch sử xã hội, sự ra đời 

các tiểu thuyết lịch sử đầu thế kỉ XX là một tất yếu khách quan. 

Thông qua các tác phẩm tiểu thuyết lịch sử của mình, các nhà tiểu 

thuyết nhằm khích lệ lòng tự tôn, lòng tự hào dân tộc, nêu cao tinh 

thần trách nhiệm của mỗi người đối với vận mệnh nước nhà. Mặt 

khác nhằm phản bác lại trào lưu văn học Tàu trong dòng tư duy trở 

về dân tộc, chống lại khuynh hướng Tây hóa để rồi từ việc mượn 

chuyện đời xưa, chuyện về các tiền nhân mà khơi dậy, nhắc nhở hậu 

thế về trách nhiệm của mình trước vận mệnh của dân tộc. Tiểu thuyết 

Nguyễn Triệu Luật ra đời không thể nằm ngoài mục đích đó. 

Nguyễn Triệu Luật không chỉ là một nhà giáo, nhà báo, nhà 

hoạt động cách mạng mà ông còn là một trong những cây bút tiểu 

thuyết lịch sử xuất sắc có đóng góp lớn và thành công đối với thể loại 

tiểu thuyết lịch sử ở Việt Nam những năm 1930 của thế kỷ XX. Việc 

nghiên cứu đề tài Đặc điểm tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật sẽ 

giúp hiểu hơn những giá trị về nội dung và nghệ thuật mà Nguyễn 

Triệu Luật đã thể hiện trong những tác phẩm của mình. Trên cơ sở đó 

chúng ta tôi khẳng định những đóng góp của tác giả trong quá trình 

vận động và phát triển của thể loại tiểu thuyết lịch sử Việt Nam trong 

lịch sử văn học dân tộc nói chung, trong giai đoạn văn học từ đầu thế 

kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945 nói riêng. 

Trong sách giáo khoa THCS, THPT hiện nay, các nhà biên soạn 

sách đưa vào chương trình giảng dạy một số bài, đoạn trích như: 
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Hoàng Lê nhất thống chí trích hồi 14 trong tiểu thuyết lịch sử Hoàng 

Lê nhất thống chí, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Thái sư 

Trần Thủ Độ trích trong Đại Việt sử kí toàn thư nhằm giáo dục thế hệ 

trẻ lòng yêu nước, tinh thần bảo vệ độc lập dân tộc thông qua những 

tấm gương của những vị anh hùng. Việc tìm hiểu về tiểu thuyết lịch sử 

Nguyễn Triệu Luật sẽ cung cấp cho giáo viên, học sinh những tài liệu 

tham khảo bổ ích đồng thời nuôi dưỡng nơi thế hệ trẻ lòng khát khao 

tìm hiểu lịch sử dân tộc và cả ý thức, tình yêu đối với đất nước. 

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu  

2.1. Những công trình nghiên cứu về tiểu thuyết lịch sử 

Qua các công trình nghiên cứu cũng như các bài phát biểu trên 

báo ta có thể thấy rằng, các tác giả đều xoay quanh khái niệm tiểu 

thuyết lịch sử, vấn đề viết tiểu thuyết lịch sử, mối quan hệ giữa tính 

hư cấu nghệ thuật và tính chân thực lịch sử. Về cơ bản, các tác giả 

đều thống nhất tiểu thuyết lịch sử phải đảm bảo hai yếu tố là tiểu 

thuyết và lịch sử. Mức độ đậm nhạt giữa hai yếu tố này còn tuỳ thuộc 

vào bút pháp mà mỗi nhà văn lựa chọn khi sáng tác. 

2.2 Những công trình nghiên cứu về tác giả Nguyễn Triệu 

Luật và tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật 

Có thể nói giai đoạn trước năm 1975, những công trình nghiên 

cứu về tác giả Nguyễn Triệu Luật và tiểu thuyết lịch sử Nguyễn 

Triệu Luật không nhiều. 

Trước tiên, có thể kể đến công trình nghiên cứu của Vũ Ngọc 

Phan trong Nhà văn hiện đại. Ở mục tác giả Nguyễn Triệu Luật, Vũ 

Ngọc Phan xếp các tác phẩm của Nguyễn Triệu Luật gồm: Bà Chúa 

Chè, Loạn kiêu binh, Chúa Trịnh Khải, Ngược đường Trường Thi là 

những tác phẩm viết theo thể kí sự lịch sử, còn Rắn báo oán viết theo 

thể lịch sử tiểu thuyết. Cũng trong mục này tác giả cũng đã trích lời 

giới thiệu của Lan Khai về quyển Bà Chúa Chè: “ông Luật riêng chú 

trọng về sự thực” [26, tr. 488]. Trúc Khê đã có phản hồi bài viết của 

Vũ Ngọc Phan bằng bài Bà Chúa Chè có phải là cuốn lịch sử kí sự 
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không? Trúc Khê đã luận giải như thế nào là quyển lịch sử kí sự và 

sau đó ông đã chỉ ra tính chất tiểu thuyết trong Bà Chúa Chè. 

Trong những năm gần đây, vấn đề Nguyễn Triệu Luật đã được 

giới nghiên cứu, phê bình quan tâm, chú ý nhiều hơn. Tác giả Hoài 

Anh trong cuốn Chân dung Văn học đã có bài viết Nguyễn Triệu 

Luật với những cố gắng đi vào tiểu thuyết lịch sử. Tác giả đã chỉ ra 

những chỗ chưa thỏa đáng của Vũ Ngọc Phan khi cho rằng các tiểu 

thuyết của Nguyễn Triệu Luật đều là những sách viết theo thể kí sự. 

Trong bài viết Tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật - tinh 

thần nhân bản dồi dào, tác giả chỉ ra điểm dễ nhận thấy là một “tinh 

thần nhân bản dồi dào” của ngòi bút Nguyễn Triệu Luật. 

Ngày 23/08/2012, nhân kỉ niệm 110 năm ngày sinh Nguyễn 

Triệu Luật, Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã tổ chức hội thảo Nguyễn 

Triệu Luật - Con người và tác phẩm. Nhờ những lời kể, lời nhận xét, 

đánh giá đã hé mở thêm nhiều chi tiết về cá tính, phẩm chất, đời sống 

cá nhân, quá trình hoạt động cách mạng, những yếu tố ảnh hưởng sâu 

sắc góp phần dẫn đến sự thành công của cây bút Nguyễn Triệu Luật. 

Trong bài viết Nguyễn Tuân bình luận về Nguyễn Triệu Luật  

tác giả Hữu Ngọc cho rằng, Nguyễn Triệu Luật viết tiểu thuyết lịch 

sử để khơi mạch lòng yêu nước, bảo vệ những giá trị nhân văn của 

cha ông. 

Với tác giả Mai Thục trong bài Nghệ thuật tiểu thuyết lịch sử 

của Nguyễn Triệu Luật tác giả đã chỉ ra điểm mới trong tư duy nghệ 

thuật và những nét đặc sắc trong nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn  

Triệu Luật. 

Với bài Nguyễn Triệu Luật - cây bút tiểu thuyết lịch sử xuất 

sắc của nền tiểu thuyết Việt Nam hiếm có người so sánh của nhà 

nghiên cứu Nguyễn Huệ Chi, tác giả bài viết đã chỉ ra điểm thành 

công, thu hút độc giả của Nguyễn Triệu Luật là ở “bút pháp mổ xẻ và 

hư cấu lịch sử táo bạo, trần trụi và chân thực đến độ người đọc không 
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hề mảy may cảm thấy nhà văn nói thay lịch sử, cũng không phá vỡ 

khuôn hình lịch sử” [5, tr. 247]. 

Nhà giáo Phạm Toàn với bài Nguyễn Triệu Luật: Tài hoa - 

uyên bác - dấn thân. Ở bài viết này tác giả đã phân biệt: lịch sử - sử 

học - tiểu thuyết lịch sử đồng thời tác giả còn đưa ra quan niệm về 

tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Triệu Luật cùng với những nỗi niềm 

của Nguyễn Triệu Luật gửi đến con người hiện đại.  

Trong bài viết: Tính lịch sử - Khả năng và mức độ qua tiểu 

thuyết Bà Chúa Chè của Nguyễn Triệu Luật, Phạm Tú Châu nghiên 

cứu dựa trên những cứ liệu lịch sử trong Hoàng Lê nhất thống chí để 

so sánh với những cứ liệu lịch sử trong Bà Chúa Chè từ đó chỉ ra 

những điểm khác biệt cũng như những chi tiết hư cấu trong hai tác 

phẩm để thấy được khả năng sáng tạo của ngòi bút Nguyễn Triệu 

Luật.  

Nhà văn Lê Văn Ba trong bài viết Nguyễn Triệu Luật: Tiểu 

thuyết lịch sử - Văn hóa lịch sử tiểu thuyết đã tập trung lý giải những 

thế mạnh, những điều làm nên sự khác biệt của tiểu thuyết lịch sử 

Nguyễn Triệu Luật.  

Sau hội thảo, tác giả Hà An đã có bài viết Nguyễn Triệu Luật - 

người viết tiểu thuyết lịch sử bị quên lãng, tác giả đã điểm lại những 

bài của các tác giả trong buổi hội thảo về con người và sự nghiệp văn 

chương Nguyễn Triệu Luật, để rồi tác giả khẳng định cá tính sáng 

tạo riêng của Nguyễn Triệu Luật - đó là một trong những nhân tố góp 

phần làm nên thành công cho tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật.  

Ngoài ra còn có các luận văn Thạc sĩ nghiên cứu về tiểu thuyết 

Nguyễn Triệu Luật của tác giả Mai Thị Thanh Hà ở Đại học Vinh, 

năm 2009 với đề tài Phong cách tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu 

Luật, tác giả Đặng Thị Hương Liên ở Đại học Quốc gia Hà Nội 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, năm 2013 mang tên 

Tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật dưới góc nhìn văn hóa và thi 

pháp, tác giả Ngọ Thị Minh ở Đại học Quốc gia Hà Nội Trường Đại 
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học Khoa học Xã hội và Nhân văn, năm 2014 với đề tài Thế giới 

nghệ thuật tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật.  

Mặc dù là một tác giả nổi tiếng có những cống hiến đối với 

dòng tiểu thuyết lịch sử nói riêng và văn học Việt Nam nói chung 

nhưng một thời gian dài, tên ông gần như đi vào quên lãng. Điều này 

rất khó để tiếp cận tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật với cái nhìn 

xuyên suốt để đánh giá cũng như làm rõ những thành công nhất định 

về thể loại tiểu thuyết lịch sử. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài 

Đặc điểm tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật sẽ giúp chúng ta hiểu 

hơn những giá trị về nội dung và nghệ thuật mà Nguyễn Triệu Luật 

đã thể hiện trong những tác phẩm của mình, khái quát lại những đặc 

điểm chính trong tiểu thuyết lịch sử của nhà văn trên cơ sở đó khẳng 

định những đóng góp của tác giả đối với quá trình vận động của văn 

học Việt Nam hiện đại. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Trong đề tài này, đối tượng mà chúng 

tôi nghiên cứu là các đặc điểm tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Triệu 

Luật bao gồm các vấn đề thuộc nội dung: cảm hứng tư tưởng, hiện 

thực lịch sử, thế giới nhân vật và các phương diện thuộc hình thức 

nghệ thuật của tác phẩm như kết cấu, cốt truyện, nghệ thuật xây dựng 

nhân vật, ngôn ngữ, giọng điệu. 

Phạm vi nghiên cứu: Chúng tôi khảo sát mười tiểu thuyết lịch 

sử của tác giả Nguyễn Triệu Luật trong quyển Nguyễn Triệu Luật - 

tiểu thuyết lịch sử của Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin xuất bản năm 

2013 như sau: Trần Hữu Lượng - một người Việt Nam xưng đế ở Tàu 

(1933), Hòm đựng người (1936), Bà Chúa Chè (1938), Loạn kiêu 

binh (1939), Ngược đường Trường Thi (1939), Thiếp chàng đôi ngả 

(1939), Chúa Trịnh Khải (1940), Rắn báo oán (1941), Bốn con yêu 

và hai ông đồ (1943), Chúa cuối mẻ (1944).  
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4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Thực hiện đề tài Đặc điểm tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu 

Luật, chúng tôi sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như: 

- Phương pháp lịch sử. 

- Phương pháp hệ thống - cấu trúc. 

- Phương pháp thống kê.  

- Phương pháp phân tích - tổng hợp. 

- Phương pháp so sánh - đối chiếu. 

5. Đóng góp của luận văn  

Luận văn góp phần tái hiện chân dung của Nguyễn Triệu Luật 

- nhà văn, viết tiểu thuyết lịch sử từng bị quên lãng. 

Luận văn sẽ góp phần tìm hiểu một số đặc điểm về nội dung 

và nghệ thuật tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật cũng như đánh 

giá sự đóng góp của nhà văn trong quá trình hiện đại hóa văn học 

nửa đầu thế kỉ XX. 

Những kết quả của công trình nghiên cứu sẽ là nguồn tài liệu 

tham khảo cho quá trình dạy và học ở chương trình THPT. 

6. Bố cục luận văn 

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

luận văn được trình bày gồm 3 chương: 

Chương 1. Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX và 

tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật.  

Chương 2. Tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật nhìn từ góc 

độ nội dung. 

Chương 3. Tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật nhìn từ góc 

độ nghệ thuật. 
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CHƢƠNG 1 

TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX 

VÀ TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ NGUYỄN TRIỆU LUẬT 

 

1.1.  NHỮNG TIỀN ĐỀ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA 

TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX 

1.1.1. Tiền đề lịch sử - xã hội 

Vào giai đoạn nửa cuối thế kỉ XIX, bối cảnh lịch sử Việt Nam 

đã thay đổi nhiều so với trước. Chỉ trước và sau chiến tranh thế giới 

thứ nhất, thực dân Pháp đã tiến hành ở Việt Nam hai cuộc khai thác 

lớn. Chính quá trình khai thác thuộc địa cùng với việc đẩy nhanh sự 

phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa đã làm cho xã hội Việt 

Nam có sự phân hóa giai cấp một cách nhanh chóng và sâu sắc.  

Song song tồn tại với quan hệ sản xuất phong kiến, một quan 

hệ sản xuất mới bắt đầu hình thành - quan hệ sản xuất tư bản chủ 

nghĩa trong một nước thuộc địa.  

 Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thời đại, trong điều kiện 

kiểm duyệt khắt khe của thực dân Pháp, cũng như nằm trong mạch 

cảm xúc chung của văn học thời đại này, tiểu thuyết lịch sử những 

năm đầu thế kỉ XX đã ra đời và phát triển cùng với sự xuất hiện của 

ý thức đấu tranh giành độc lập dân tộc, ý thức về lòng tự tôn dân tộc, 

tinh thần yêu nước. Nói nay để rồi không chỉ khích lệ tinh thần yêu 

nước, lòng tự tôn dân tộc mà còn thức tỉnh nhân dân để họ hiểu, nhập 

cuộc và dấn thân cho sự nghiệp đất nước. Có lẽ đó cũng là nguyên 

nhân và là mục đích, động cơ để các nhà tiểu thuyết gia viết tiểu 

thuyết lịch sử. Như vậy sự ra đời của tiểu thuyết lịch sử xuất phát từ 

yêu cầu khách quan của thời đại và dân tộc. 

1.1.2. Tiền đề văn hóa, văn học 

Với sự kéo theo của cuộc khai thác thuộc địa là sự ra đời của 

nhiều giai cấp tầng lớp mới. Chính những tầng lớp mới đã tạo nên 
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công chúng văn học mới. Những thay đổi về mặt tư tưởng, tình cảm, 

quan điểm thẩm mĩ đặt ra cho nhiều thế hệ nhà văn những năm 1920 

nhiệm vụ phải xây dựng một nền văn hóa mới hiện đại. 

Bên cạnh đó, những năm cuối thế kỉ XIX, cùng với sự xâm 

chiếm của văn hóa Tây phương, nền văn học nước ta phải chứng 

kiến sự tan rã của nhiều quan niệm và nhiều thể loại văn học trung 

đại. Chính quá trình hiện đại hóa này đã làm cho diện mạo văn học 

Việt Nam ngày càng phong phú, đa dạng và đi theo quỹ đạo, quy luật 

phát triển của văn học thế giới.  

Ngoài sự tác động của yếu tố thời đại, tiểu thuyết lịch sử ra đời 

còn có sự tham gia của yếu tố khác, trong đó phải kể đến những yếu 

tố văn hóa - văn học truyền thống làm tiền đề. Chính những di sản 

văn học quá khứ ấy đã góp phần ươm mầm cho tiểu thuyết lịch sử 

Việt Nam đầu thế kỉ XX xuất hiện và phát triển. 

 Trước thời đại và vận mệnh dân tộc đội ngũ sáng tác tiểu 

thuyết lịch sử ngày một đông đảo. Điều này có lẽ xuất phát từ tinh 

thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cùng với những tâm sự, 

nỗi buồn, niềm yêu đối đất nước, đối với cha ông và hơn hết bằng 

chính tài năng, bản lĩnh của người nghệ sĩ có tâm huyết muốn nêu 

cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với vận mệnh chung 

của quốc gia, dân tộc. 

1.2. DIỆN MẠO TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM NỬA 

ĐẦU THẾ KỈ XX  

1.2.1. Giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến 1930 

Có thể nói văn học Việt Nam trong ba mươi năm đầu thế kỷ 

XX vẫn đang vận động chuyển mình từ văn học trung đại sang văn 

học hiện đại. Ở giai đoạn này, số lượng tác giả và tác phẩm không 

nhiều nhưng đã có nội dung phong phú. Chủ đề nổi bật của tiểu 

thuyết lịch sử giai đoạn này là phản ánh những sự kiện quan trọng 

trong lịch sử giữ nước và cứu nước của dân tộc. Song song với mảng 
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đề tài giữ nước và cứu nước, là những tác phẩm sáng tác theo mảng 

đề tài nội trị.  

Về mặt nghệ thuật, tiểu thuyết lịch sử giai đoạn này còn nhiều 

ảnh hưởng của tiểu thuyết cổ điển, song vẫn có một số tác phẩm 

bước đầu đổi mới theo hướng hiện đại chủ yếu là sự đổi mới về kết 

cấu.  

1.2.2. Giai đoạn từ 1930 - 1945 

Giai đoạn tiểu thuyết lịch sử phát triển khá mạnh mẽ nhưng 

cũng khá phức tạp trong tư tưởng nghệ thuật và tư tưởng chính trị. 

Có nhiều tác giả viết tiểu thuyết lịch sử như là sự tìm về với quá khứ 

hào hùng của dân tộc, đó là động cơ để nhà văn thể hiện nỗi niềm 

yêu nước, lòng tự tôn dân tộc và ý chí đánh giặc cứu nước. Nhưng 

cũng có nhà văn sáng tác tiểu thuyết lịch sử như là sự tìm về ngôi 

nhà trú ẩn - lịch sử, quá khứ để nương náu, để chối bỏ, để trốn tránh 

thực tại đau buồn.  

Có thể nói ở chặng 1930 - 1945 tiểu thuyết lịch sử đã có 

những bước tiến rõ về thi pháp, qui mô tác phẩm, nội dung và hình 

thức nghệ thuật của tác phẩm. Về phương diện thi pháp các nhà tiểu 

thuyết vẫn chưa thoát li hẳn với tiểu thuyết cổ điển nhưng đã mạnh 

dạn hơn trong việc đổi mới cách viết theo lối của tiểu thuyết hiện đại 

phương Tây.  

Về mặt nội dung, các tác giả e dè hơn trong mảng đề tài đấu 

tranh chống xâm lược mà thay vào đó là đề tài nội trị. Họ như tránh 

sự kiểm duyệt khắt khe cũng như sự đàn áp thẳng tay của thực dân 

Pháp nên đa phần đội ngũ sáng tác như chỉ mượn chuyện xưa để nói 

bóng gió chuyện đời nay. Đó là cách duy nhất để nhà văn mượn văn 

chương - vũ khí tinh thần đánh vào thực tại xã hội, là cách giải bày 

nỗi niềm, đánh thức và cổ vũ lòng yêu nước của nhân dân. Và nhờ 

thế mà họ có thể đồng hành cùng cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.  
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1.3. TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ NGUYỄN TRIỆU LUẬT 

1.3.1. Những yếu tố tiểu sử ảnh hƣởng đến sáng tác của 

Nguyễn Triệu Luật 

 Chính quê hương Du Lâm - Bắc Ninh cùng dòng họ khoa 

bảng, hiếu học và cuộc đời đầy sóng gió của Nguyễn Triệu Luật 

trước cơn bão táp của thời đại là điểm tựa để Nguyễn Triệu Luật có 

thể phóng bút một cách đầy “tài hoa, dấn thân”, để viết nên những 

trang tiểu thuyết lịch sử tái hiện cả một thời kì lịch sử đầy biến cố, 

phức tạp, thấm đẫm tình cảm, ý chí yêu nước và cả một niềm tự hào 

của một nhà giáo, nhà tiểu thuyết, nhà nho hiện đại - Nguyễn Triệu 

Luật.  

1.3.2. Quan niệm của Nguyễn Triệu Luật về tiểu thuyết       

lịch sử 

Với Nguyễn Triệu Luật, trong tiểu thuyết lịch sử có hai phần 

tiểu thuyết và lịch sử. “Tiểu thuyết nghĩa là hư cấu và lịch sử nghĩa 

là chính xác, chân thật về các nhân vật và sự kiện lịch sử” [5, tr. 78]. 

Ở phần lời tựa tiểu thuyết Bà Chúa Chè ông đã đưa ra quan điểm 

riêng của mình “Tôi chỉ là người thợ vụng, có thể nào làm nên thế, 

gốc tre già cứ để làm gốc tre già chứ không có thể và cũng không 

muốn hun khói, lấy màu vẽ vân cho thành gốc trúc hóa long” [22, tr. 

101,102]. Từ lời tựa trên, tác giả đã phải nhấn mạnh là một nhà văn 

viết tiểu thuyết lịch sử thì phải hết sức thận trọng, tôn trọng sự thật 

lịch sử. Phải đánh giá bằng lí trí, khách quan, khoa học, bằng sự công 

bằng và chính xác. Không được để cảm xúc chi phối quá nhiều, 

không được để tình cảm cá nhân làm sai lệch lịch sử. Nhưng nếu tiểu 

thuyết lịch sử chỉ có yếu tố lịch sử thì chưa đủ hấp lực để mời gọi 

độc giả. Chính yếu tố hư cấu làm nên sự độc đáo riêng trong cá tính 

sáng tạo của Nguyễn Triệu Luật. Như vậy, thoạt đầu ta cứ tưởng 

quan điểm viết tiểu thuyết của Nguyễn Triệu Luật không thuần nhất, 

nhưng đi sâu vào quan niệm viết tiểu thuyết lịch sử của ông, ta đã 
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thấy ông đang mở rộng biên độ về quan niệm viết của mình, tác giả 

đã đưa quan niệm Phương Tây vào tiểu thuyết lịch sử nước nhà. Rõ 

ràng “hư cấu là thuộc tính của văn chương”, “Hư cấu nghệ thuật là 

một thao tác nghệ thuật không thể thiếu trong tư duy sáng tạo của 

tiểu thuyết”. Vì vậy hư cấu và lịch sử trong tiểu thuyết lịch sử của 

Nguyễn Triệu Luật nó có mối quan hệ khăng khít, cái này phục vụ 

cho cái kia, cái này bù đắp cho cái kia. Có lẽ một cách viết mà 

Nguyễn Triệu Luật chịu ảnh hưởng nhiều của lí thuyết phương Tây 

là cách viết “pha trộn cái hư cấu với cái chân sử”. Ông quan niệm 

“sự trộn lẫn của Sacha là một sự hóa hợp chứ không phải một hỗn 

hợp. Nó như một cái tài kim trong tiền tệ. Vàng với đồng, bạc với 

đồng nhưng vẫn có giá”. Phần chân sử ở trong cũng như có giá mà 

phần lông bông thêm thắt may ra cũng có giá”. Vì vậy mà tác phẩm 

ấy được viết rất phóng khoáng, rất mở. Ông đã tạo nên sự tương tác 

trong đối thoại mà nhân vật đối thoại lại là nhiều nhân vật của nhiều 

thời đại.  

Có thể khẳng định qua các quan niệm về tiểu thuyết lịch sử, 

tác giả đã thực hiện được nhiệm vụ thiêng liêng của người nghệ sĩ, là 

thổi vào tâm hồn bạn đọc những tình cảm yêu nước, lòng tự hào và 

tự tôn dân tộc. Hơn thế những tác phẩm ấy còn có thể là những nỗi 

niềm mà Nguyễn Triệu Luật gửi gắm, những nỗi niềm có thể thoát 

thai từ ao ước muốn đào thoát khỏi hiện tại của chính tác giả và đồng 

thời thỏa mãn ao ước tương tự của độc giả chăng? Đó là điểm gặp gỡ 

giữa quá khứ và hiện tại, giữa độc giả và tác giả vốn là những người 

bạn đồng hành trên hành trình đi tìm kiếm sự tương tri, trong hành 

trình đồng sáng tạo. Chính điều này đã tạo nên phong cách riêng của 

tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật giữa dòng chung của tiểu 

thuyết những năm đầu thế kỉ XX.  
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1.3.3. Sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Triệu Luật  

Trước khi dấn thân vào địa hạt văn chương đặc biệt là thể loại 

tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật đã thử bút trên lĩnh vực báo 

chí. Đó là các loạt bài khoa học xã hội, các bài về Văn hóa - Giáo 

dục, các bài giảng về Lịch sử, các tác phẩm dịch thuật, Ngôn ngữ 

học, Tâm lí học, Lí luận - phê bình... Tất nhiên, trong các bài viết 

thời kì đầu này, Nguyễn Triệu Luật viết như để diễn giải, trình bày, 

phân tích về các lĩnh vực nghiên cứu có kèm theo quan điểm của 

mình, dưới góc độ nghiên cứu, học thuật nhưng phải khẳng định rằng 

thành tựu quan trọng khẳng định vị trí của Nguyễn Triệu Luật trong 

văn đàn lại nằm ở mảng tiểu thuyết lịch sử với tuyển tập các tác 

phẩm: Trần Hữu Lượng - một người Việt Nam xưng đế ở Tàu (1933), 

Hòm đựng người (1936), Bà Chúa Chè (1938), Loạn kiêu binh 

(1939), Ngược đường Trường Thi (1939), Thiếp chàng đôi ngả 

(1939), Chúa Trịnh Khải (1940), Rắn báo oán (1941), Bốn con yêu 

và hai ông đồ (1943), Chúa cuối mẻ (1944). 

Tiểu kết 

 Nguyễn Triệu Luật là nhà văn tài hoa, có sự nghiệp sáng tác 

đa dạng nhưng mảng sáng tác làm nên danh tiếng của ông là tiểu 

thuyết lịch sử. Bằng kiến thức sử học uyên thâm cùng với sự nỗ lực 

sáng tạo cũng như tiếp nối những giá trị văn học dân tộc, những tinh 

hoa văn hóa - văn học nhân loại, tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn 

Triệu Luật để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc bởi tinh thần dân tộc cao 

cả và nghệ thuật đặc sắc. Với quan niệm riêng về tiểu thuyết lịch sử, 

Nguyễn Triệu Luật viết như là một cách thức chống lại trào lưu văn 

học Tàu, thái độ sùng bái sử Tàu mà lãng quên sử Việt, ông viết như 

để giữ lại những những hồn cốt của dân tộc Việt, để thức tỉnh tinh 

thần dân tộc và vun đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. 
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CHƢƠNG 2 

TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ NGUYỄN TRIỆU LUẬT  

NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NỘI DUNG 

 

2.1. CẢM HỨNG TƢ TƢỞNG TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH 

SỬ NGUYỄN TRIỆU LUẬT 

2.1.1. Ý thức dân tộc, lòng tự hào, tự tôn dân tộc 

Với tư cách là một nhà hoạt động văn học nghệ thuật, Nguyễn 

Triệu Luật không chỉ có một sứ mệnh nói lên những sự thật lịch sử 

mà hơn hết là nói lên cả những “nỗi niềm lịch sử”. “Nguyễn Triệu 

Luật viết về đề tài lịch sử và nói chuyện lịch sử với một tác phong 

níu kéo con người về với cái hiện thực đương thời để rồi “khai sáng 

cho người đương thời” [5, tr. 75].  

 Đọc tiểu thuyết Nguyễn Triệu Luật, độc giả được nhà văn đưa 

đi thăm cung vua Lê, thăm phủ chúa Trịnh, thăm chơi các phố 

phường... Viết không chỉ để tự hào mà Nguyễn Triệu Luật viết như 

thức tỉnh cho cả một thế hệ về lòng tự tôn dân tộc. Thật vậy, lần theo 

những trang viết của ông, độc giả nhất là người Hà Nội như bắt gặp 

lại bóng dáng của Thăng Long xưa qua tên các con đường, các 

phường lạ, các loài hoa trân quý ngày xưa. Bên cạnh đó, Nguyễn 

Triệu Luật đã khẳng định một cách chắc chắn rằng nguyên khí quốc 

gia thịnh hay suy là tùy thuộc rất lớn vào hiền tài của đất Thăng 

Long. Hà Nội là nơi trải qua bao hưng phế của các triều đại - là nơi 

lưu giữ nhiều giá trị truyền thống văn hóa, lại là mảnh đất mà 

Nguyễn Triệu Luật từng gắn bó - là nơi trở về của một trái tim yêu 

thương - mảnh đất hoài cổ của bao thi nhân và Nguyễn Triệu Luật 

cũng không ngoại lệ. Ông viết về Hà Nội bằng cả niềm yêu, lẫn niềm 

tự hào dân tộc, tự tôn dân tộc với những giá trị văn hóa truyền thống.  

Với những chi tiết được điểm qua trong các tác phẩm, Nguyễn 

Triệu Luật đã đề cao ý thức dân tộc, văn hóa dân tộc, truyền thống 
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hòa đồng của người Việt Nam. Phải chăng đó là nhiệm vụ thiêng 

liêng của người nghệ sĩ, đặc biệt là người cầm bút viết tiểu thuyết 

lịch sử - đã thổi vào tâm hồn bạn đọc những tình cảm yêu nước, lòng 

tự hào và tự tôn dân tộc. Ông đã viết bằng cả động cơ khai sáng cho 

người đương thời bằng cả sứ mệnh dấn thân của người nghệ sĩ chân 

chính, một nhà khai sáng...”. 

2.1.2. Tôn vinh nhân vật lịch sử 

Có lẽ Nguyễn Triệu Luật đã xây dựng nhân vật Hồ Quý Ly, 

Đặng Thị Huệ để bày tỏ quan niệm nghệ thuật về con người trong 

văn học hiện đại vốn khác nhiều so với nền văn học trung đại trước 

đó chăng? Đó là kiểu nhân vật người hùng vốn rất có tài thao lược, 

biết vận dụng tài năng cùng với việc tận dụng thời cơ cũng như sự tất 

yếu của lịch sử để đảo chính giành ngôi báu. Đảo chính, thoán đoạt 

nhưng vị vua ấy biết bỏ qua những thù riêng để dốc lòng, dốc sức 

đánh đuổi giặc ngoại xâm mang lại cuộc sống bình yên cho xã tắc, 

cho muôn dân âu đó cũng là một trong những yếu tố cần có của một 

vị minh quân xứng danh thiên tử. Đó là kiểu người phụ nữ sống 

nhiều hơn cho bản thân, ý thức về bản thân mình, ý thức về sự đấu 

tranh chống lại những bất công và hơn cả là sống có ước mơ, hoài 

bão và dám theo đuổi lí tưởng cao đẹp của mình cho đến cùng dẫu 

kết quả có ra sao. Đó cũng là cách mà Nguyễn Triệu Luật chiêu tuyết 

cho nhân vật Hồ Quý Ly, Đặng Thị Huệ trong sử sách. Để cho nhân 

vật trong tác phẩm của ông gần hơn với con người hiện tại. 

2.1.3. Ca ngợi tình yêu 

Tình yêu là một trong những tình cảm không thể thiếu trong 

cuộc sống của con người từ cổ chí kim. Đặc biệt tình yêu của giai 

nhân và người hùng là một trong những tình cảm đẹp được ngợi ca 

trong văn chương. Có lẽ vì thế mà tâm hồn tài hoa nghệ sĩ của tiểu 

thuyết gia Nguyễn Triệu Luật không thể bỏ qua cảm hứng mang giá 

trị nhân văn cao cả là ngợi ca tình yêu của giai nhân và người hùng.  
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Tất cả các tình yêu đẹp trong các sáng tác của Nguyễn Triệu 

Luật là những mối tình đã vượt qua rào cản, vượt qua mọi nguyên tắc 

và lễ giáo phong kiến để sống với những khát vọng vốn có của con 

người trong mọi thời đại.  

2.2. HIỆN THỰC TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ NGUYỄN 

TRIỆU LUẬT 

2.2.1. Cuộc tranh giành quyền lực dƣới thời vua Lê - chúa 

Trịnh. 

Đọc tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật, chân dung triều đại 

lịch sử thời Lê - Trịnh hiện lên một cách rõ nét. Đó là bức tranh xã 

hội phong kiến những ngày về chiều đầy rẫy những rối ren. Đó là sự 

tranh giành quyền lực, địa vị, ganh ghét đố kị thù hằn lẫn nhau giữa 

các phe cánh đối lập. Tất cả như là một tiếng dội sâu xa vào hết thảy 

những tâm hồn người Việt. Trước hiện thực lịch sử đau buồn ấy, một 

đất nước mà những việc trái với cương thường như con giết cha để 

tranh giành ngôi báu, anh em xâu xé, các cung phi, tuyên phi giành 

nhau lòng sủng ái, ngôi vị chính cung, lính giết tướng, ức hiếp vua 

chúa và làm loạn,… tất cả chỉ có thể xảy ra khi bộ máy nhà nước đã 

mục ruỗng, chính quyền cai trị bất tài, nhu nhược và cái ngôi vị 

quyền bính của chính quyền ấy đã đi đến những hơi thở tàn kiệt lúc 

lâm chung. 

 2.2.2. Lối thi cử nhiễu nhƣơng, hỗn tạp 

Tác phẩm Nguyễn Triệu Luật đã dựng nên một bức tranh của 

trường thi đầy nhố nhen và hành trình dùi mài kinh sử, đèn sách ứng 

thí của những sĩ tử cuối mùa là cả một hành trình dài nhiều khi đánh 

đổi cả tính mạng. Con đường ứng thí chốn quan trường vốn là con 

đường vất vả và lắm gian nan, giữa bối cảnh xã hội đầy nhiễu 

nhương lúc bấy giờ, người thực tài chưa ắt đã được trọng dụng và 

vinh danh. Đó là một nỗi buồn đau đáu cho những kẻ hàn sĩ. 
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2.2.3. Luật hình cay nghiệt 

Lần theo những trang viết của tác giả Nguyễn Triệu Luật 

những luật hình trong bộ Luật Hồng Đức cũng được tác giả tái hiện 

lại một cách khá chân thực đến rợn người. Người đọc như hiểu thêm 

về luật hình của bộ Luật Hồng Đức - một bộ luật tra tấn người dã 

man đã khiến biết bao người rơi vào cái chết oan khốc. Rõ ràng một 

nhà nước nghiêm, là một nhà nước có luật pháp, song luật pháp phải 

công minh, phải bảo vệ quyền được sống và quyền công bằng của 

con người. Lật lại lịch sử, Nguyễn Triệu Luật đã khảo cứu, đã viết về 

luật hình như nó vốn có, tác giả không bình bàn, bình phẩm cho 

những luật hình hà khắc ấy của nhà nước ta thuở trước nhưng người 

đọc như cảm thông, như chia sẻ và dường như mang một nỗi đau đớn 

cùng với những số phận của những con người phải chịu chết một 

cách oan khiên. Giá trị của tiểu thuyết lịch sử là nằm ở đấy, tác phẩm 

đã gợi được niềm tương tri, niềm đồng cảm nơi người đọc.  

2.3. THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ 

NGUYỄN TRIỆU LUẬT 

 2.3.1. Nhân vật vua, chúa 

 Viết về các triều đại phong kiến nên nhân vật thường xuyên 

và xuất hiện với tần số cao trong những trang tiểu thuyết của Nguyễn 

Triệu Luật phải nói đến nhân vật vua, chúa. Chúa Trịnh Sâm thì 

chuyên quyền, mê sắc mà đảo ngược trước sau, trên dưới khiến con 

oán cha, vợ oán chồng, bề tôi không trọng. Chúa Trịnh Khải thì bất 

chấp để cướp ngôi rồi quá bất tài trong đường lối cai trị để trở thành 

một kẻ bạc nhược trước kiêu binh… Vua Lê Hiển Tông thì bạc 

nhược vô dụng, Lê Thái Tông thì lại là vị vua háo sắc đến quên cả 

đạo vua tôi. Đó là bức chân dung chung cho nhân vật vua, chúa trong 

tiểu thuyết của Nguyễn Triệu Luật. Viết để dựng lại bức tranh hiện 

thực của xã hội phong kiến chuyên quyền, viết để phơi bày sự cổ hũ, 

những tật hoang dâm quá độ của vua chúa phong kiến cũng như sự 
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bất tài vô dụng và nhu nhược của họ hay Nguyễn Triệu Luật viết như 

là niềm tương tri giữa hiện tại và quá khứ, viết để đánh thức con 

người hiện tại hãy nhìn về lịch sử dân tộc sử để tự tìm ra cho mình 

lối đi đúng nhất.  

2.3.2. Nhân vật bề tôi trung thần 

 Trước những cơn bão táp của thời đại, với những rối ren, mục 

nát của các triều đại phong kiến, Nguyễn Triệu Luật cũng không quá 

mất niềm tin vào con người. Trong thế giới nhân vật của ông, ông 

vẫn dành nhiều đất cho các nhân vật bề tôi trung thần, những nhân 

vật mà tác giả ít nhiều gửi gắm tâm sự. Mỗi bề tôi trung thần một 

biểu hiện khác, cũng có người chết cùng chúa để biểu hiện lòng 

trung, cũng có người từ bỏ chốn quan trường luồn cúi để giữ khí tiết 

song tất cả đều dốc lòng, dốc sức phò vua, giúp dân hoặc dĩ cũng là 

giữ tiết tháo thanh sạch của mình trước thời buổi rối ren,  loạn lạc. 

2.3.3. Nhân vật ngƣời phụ nữ 

 Viết về những giai đoạn lịch sử đau thương của dân tộc, 

Nguyễn Triệu Luật dành nhiều chú ý đến số phận của người phụ nữ 

trong xã hội phong kiến đầy biến động, phức tạp. Mỗi nhân vật phụ 

nữ, Nguyễn Triệu Luật có những cách xây dựng riêng song người 

đọc cảm nhận trong các trang văn của Nguyễn Triệu Luật hình tượng 

nhân vật phụ nữ hiện lên với đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp cùng 

với những cá tính, khát khao hạnh phúc đời thường. Dẫu họ không 

sống trọn vẹn và đầy đủ với những bản năng và khát khao ấy bởi 

những định kiến và ràng buộc của lễ giáo phong kiến nhưng Nguyễn 

Triệu Luật đã rất khéo léo, tạo cho nhân vật của mình những cơ hội 

nhất định để bung thoát, để được sống là mình với những khát khao 

đời thường mà người phụ nữ trong thời đại nào cũng ao ước. 

Tiểu kết 
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 Đọc tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật, chân dung triều 

đại lịch sử thời Lê - Trịnh, bức tranh xã hội phong kiến những ngày 

về chiều, đầy rẫy những rối ren, hiện lên một cách rõ nét. Đó là sự 

tranh giành quyền lực, địa vị, ganh ghét, đố kị, thù hằn lẫn nhau giữa 

các phe cánh đối lập. Đó là bức tranh của những sĩ tử đèn sách ứng 

thí trong thời buổi thi cử nhố nhen. Đó là những luật hình dã man 

trong bộ luật Hồng Đức để khảo người, để tra vấn... Viết về giai đoạn 

lịch sử đau thương của dân tộc, bên cạnh những niềm đau, Nguyễn 

Triệu Luật viết bằng cảm hứng tự hào tự tôn dân tộc từ những nét 

đẹp văn hóa truyền thống. Tác giả viết như là cách để nhìn lại, để 

chiêu tuyết cho những nhân vật lịch sử; viết để ngợi ca những lí 

tưởng, tình yêu cao đẹp cùng với những khát khao hạnh phúc - khát 

khao thuộc về bản chất rất người của con người. 
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CHƢƠNG 3 

TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ NGUYỄN TRIỆU LUẬT  

NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGHỆ THUẬT 

 

 3.1. KẾT CẤU - CỐT TRUYỆN 

3.1.1. Kết cấu 

Tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật với hiện thực phản ánh 

lịch sử khá rộng, nội dung mang khuynh hướng sử thi và thời gian 

diễn ra câu chuyện thường kéo dài nên các sự kiện, chi tiết được liên 

kết theo trình tự vận động của thời gian gắn với những mốc lịch sử 

chính xác, logic nhằm tăng tính xác thực của tác phẩm.  

 Đảo trật tự thời gian cùng với lắp ghép các sự kiện biến cố 

xoay quanh nhân vật trung tâm đồng thời với việc đan cài các yếu tố 

hư ảo đã tạo cho tác phẩm của Nguyễn Triệu Luật có sự hấp dẫn 

riêng. Với cách sắp xếp này, người viết cùng một lúc có thể tái hiện 

nội dung bức tranh hiện thực lịch sử thêm phong phú. Chính nghệ 

thuật tổ chức cốt truyện khéo léo ấy của Nguyễn Triệu Luật đã 

không làm cho người đọc bị rối bởi những chi tiết không liên quan, 

chi tiết sự kiện không dàn trải ngược lại được quy tụ vào một sự 

kiện, biến cố nhất định, giúp người đọc tiếp nhận, nắm bắt nội dung 

tác phẩm với dung lượng lớn một cách dễ dàng. 

3.1.2. Cốt truyện  

Trong một tác phẩm tự sự, cốt truyện là một trong những mắt 

xích quan trọng tạo nên kết cấu tác phẩm tự sự. Nhờ vào cốt truyện, 

chúng ta có thể tìm ra cấu trúc của tác phẩm. 

Có thể thấy rằng cốt truyện trong các tác phẩm của Nguyễn 

Triệu Luật không đơn thuần chỉ là cốt truyện biên niên mà tác giả 

xây dựng nhiều kiểu cốt truyện. Tác giả có lúc lồng ghép nhiều 

truyện vào một biến cố trung tâm, trong đó có một cốt truyện khung 

để tác phẩm thêm hấp dẫn và không làm cho người đọc bị rối. Cũng 
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có lúc, Nguyễn Triệu Luật sử dụng các yếu tố truyền kì, ma quái theo 

kiểu các câu chuyện truyền kì để tạo màu sắc huyền hoặc và cuốn hút 

nơi người đọc. Tất cả là nhờ vào tài năng của tiểu thuyết gia Nguyễn 

Triệu Luật.  

3.2. NGHỆ THUẬT MIÊU TẢ NHÂN VẬT 

 3.2.1. Miêu tả nhân vật qua xuất xứ, ngoại hình 

 Không đi sâu miêu tả chi tiết, nét độc đáo riêng trong nghệ 

thuật xây dựng nhân vật ở tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật là 

chỉ điểm một vài nét chấm phá về ngoại hình hoặc chỉ điểm qua xuất 

xứ của nhân vật. Ngoại hình là dáng vẻ bên ngoài, là diện mạo của 

nhân vật. Đây là yếu tố quan trọng góp phần cá tính hóa nhân vật. 

Còn xuất xứ của nhân vật là nguồn gốc, lai lịch, hoàn cảnh xuất thân 

của nhân vật. Như vậy nhà văn bao giờ cũng lựa chọn công phu 

những nét tiêu biểu nhất để khắc họa nhân vật. Xuất xứ, ngoại hình 

nhân vật cũng là một trong những yếu tố tác động đến số phận, cuộc 

đời của nhân vật.  

3.2.2. Miêu tả nhân vật qua hành động 

Trong tác phẩm tự sự, tính cách của nhân vật không phải ngay từ 

đầu được định hình một cách rõ ràng, trọn vẹn. Tính cách của nhân vật 

không chỉ có ở ngoại hình mà chính hành động có tác dụng bộc lộ quá 

trình phát triển tính cách nhân vật và thúc đẩy diễn biến của cốt truyện. Vì 

vậy hành động của nhân vật là một trong những khía cạnh quan trọng để 

thực hiện tính cách nhân vật. Dựa vào cách ứng xử, việc làm... là những 

căn cứ quan trọng có ý nghĩa quyết định nói lên tư cách, lí tưởng, phẩm 

chất và cả thế giới tinh thần của nhân vật. 

3.2.3. Miêu tả nhân vật qua diễn biến tâm lí  

 Miêu tả nhân vật qua diễn biến tâm lí là cách thức mà tác giả 

để nhân vật tự bộc lộ toàn bộ tâm tư tình cảm của mình đồng thời gửi 

gắm tư tưởng vào nhân vật. Nhờ vào thế giới nội tâm của nhân vật 

mà người đọc nhận được suy nghĩ và con người bên trong nhân vật.  
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Ở tiểu thuyết của Nguyễn Triệu Luật, ông đã đẩy độc thoại nội 

tâm đến mức kịch tính nhằm khắc họa tâm lí nhân vật một cách rõ 

nét nhưng đồng thời cũng là cách đẩy cốt truyện đến cao trào và 

khiến độc giả bị thu hút bởi những gì đang diễn ra với nhân vật. 

Miêu tả thế giới nội tâm của nhân vật cũng là cách để tác giả làm cho 

nhân vật trở thành kí ức chung của cả tác giả và độc giả. Một trong 

những thước đo thành công cho một tác phẩm là hiệu quả trong việc 

khắc sâu nhân vật vào kí ức độc giả. Độc giả sẽ chẳng thể nào quên 

nhân vật Đặng Thị Huệ, Tố Hà, Văn Trúc và nhiều nhân vật khác 

nữa bởi thế giới nội tâm của họ.  

3.3. NGÔN NGỮ VÀ GIỌNG ĐIỆU 

3.3.1. Ngôn ngữ 

Viết về giai đoạn lịch sử thời vua Lê, chúa Trịnh, Nguyễn 

Triệu Luật đã sử dụng lớp từ xưng hô nơi hoàng cung vốn cổ xưa, 

trang nhã. Nhờ thế mà đã đem đến cho tiểu thuyết lịch sử Nguyễn 

Triệu Luật một không khí đúng với lịch sử và mang màu sắc cổ kính, 

trang nhã. Giúp người đọc hình dung rõ hơn về cuộc sống, không 

gian trong quá khứ - vốn có một khoảng cách khá xa so với cuộc 

sống thực tại. 

Là một nhà tiểu thuyết lịch sử, Nguyễn Triệu Luật hiểu rõ rằng 

phải sử dụng lớp từ địa phương, lớp từ cổ, cùng với tích xưa như 

điển cố, thành ngữ, tục ngữ trong các tiểu thuyết của mình để phù 

hợp với không khí thời đại cũng như cố mở ra trong lối viết, lối diễn 

đạt có sự giao thoa giữa ngôn ngữ cổ xưa với lối nói gần với lời ăn 

tiếng nói hằng ngày vốn đời thường bình dị và mang màu sắc hiện 

đại hơn. Song song với việc sử dụng nhiều lớp ngôn ngữ tác giả 

Nguyễn Triệu Luật cũng đã sử dụng đan xen nhiều hình thức ngôn 

ngữ đặc biệt là ngôn ngữ người kể chuyện và ngôn ngữ nhân vật.  

Bằng nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, trong từng tác phẩm của 

Nguyễn Triệu Luật, “sự kiện lịch sử được tái tạo đúng bối cảnh”. Vì 
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thế linh hồn cuộc sống, linh hồn thời đại cùng với ngôn ngữ và con 

người thời đó hiện lên một cách sống động trước mắt người đọc. 

3.3.2. Giọng điệu 

Qua quá trình khảo sát tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Triệu 

Luật, người viết thấy tác giả luôn giữ cho mình một giọng điệu trang 

nghiêm, trầm tĩnh, khách quan. Với giọng điệu này, tác giả thể hiện 

thái độ tôn trọng lịch sử, gợi lên một không khí lịch sử đồng thời để 

giữ khoảng cách nhất định giữa người viết với lịch sử, với các nhân 

vật, sự kiện lịch sử nhằm đảm bảo tính khách quan, trung thực.  

 Bên cạnh giọng điệu trầm tĩnh, khách quan, Nguyễn Triệu 

Luật cũng bộc lộ tình cảm, suy nghĩ, chiêm nghiệm về nhân vật bằng 

một giọng trữ tình, sâu lắng. Song song với những giọng điệu trên, 

người đọc vẫn còn thấy một giọng điệu khác tuy không nhiều song 

nó cũng góp phần làm giọng điệu của tiểu thuyết Nguyễn Triệu Luật 

đa thanh. Đó là giọng điệu hài hước, có pha chút giễu nhại.  

Tiểu kết 

 Dần thoát khỏi lối viết của tiểu thuyết cổ điển và chịu nhiều 

ảnh hưởng của lối viết phương Tây, tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu 

Luật đã có những thành công nhất định trên phương diện nghệ thuật. 

Tác giả đã có cách tổ chức tác phẩm khéo léo; sử dụng và kết hợp 

các loại cốt truyện một cách linh hoạt; nghệ thuật xây dựng nhân vật 

tài tình; sử dụng các lớp ngôn ngữ, hình thức ngôn ngữ đa dạng và 

lối kể chuyện theo phương cách hiện đại. Đây cũng là điểm đóng góp 

của tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật vào quá trình chuyển biến, 

cách tân và hiện đại hóa văn học từ đầu thế kỉ XX đến 1945.     
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KẾT LUẬN 

 

Nguyễn Triệu Luật là nhà văn tài hoa và sáng danh của vùng 

đất Hà thành. Ông đã thử bút trên nhiều lĩnh vực như báo chí, phê 

bình văn học, ngôn ngữ, cùng với tư tưởng gây dựng nền văn hóa 

riêng cho dân tộc Việt Nam… song tiểu thuyết lịch sử là mảnh đất đã 

có cơ duyên hơn với tác giả. Ông để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn 

đọc và khẳng định vị trí cũng như đóng góp riêng của mình trong nền 

văn xuôi Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX đến 1945. 

Nội dung trong tiểu thuyết của Nguyễn Triệu Luật là những 

bức tranh hiện thực sinh động về lịch sử dân tộc. Đó là việc thi cử 

hỗn tạp; của những luật hình hà khắc, dã man; của sự tranh giành 

quyền lực giữa các phe cánh trong xã hội phong kiến. Bằng quan 

niệm riêng và cách viết đầy sáng tạo, Nguyễn Triệu Luật đã đan cài 

giữa yếu tố hiện thực và hư cấu, giữa sự kiện lịch sử và những khúc 

lan man, lông bông để tạo nên bức tranh hiện thực với những sự kiện 

lịch sử chân xác, chân dung nhân vật được khắc họa cận cảnh, rõ nét. 

Về mặt nghệ thuật, Nguyễn Triệu Luật đã có những những 

thành công nhất định về việc xây dựng nhân vật, tổ chức tác phẩm, 

sử dụng kết hợp các loại cốt truyện, việc sử dụng ngôn ngữ đa dạng 

cũng như giọng kể chuyện theo phương cách hiện đại. 

Tuy nhiên, tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật vẫn còn một 

số hạn chế. Các tác phẩm phần lớn dừng lại ở nét tính cách tâm lí 

biểu hiện ở bên ngoài mà chưa khai thác thế giới nội tâm của nhân 

vật một cách sâu sắc. Bên cạnh đó đọc tiểu thuyết của ông, người 

đọc cảm thấy bị phân tán vì nhiều lúc phải dừng lại giữa trang để 

xem chú thích, rồi những lời bàn, những so sánh, những giảng giải 

không đâu, nhiều khi ông “hay liên tưởng, so sánh dài dòng, lắm lúc 

lạc mạch” [24, tr. 670], làm cho lối văn nhiều khi nặng nề, rườm rà. 
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Với những thành công và hạn chế nêu trên, có thể khẳng định 

Nguyễn Triệu Luật là một nhà văn có vị trí đáng kể trong nền văn 

xuôi quốc ngữ đầu thế kỉ XX, đã góp phần không nhỏ trong quá trình 

chuyển biến của Văn học quốc ngữ trong cuộc gặp gỡ với phương 

Tây, làm thay đổi cuộc sống tinh thần và cách suy nghĩ của con 

người Việt Nam, xứng đáng là tiểu thuyết gia chuyên về tiểu thuyết 

lịch sử trong giai đoạn đầu của nền Văn học Việt Nam hiện đại. 

 

 

 

  

 

 


