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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

1.1. Văn học Việt Nam từ 1975 đ  có sự cách tân, phát triển ở nhiều bình diện. 

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên sự đa dạng hóa của đời sống văn 

học giai đoạn này là sự vận động, đổi mới về mặt thể loại. Ở những giai đoạn 

trước, từ quan niệm của từng cộng đồng văn học, có những thể loại được xem 

là trụ cột, trung tâm (như tiểu thuyết, th ), cũng có những thể loại chỉ nằm ở 

ngoại vi/cận văn học (những thể tài phi hư cấu như nhật ký, thư từ, tản văn, 

nhàn đàm,…). Từ sau đổi mới, trong sự chuyển đổi tư duy nghệ thuật, “cái 

nhìn thể loại” cũng có sự thay đổi. Trong sự vận động tự thân của từng thể 

loại, sự bình đẳng thể loại ngày càng đậm rõ trong quan niệm, trong tâm thế 

tiếp nhận của công chúng độc giả/cộng đồng văn học. Theo Bakhtin: Trong đời 

sống văn học, các thể loại luôn được đặt trong quan hệ đồng đẳng về giá trị, 

song mỗi thể loại là sự thể hiện “một thái độ thẩm mỹ đối với hiện thực, một 

cách cảm thụ, nhìn nhận, giải minh thế giới và con người” [8]. Hồi ký là một 

trong những thể loại đặc biệt trong diễn trình văn học Việt Nam. Đây là một 

tiểu loại của ký, xuất hiện muộn, một thể loại “trẻ” nhưng chủ thể sáng tạo 

“già”, là những tác giả đ  trải qua một hành trình sáng tác lâu dài.  

Sự thúc đẩy thể hồi ký phát triển là nhu cầu nhận thức lại quá khứ trở nên 

bức thiết; nhu cầu gi i bày của chủ thể sáng tạo; “cái tôi” cá nhân của tác giả trở 

thành đối tượng phản ánh… Tất cả tạo điều kiện để các nhà văn bộc lộ, giải tỏa 

những ẩn ức, tái hiện những hiện thực bị bỏ quên hoặc khuất lấp. Nhu cầu tự 

thân của thể loại, cùng với sự đa dạng hóa cũng như sự dung hợp thể loại đ  tạo 

được một diện mạo hồi ký phong phú, làm nên một mảng sinh động, mới mẻ 

trong đời sống văn học. Nhiều tác phẩm hồi ký ra đời gây xôn xao dư luận và 

trở thành hiện tượng văn học, thể hiện rõ sự phát triển thể loại trong quá trình 

đổi mới tư duy nghệ thuật. Mỗi thiên hồi ký là những bức tranh hiện thực của 

đất nước. Nhiều số phận, nhiều cảnh ngộ, nhiều vấn đề phức tạp của quá khứ 
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được nhìn nhận lại từ điểm nhìn hiện tại theo hướng đa chiều, thấu tình, đạt lý. 

Từ “cự ly gần”, chân dung tự họa của nhà văn (chủ thể hồi ký/người kể chuyện) 

cũng như những chân dung được họa (nhân vật thực khúc xạ qua cái nhìn thẩm 

mỹ của thể loại) hiện ra đa chiều kích.  

1.2. Hồi ký là một tiểu loại của ký. Trong lịch s  nghiên cứu về thể ký, đ  có 

nhiều công trình đi sâu vào nghiên cứu các tiểu loại như: tùy bút, bút ký, du ký, 

tạp văn, phóng sự văn học… thành công. Tuy vậy, hồi ký vẫn chưa thực sự được 

quan tâm đúng với vai trò, vị trí của nó; chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ, 

toàn diện dưới góc độ đặc trưng thể loại. Khoảng trống này, xuất phát từ hai 

nguyên nhân chính. Một là, thành tựu hồi ký không nhiều; viết hồi ký phải có độ 

lùi thời gian; những tác giả viết hồi ký thường trải qua nhiều giai đoạn sáng tác 

theo những biến thiên lịch s . Hai là, quan niệm hồi ký là thể loại ngoại biên 

văn học/cận văn học vẫn còn chi phối một hướng phê bình nghiên cứu. Vì vậy, 

một thời gian dài, hồi ký chưa được quan tâm đúng mức.  

Nhìn từ đặc trưng thể loại, về mặt lý thuyết, hồi ký nhằm thông tin sự thật, 

đòi hỏi tính chân xác. Tuy vậy, tác phẩm hồi ký không chỉ chú ý đến việc làm 

sao chuyển tải thông tin mà còn phải viết sao cho hay, cho hấp dẫn người đọc. 

Nghĩa là, hồi ký phải là những thông tin về sự thật được mỹ hóa qua cảm hứng 

của nhà văn. Trong sự tiếp nhận những lý thuyết mới mẻ của văn học toàn cầu, 

như một xu thế tất yếu, hồi ký cũng mang trong bản thân thể loại nhiều yếu tố 

hiện đại. Những tác phẩm hồi ký văn học từ sau 1975 không chỉ cung cấp những 

lượng thông tin phong phú, đa chiều mà còn đáp ứng được những khoái cảm 

thẩm mỹ trong tầm đón đợi của người đọc hiện đại. Sức hấp dẫn của những 

thiên hồi ký (Cát bụi chân ai, Hồi k  Son  Đôi, Năm thán  nhọc nhằn năm 

thán  nhớ thươn , Trong mưa núi…) là ở mỹ cảm nghệ thuật; ở nội dung đa 

dạng, phong phú; từ hình thức thể hiện mới mẻ, cũng như từ tấm lòng, trách 

nhiệm đối với cõi người, cõi nghề của nhà văn. Với những cách tân đáng ghi 

nhận trong nghệ thuật tự sự và thi pháp thể loại, hồi ký văn học sau 1975 là 

những văn bản đa thanh, với các kết cấu lỏng; sự luân chuyển điểm nhìn trần 
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thuật… Mặt khác, sự xâm nhập, dung hợp các thể loại trong hồi ký vừa càng 

làm tăng thêm mỹ cảm trong tiếp nhận, vừa chia sẻ “cách đọc”, kh i gợi những 

định hướng tiếp cận dưới góc nhìn khách quan, khoa học. 

Từ những lý do trên, chúng tôi đ  chọn nghiên cứu đề tài Đặc điểm hồi k  

văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010, nhằm tìm ra quy luật vận động, những 

bước phát triển về nội dung và nghệ thuật biểu hiện của thể hồi ký, đồng thời 

thấy được những thành tựu và đóng góp của hồi ký đối với sự phát triển của văn 

học Việt Nam hiện đại. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 

1975 đến 2010. Đây là giai đoạn hồi ký nở rộ và có diện mạo riêng trong đời 

sống thể loại đa dạng. 

Những tác phẩm hồi ký văn học được xuất bản ở Việt Nam từ 1975 đến 

2010 đều thuộc diện khảo sát của luận án. Tuy nhiên, luận án tập trung h n vào 

những hồi ký của các nhà văn, nhà th  có ảnh hưởng lớn đến đời sống văn học 

và tác phẩm của họ có giá trị văn chư ng, thẩm mỹ cao. 

Những tác phẩm hồi ký của các nhà biên khảo, phê bình văn học, chính trị 

gia, nhà báo, những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí (ca sĩ, diễn viên, 

người mẫu, cầu thủ bóng đá…), hay những cá nhân vô danh trong x  hội (có số 

phận không bình thường viết hoặc hợp tác viết và công bố hồi ký) không thuộc 

đối tượng nghiên cứu của luận án mà chỉ là nguồn tư liệu tham khảo, đối chiếu 

khi cần thiết. 

Từ những tiêu chí nêu trên, đối tượng khảo sát của luận án là những tập hồi 

ký văn học được phân loại như sau: 

Hồi ký của thế hệ các nhà th /nhà văn đ  từng sáng tác trước 1945: Nhớ lại 

một thời (Tố Hữu); Nửa đêm sực tỉnh (Lưu Trọng Lư); Núi Mộn   ươn  Hồ 

(Mộng Tuyết); Hồi k  Anh Thơ (Anh Th ); Cát bụi chân ai, Chiều chiều (Tô 

Hoài); Hồi k  Quách Tấn (Quách Tấn); Hồi k  Son  Đôi (Huy Cận); 
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Hồi ký của thế hệ các nhà th /nhà văn sáng tác sau 1945: Nhớ lại (Đào 

Xuân Quý); Mất để mà còn (Hoàng Minh Châu); Năm thán  nhọc nhằn năm 

thán  nhớ thươn  (Ma Văn Kháng); Một thời để mất (Bùi Ngọc Tấn); Trong 

mưa núi (Phan Tứ);… 

2.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của luận án là từ đặc trưng thẩm mỹ của thể loại, cụ 

thể hóa những đặc điểm hồi ký văn học từ 1975 đến 2010 ở một số phư ng diện: 

diện mạo hồi ký- các khuynh hướng chính; những đặc điểm c  bản về nội dung 

và hình thức nghệ thuật. 

3. Cơ sở  ý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

3.1.    s     thuyết  

Trong quá trình lựa chọn khảo sát những hồi ký văn học có tính thẩm mỹ 

cao, luận án vận dụng các khái niệm của thi pháp học, tự sự học để phân tích 

cách tiếp cận và khám phá hiện thực; cái nhìn về con người; cách tổ chức điểm 

nhìn trần thuật. Ngoài ra, luận án còn s  dụng lý thuyết về thể loại để khu biệt 

đặc điểm hồi ký với những thể loại khác. 

3.2. Phư ng pháp nghiên cứu  

- Phư ng pháp loại hình: Dùng phư ng pháp loại hình để phân loại các thể 

loại văn học, trên c  sở đó khẳng định sự tồn tại và những đặc trưng c  bản của 

hồi ký; để thấy hồi ký vừa tuân thủ quy luật phát triển như các thể loại khác dưới 

tác động của thời đại, vừa có tính độc lập tư ng đối, phát triển theo quy luật nội 

tại và mang những đặc trưng riêng nhằm đưa ra những đánh giá có tính khoa học 

về mặt lý luận, về đặc điểm hồi ký văn học dưới góc độ đặc trưng thể loại. 

- Phư ng pháp cấu trúc - hệ thống: Nghiên cứu đặc điểm hồi ký văn học 

như một chỉnh thể hoàn chỉnh, chặt chẽ; một hệ thống biện chứng giữa lý thuyết 

và thực tiễn sáng tác; giữa các yếu tố nội dung và hình thức nghệ thuật. 

- Phư ng pháp so sánh - đối chiếu: Đây là con đường để chúng tôi tìm hiểu 

diện mạo, đặc điểm, sự vận động và phát triển của hồi ký văn học mỗi giai đoạn 

trên c  sở so sánh, đối chiếu với hồi ký các giai đoạn trước và sau nó; hoặc so 
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sánh với các thể loại khác, giữa các tác giả viết hồi ký văn học để làm nổi bật 

những “đặc trưng thể loại”, vừa thấy được sự vận động theo hướng riêng của 

mỗi giai đoạn. 

- Phư ng pháp thống kê - phân loại: S  dụng phư ng pháp này vừa cung 

cấp số lượng về tác phẩm, tác giả, vừa xác định những nội dung đề cập trong tác 

phẩm hồi ký của mỗi tác giả để tạo dựng được diện mạo, đặc điểm hồi ký. 

Ngoài ra, luận án còn s  dụng các thao tác khoa học như phân tích, tổng 

hợp để làm rõ những đặc điểm về phư ng diện nội dung cũng như hình thức 

nghệ thuật của các văn bản hồi ký. 

4. Đóng góp của  uận án 

4.1. Từ việc hệ thống hóa lý luận về thể hồi ký, luận án đưa ra những kiến giải 

có tính thực tiễn nghiên cứu để khát quát một số khái niệm thuộc đặc trưng thể 

hồi ký văn học. 

4.2. Là công trình nghiên cứu chuyên biệt, hệ thống về thể hồi ký để tái hiện 

diện mạo và chỉ ra sự vận động, phát triển của bộ phận hồi ký, cụ thể là hồi ký 

văn học Việt Nam từ năm 1975 đến 2010; trên c  sở đó, luận án hướng tới 

những vấn đề lý thuyết và văn học s  như sự vận động của tư duy thể loại, sự 

tư ng tác văn học, tâm lý sáng tạo và tiếp nhận…   

4.3. Khẳng định những cá tính sáng tạo độc đáo trong việc làm mới thể loại. 

Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí và giá trị của hồi ký trong văn học dân tộc nói 

chung và văn học giai đoạn từ sau 1975 nói riêng.  

5. Cấu trúc  uận án 

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

gồm 4 chư ng: 

Chư ng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chư ng 2: Diện mạo hồi ký trong văn học Việt Nam hiện đại 

Chư ng 3: Cảm quan về hiện thực và các dạng chân dung nhân vật của hồi 

ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010 

Chư ng 4: Nghệ thuật trần thuật của hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

 

 So với các thể loại khác, hồi ký xuất hiện muộn. Ở phư ng Tây, hồi ký đ  

phát triển mạnh mẽ từ thế k   I . Ở Việt Nam cho đến những năm 30, 40 của 

thế k    , hồi ký mới xuất hiện và m i đến những thập niên cuối thế k     

mới phát triển và đạt thành tựu như một thể loại độc lập. Tuy nhiên việc định 

danh về thể loại của hồi ký vẫn còn chưa thống nhất. Thành tựu không nhiều. 

Trong quá trình hình thành, vận động, hồi ký ngày càng trở nên đa dạng, đặc 

biệt là ở chặng đường văn học sau 1975. Thể hồi ký vừa có khả năng đáp ứng 

những yêu cầu bức thiết của chủ thể sáng tạo, vừa là n i cá tính sáng tạo của 

người nghệ sỹ tìm được cách thức thể hiện nghệ thuật mới. Trong đời sống văn 

học Việt Nam từ 1975 đến 2010, thể hồi ký khá đa dạng cả về đề tài, nội dung 

phản ánh đến bút pháp thể hiện. Chính vì thế, thể hồi ký là đối tượng được quan 

tâm sâu sắc của ngành lý luận, phê bình hiện đại. Dưới lý thuyết tiếp nhận hiện 

đại, các nhà nghiên cứu, phê bình đ  có nhiều công trình, bài nghiên cứu cung 

cấp nhiều vấn đề quan trọng về thể hồi ký và các tác phẩm hồi ký.  

 Từ những định hướng nghiên cứu của đề tài, trên c  sở tổng hợp, thống 

kê, chúng tôi nhận thấy những công trình nghiên cứu về hồi ký văn học Việt 

Nam từ 1975 đến 2010 đi theo hai nhóm: thứ nhất là những bài nghiên cứu có 

tính tổng quan về hồi ký văn học; thứ hai là nhóm nghiên cứu từng tác giả, tác 

phẩm hồi ký, qua đó nhằm đưa ra những đánh giá chung về thể loại. 

1.1. Tình hình nghiên cứu thể hồi ký từ 1975 đến 2010 

1.1.1. Những công trình, bài báo nghiên cứu khái quát  

Các vấn đề được các nhà nghiên cứu, phê bình quan tâm là: tính hư cấu 

trong hồi ký, mối quan hệ giữa người kể và người ghi hồi ký; sự khác nhau của 

nhân vật trong hồi ký với nhân vật trong tiểu thuyết;… Nhìn chung, các tác giả 

chỉ điểm qua nhưng chưa khảo sát từ nhiều tác phẩm hồi ký và chưa có những 

đối chiếu để thấy được những đặc điểm thuộc về thể hồi ký. Chính vì vậy, kết 
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quả chỉ dừng lại ở việc định hướng chứ chưa hệ thống hóa thành những luận 

điểm có c  sở lý luận để soi chiếu vào các tác phẩm hồi ký nhằm tìm thấy đặc 

trưng riêng của thể này. Những bước đầu nghiên cứu về thể hồi ký ở các nội 

dung trên có thể kể đến các tác giả với các bài: 

Bàn về sự khác nhau của nhân vật hồi ký với nhân vật tiểu thuyết, 

Nguyễn Thế Hưng và Lư ng Ích Cẩn trong bài Bàn thêm về mối quan hệ  iữa 

n ười kể và n ười  hi tron  hồi k , đ  nhận định: “Nhân vật trong tiểu thuyết là 

nhân vật được xây dựng nên bằng phư ng pháp hư cấu, khái quát hóa, điển hình 

hóa của nhà viết tiểu thuyết; chú ý làm sao cho nhân vật nói đúng tiếng nói của 

họ, tiếng nói phù hợp với thời đại họ sống. Nhân vật trong hồi ký vừa là nhân 

vật có thật của quá khứ, vừa là nhân vật có thật của hiện tại. Họ không hề làm 

mất tính chân thực của văn học khi dùng ngôn ngữ hiện đại để thuật lại sự việc 

đ  xảy ra trong dĩ v ng, bởi vì bản thân họ đ  là một sự thật tồn tại hiển nhiên 

rồi.” [61, tr.37]. Cùng quan điểm với hai tác giả trên, Phạm Hồng Giang trong 

bài Góp một   kiến về vấn đề nân  cao chất lượn   hi chép hồi k , đ  cho rằng: 

người ghi hồi ký cần phải giấu kín cái tôi của mình đi, để khi đọc tác phẩm, độc 

giả không hoàn toàn trực tiếp nghe người kể kể chuyện. Và từ đó, tác giả khẳng 

định vai trò của người kể trong hồi ký: “Người kể vừa là người của quá khứ, vừa 

là người của hiện tại, ta không nên buộc họ phải dùng ngôn ngữ của quá khứ; họ 

có thể dùng ngôn ngữ của hiện tại để kể. Người ghi cần phải dùng phư ng pháp 

hư cấu để xây dựng hình tượng của mình đồng thời phải chuyển ngôn ngữ tự 

nhiên của người kể thành ngôn ngữ viết” [37, tr.39]. 

Vũ Đức Phúc trong bài Bàn về các thể k  tron  văn học từ Cách mạn  

thán  Tám cho đến nay, đ  đề cập đến tính hư cấu trong hồi ký. Theo tác giả: 

“Hư cấu trong tiểu thuyết là chọn lọc và khái quát sự thật về nhiều người để xây 

dựng một nhân vật không có thật nhưng tiêu biểu. Hư cấu trong hồi ký về một 

người là chọn lọc và khái quát những sự thật về người đó. Hai lối hư cấu trong 

văn học hiện thực đều có tính khoa học như nhau nhưng cách làm khác nhau vì 

đề tài ở hồi ký được quy định một cách nghiêm ngặt. Nhân vật trong hồi ký 

không phải chỉ đại diện cho một tầng lớp x  hội mà còn phải là hình ảnh rất 
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chính xác về một người có thật. Thành thật, không bịa đặt là điều kiện đầu tiên 

người ta đòi hỏi ở tư cách người viết hồi ký.” [116, tr. 41]. 

Trong công trình K  viết về chiến tranh cách mạn  và xây dựn  chủ 

n hĩa xã hội, Hà Minh Đức đ  phân biệt sự khác nhau của cái tôi trong ký cũng 

như hồi ký với tiểu thuyết - tự truyện: “Người viết tiểu thuyết - tự truyện nói về 

mình, cuộc sống của mình, nhưng không giới hạn trong khuôn khổ đó. Họ luôn 

có xu hướng mở rộng để nói về cuộc đời chung. Dòng tự truyện trực tiếp xoay 

quanh cái tôi luôn được mở rộng ra hết cảnh ngộ này đến cảnh ngộ khác, của 

cuộc đời trực tiếp và gián tiếp có liên hệ đến cái tôi” [28, tr.46]. Còn “dòng kể 

của hồi ký có một mạch trôi trực tuyến h n xoay quanh cái tôi. Những sự kiện 

cũng ít móc nối vào nhau để mở ra những khung cảnh và liên hệ mới. Kết cấu 

của tác phẩm hồi ký cũng dựa chủ yếu vào kết cấu vốn có của cuộc đời thực và 

ít đổi thay tái tạo lại khung sự kiện” [28, tr.46]. 

Nhìn chung các nhà nghiên cứu đ  đưa ra kiến giải nhưng chưa đi vào 

khảo sát có tính hệ thống từ nhiều tác phẩm của một tác giả và đối chiếu với các 

tác giả khác để thấy được đặc điểm thể hồi ký từ thực tiễn sáng tác. Chính vì vậy 

kết quả nghiên cứu chưa hệ thống hóa thành những luận điểm để làm c  sở soi 

chiếu vào tác phẩm nhằm luận giải thỏa đoán về đặc trưng riêng của thể tài vốn 

có đời sống rất phong phú và đa dạng này trong quá trình phát triển trong sự vận 

động của đời sống văn học nước nhà. 

Nghiên cứu mang tính tổng quan về hồi ký văn học Việt Nam trước 1986 

chưa thật sự được các nhà nghiên cứu quan tâm. Thông qua các bài nghiên cứu 

một tác giả, tác phẩm cụ thể, bước đầu các nhà nghiên cứu đưa ra những nhận 

định có tính khái quát về trong khoảng thời gian này. Các tác giả: Hà Minh Đức, 

Bích Thu, Đỗ Hải Ninh, Lý Hoài Thu,... đ  có nhiều nhận định sắc sảo và làm 

tiền đề cho c  sở lý luận nghiên cứu thể hồi ký.  

Trước hết, các tác giả đều đi đến khẳng định: hồi ký trở thành hiện tượng 

văn học nở rộ, thể hồi ký càng phát triển h n nữa khi văn học được “cởi trói”, 

khi đời sống dân chủ được thúc đẩy và “cái tôi” cá nhân của tác giả trở thành 
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đối tượng phản ánh. Và sau đó, mỗi tác giả đi vào nghiên cứu những vấn đề cụ 

thể của thể hồi ký. 

 Một trong những công trình nghiên cứu văn học s  đề cập đến thể hồi ký 

trong quá trình nghiên cứu lịch s  văn học nước nhà là Giáo trình văn học Việt 

Nam hiện đại của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Các tác giả đ  đề cập: 

“Trong văn xuôi những năm 90 và vài năm gần đây, thấy nổi lên hai mảng đáng 

chú ý: hồi ký-tự truyện và tiểu thuyết lịch s . Một loạt hồi ký của các nhà văn, 

nhà th , cả những nhà hoạt động x  hội đ  đem lại cho người đọc những hiểu 

biết cụ thể, sinh động và xác thực về x  hội, lịch s , về đời sống văn học và 

gư ng mặt một số nhà văn ở những thời kỳ đ  qua” [111, tr.183]. 

Trong mục Các thể k  văn học của cuốn L  luận văn học do Hà Minh 

Đức chủ biên, tác giả lý giải, dự đoán “trong tư ng lai sẽ có rất nhiều hồi ký, 

nhật ký xuất hiện khi người ta quan tâm đến cuộc đời riêng của nhiều loại người 

vốn có đóng góp hoặc nổi danh ở một lĩnh vực nào đó” [30, tr.32]. Từ đó khẳng 

định giá trị của hồi ký: “Đóng góp cho đời sống văn học bằng cuộc đời nghệ 

thuật đ  trải qua nhiều chặng đường, những trang hồi ký của nhà văn đ  gợi lên 

được những nhận thức có ý nghĩa chung cho mọi người về hiện thực x  hội và 

đời sống văn học từ những câu chuyện xảy ra thuộc về một quá khứ gần gũi và 

có nhiều liên hệ với cuộc đời hiện tại” [30, tr.32].  

Nhà văn Nguyên Ngọc trong bài Văn xuôi Việt Nam hiện nay - logic 

quanh co của các thể loại, nhữn  vấn đề đan  đặt ra và triển vọn  đ  có nhận 

định chung về hồi ký sau 1975: “Một số năm gần đây, có phần lặng lẽ nhưng 

thâm trầm, xuất hiện một số hồi ký của các nhà văn. Từ sau chiến tranh, đ  có 

rất nhiều hồi ký, có thể gọi là “hồi ký của các vị tướng”, kể lại chuyện chiến 

tranh của chính họ và đồng đội của họ. Ðôi khi những hồi ký này cung cấp được 

nhiều tư liệu lịch s  đáng quý mà chính s  đ  bỏ qua:”. Nguyên Ngọc chú ý đến 

hồi ký văn học, ít nhiều đ  cho thấy nguyên nhân của sự phát triển hồi ký sau 

1975. Theo tác giả: “Hồi ký của các nhà văn thì khác. Trong x  hội nào cũng 

vậy, nhà văn là một kiểu ký ức của x  hội. Nhà văn cũng là những người được 

x  hội “giao cho” cái công việc thường xuyên tự soi lại mình của x  hội trên con 
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đường đi tới của nó. Cho nên khi nhà văn viết hồi ký thì có khác những người 

khác, đấy là x  hội tự nói lại về chính mình (tất nhiên trong những hồi ký thành 

công). Rất đáng chú ý là hai tập hồi ký của Tô Hoài Cát bụi chân ai và Chiều 

chiều” [94]. 

Đỗ Hải Ninh đ  đi tìm căn nguyên để lý giải hiện tượng thú vị trên. Tác 

giả chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan, nguyên nhân xuất phát từ điều 

kiện lịch s , x  hội và nguyên nhân bắt nguồn từ quá trình vận động nội tại của 

nền văn học. Theo tác giả, văn học thời kỳ này tìm đến thể loại hồi ký là tìm một 

cách tiếp cận hiện thực, đáp ứng nhu cầu gi i bày của người viết, nhu cầu được 

hiểu, được chiêm nghiệm quá khứ, đánh giá lại lịch s . Lúc này, hiện thực được 

phản ánh không chỉ là hiện thực bề mặt, mà còn là hiện thực chiều sâu, đầy tính 

phức tạp, bí ẩn của con người. Tiếp đó, tác giả chỉ ra một vài đặc điểm của hồi 

ký văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới cả phư ng diện nội dung và nghệ thuật. 

Về phư ng diện nội dung, tác giả nhấn mạnh về sự quan tâm h n của các tác giả 

viết hồi ký ở sự chiêm nghiệm lịch s  và số phận cá nhân; đồng thời qua những 

trang viết, các nhà văn đ  làm sống lại ký ức về thời đại của họ, những bức chân 

dung về bạn bè, đồng nghiệp và cả bức chân dung tự họa về chính bản thân 

người viết. Về phư ng diện nghệ thuật, Đỗ Hải Ninh nhấn mạnh đến chất giễu 

nhại, giọng tự thú, tự vấn - một trong những đặc trưng riêng biệt - một thể 

nghiệm thành công của hồi ký thời đổi mới [103].  

Trong bài Hồi k  và bút k  thời k  đổi mới, Lý Hoài Thu nêu khẳng định 

vị trí hồi ký: “Không phải ngẫu nhiên vào những năm cuối thập niên 90 thế k  

   đầu thế k    I, trên văn đàn xuất hiện nhiều tác phẩm hồi ký, bút ký của 

văn nghệ sĩ, chủ yếu là các nhà văn đ  tạo nên một mảng sinh động  của đời 

sống văn học mà có thể nói ngay rằng trước đó là chưa thể có. Nhiều sự kiện 

văn học quá khứ, nhiều số phận văn chư ng cùng nhiều vấn đề phức tạp của quá 

khứ gần, xa… đ  được tái dựng theo một cách nhìn mới, không đ n giản, một 

chiều mà khoan dung, thấu tình đạt lý h n”. Theo tác giả bài báo: “Dù viết về 

quá khứ, tái dựng “ký ức thời gian đ  mất”, song giá trị và khả năng cảm hóa 

của các tác phẩm hồi ký lại được xác lập bởi góc nhìn hiện tại, đáp ứng nhu cầu 
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nhận thức thực tại”. Về phư ng diện nội dung, Lý Hoài Thu nhấn mạnh, bên 

cạnh khai thác những chủ đề - đề tài mang tầm “vĩ mô”, tầm đất nước, dân tộc 

trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại, công cuộc xây dựng chủ nghĩa ở 

miền Bắc, các tác phẩm hồi ký thời kỳ đổi mới luôn bám sát cuộc sống “vi mô” 

với bao ngổn ngang, bề bộn của “muôn mặt đời thường”, của nhân tình thế thái. 

Song song với dòng chảy lịch s  là dòng chảy văn chư ng, là công cuộc “nhận 

đường” và “lên đường” đầy khó khăn, th  thách; là những vụ án văn chư ng, là 

chân dung văn nghệ sĩ; là những số phận văn chư ng trong quá khứ cũng như 

trong hiện tại hiện lên rõ nét, trần trụi cùng với những trải nghiệm thấm thía, 

những suy tư sâu lắng về nghiệp, về nghề. Tất cả đều có trong hồi ký thời đổi 

mới [151].  

Về c  bản, Đỗ Hải Ninh và Lý Hoài Thu đều có tiếng nói chung về sự đa 

dạng trong nội dung phản ánh của hồi ký văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. 

Riêng ở phư ng diện nghệ thuật, nếu Đỗ Hải Ninh chỉ mới dừng lại việc nhấn 

mạnh đến chất giễu nhại, giọng tự thú, tự vấn trong hồi ký thời đổi mới thì Lý 

Hoài Thu chỉ ra sự đa dạng trong giọng điệu của hồi ký thời đổi mới. Mặc dù 

“giọng điệu thể loại” chủ đạo của hồi ký là thuật kể khách quan những sự kiện 

đ  qua, nhưng do sự cởi mở, phong phú về mặt phong cách và cá tính sáng tạo, 

mỗi tác giả lại mang đến cho thể loại một giọng riêng của mình. Như đến với Tô 

Hoài là “giọng điệu thâm trầm mà dung dị, thì thầm mà không đ n điệu nhàm 

chán”, và rồi cũng bắt gặp “giọng điệu dí dỏm, khôi hài pha chút bông đùa 

nhưng cũng vô cùng nghiêm trang, thâm thúy”. Còn Đặng Thai Mai, bằng giọng 

điệu nhẹ nhàng, trầm tư, sâu lắng và thường hay nhấn nhá vào những “điểm 

sâu” trong tiềm thức. Giọng điệu của Anh Th  là giọng đầy “nữ tính”, ấm áp, 

uyển chuyển… Và từ đó, Lý Hoài Thu khẳng định sự phong phú của giọng điệu 

trần thuật đ  góp phần quan trọng trong sự “phục sinh” hồi ức và “đa dạng hóa” 

trong kết cấu hồi ức mà các tác giả xây dựng cho tác phẩm của mình. Vấn đề 

quan trọng trong bài nghiên cứu là Lý Hoài Thu đ  đưa ra những kiến giải về 

việc mở rộng các “đường biên” của thể loại hồi ký thời đổi mới. Bản thân ranh 



12 

giới thể hồi ký đ  “lung lay”, có sự giao thoa, thâm nhập của nhiều thể loại khác 

vào nó đ  làm nên sự thành công và chín muồi ở thể này [151]. 

Bích Thu có cái nhìn tổng quan về sự phát triển của thể ký nói chung, hồi 

ký văn học nói riêng. Ngoài việc khẳng định vai trò của thể hồi ký từ sau năm 

1975, đặc biệt từ khi đất nước đổi mới, tác giả chỉ ra nét đặc sắc của các tác 

phẩm hồi ký thời kỳ này đều có giá trị văn học, mang đậm dấu ấn cái tôi của nhà 

văn [149]. 

Như vậy, sự phát triển mạnh mẽ của hồi ký giai đoạn từ 1986 đến 2010 

nằm trong xu thế phát triển chung của các dạng thức hồi cố, hồi thuật, nhằm 

thỏa m n những nhu cầu khẳng định cái tôi cá nhân lúc bấy giờ như một quy 

luật tất yếu. Nhiều nhà nghiên cứu có cái nhìn tổng kết, tổng quát quá trình phát 

triển của thể hồi ký. 

1.1.2. Những công trình, bài báo nghiên cứu về từng tác giả, tác phẩm  

Sau đổi mới xuất hiện nhiều công trình, bài báo nghiên cứu từng tác giả, 

tác phẩm hồi ký văn học cụ thể, đặc biệt là những tác phẩm của các tác giả có 

hành trình sáng tác lâu dài và có tiếng vang trên văn đàn. 

Số lượng các bài viết về hồi ký Tô Hoài thật phong phú. Tô Hoài là một 

trong những nhà văn khởi nguồn cho vị trí, tiếng nói của hồi ký trong hệ thống 

thể loại phát triển đa dạng sau 1975. Thể hồi ký văn học nở rộ đ  gắn liền với 

nhà văn một thời có đóng góp lớn cho nền văn học nước nhà. Tác phẩm hồi ký 

của Tô Hoài tạo được ấn tượng sâu đậm và một diện mạo mới cho thể hồi ký.  

Vân Thanh trong bài Tô Hoài qua tự truyện, đ  đánh giá: Hồi ký Tô Hoài 

đ  thật sự đóng góp vào văn học ta mảng sống buồn b  vật lộn của một thế hệ 

tuổi th  - hoặc được nhìn qua cách nhìn trẻ th  để nói một cái gì bản chất của 

cuộc đời cũ [132]. Sau đó, trong bài phê bình cuốn sách Nhớ Mai Châu của Tô 

Hoài, Tạp chí Văn học, số 4, tác giả đ  đưa ra những nhận xét có tính gợi mở về 

nghệ thuật viết hồi ký của Tô Hoài: Đấy là những trang viết không chìm vào 

những sự kiện. Nhiều chi tiết được chọn lọc, nhiều chuyện lý thú, xúc động kể 

lại một cách hấp dẫn, sinh động [132]. Võ  uân Quế trong bài N ôn n ữ một 

vùn  tron  tác phẩm đầu tay của Tô Hoài, đ  khẳng định về tập hồi ký Cỏ dại: 
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“Tô Hoài đ  miêu tả thành công các mối quan hệ gia đình, bạn bè, trai gái, làng 

xóm ở thôn quê” [121, tr.54]; và Cỏ dại là cuốn hồi ký đầu tiên đánh dấu bước 

trưởng thành về phong cách của Tô Hoài [121]. 

 Nghiên cứu, khảo luận về Cát bụi chân ai và Chiều chiều của Tô Hoài, đ  

có nhiều bài viết có những đánh giá sâu sắc về những đặc sắc của nội dung và 

nghệ thuật hai cuốn hồi ký này, từ đó khái quát về tiềm lực và tầm vóc hồi ký 

Tô Hoài nói riêng và hồi ký văn học Việt Nam nói chung.  

 Từ điển Văn học (bộ mới), khi giới thiệu Tô Hoài có những đánh giá 

mang tính khái quát về hai cuốn hồi ký Cát bụi chân ai và Chiều chiều. Các tác 

giả đ  khẳng định, hồi ức của Tô Hoài là sự chân thực, đ  có cái nhìn đa chiều 

về một thời đoạn lịch s , đặc biệt là tài năng tái dựng chân dung, gọi ra được cái 

tạng thật của những nghệ sỹ cùng thời của ông”. Các tác giả cho thấy tính chất 

xuyên văn bản trong hai tập hồi ký: “Chiều chiều gần như là một tác phẩm liên 

hoàn của Cát bụi chân ai, cũng khai thác sâu vào một đối tượng mà Cát bụi 

chân ai chưa nói hết” [109, tr.1748]. 

 Nguyễn Đăng Điệp với bài Tô Hoài, n ười sinh ra để viết, Tạp chí 

Nghiên cứu Văn học, số 9, nhận định: “Viết về cái của mình, quanh 

mình là định hướng nghệ thuật và cũng là kênh thẩm mỹ của Tô Hoài. Đúng 

h n, đây là yếu tố cốt lõi làm nên quan niệm nghệ thuật của ông. Nó khiến cho 

văn Tô Hoài có được phong cách, giọng điệu riêng. Đó là một giọng kể nhẩn 

nha, hóm hỉnh và tinh tế. Rất hiếm khi ta thấy Tô Hoài cao giọng. Những triết lý 

về đời sống của Tô Hoài bắt nguồn từ những câu chuyện đ  từng xảy ra đâu đó 

trong đời chứ không phải là sản phẩm của những tư biện xám màu”; “Những 

câu chuyện mà Tô Hoài hồi nhớ lại trong Cát bụi chân ai và Chiều chiều là 

những câu chuyện được ông thể hiện qua cái nhìn của mình về những câu 

chuyện quanh mình” [27, tr.108].. Tác giả bài báo chú ý phư ng diện nghệ thuật 

và chất tiểu thuyết trong hai tác phẩm hồi ký Cát bụi chân ai và Chiều chiều: 

“Tô Hoài không chuốt văn theo cách ép hoa trong tủ hay cầu kỳ một cách thái 

quá để tạo nên kiểu bonsai chữ nghĩa mà ông cắt tỉa, gọt giũa câu văn, tạo nên 

những cấu trúc cú pháp mới cũng là để văn gần h n với đời. Cái nhìn không 



14 

n hiêm trọn  hóa là thế mạnh của Tô Hoài, nó khiến cho nhà văn, dù viết thể 

loại nào đi chăng nữa, vẫn thổi được vào đó cái chất tiểu thuyết mà M. Bakhtin 

từng nói đến. Cái nhìn ấy càng rõ nét h n trong hai thiên hồi ký Cát bụi chân 

ai và Chiều chiều. Đặc sắc trong hồi ký của Tô Hoài theo ý tôi… “trước hết, là ở 

nghệ thuật dựng không khí và giọng điệu, thứ hai, đặt nhân vật trong muôn mặt 

đời thường và thứ ba, các chi tiết giàu chất văn xuôi. Thật đấy mà cứ như tiểu 

thuyết” [27, tr.120]. 

 Đặng Thị Hạnh đi sâu vào tìm hiểu cấu trúc thời gian của hồi ký Cát bụi 

chân ai với nhận định: “Dòng hoài niệm trong Cát bụi chân ai chạy lan man, 

rối rắm như ba mư i sáu phố phường, những phố hẹp của Hà Nội cổ đan xen 

nhau dày đặc, với những rẽ ngoặt quanh co…, vư ng quốc của Tô Hoài, 

Nguyễn Tuân (người sáng tạo ra từ “phố Phái”) và bạn bè. Thời gian hồi tưởng 

như ngẫu hứng, cũng chạy long bong theo dòng hoài niệm, móc vào đâu đấy, 

dừng lại một lát rồi lại đi, vấp phải câu nói, có khi chỉ là một từ… là đ  có thể 

đổi chiều, đi ngược về trước hoặc lùi về sau, có khi hàng chục năm. Tưởng đó 

cũng là bình thường khi “trò ch i lớn” của văn viết hồi ký là đặt chồng lên 

nhau các lớp thời gian”. Theo tác giả bài báo: “Cách viết này đ  được nhiều 

nhà văn các nước, trước tiên là Chateaubriand “khánh thành” từ thế k  trước. 

Đối với giới nghiên cứu phư ng Tây điều này đánh dấu sự đổi vị trí (nghĩa là 

tầm quan trọng) của cái tôi nhân chứng trong các sự kiện lịch s  thời hiện đại: 

Việc không còn tuân thủ trình tự biên niên như hồi ký cổ điển khiến cho không 

gian và thời gian truyện kể được đặt cao h n không gian và thời gian các sự cố 

được kể” [43, tr.37]. 

 Trong bài N ót 60 năm văn Tô Hoài, tác giả Phong Lê, khi đánh giá về 

phong cách nghệ thuật, quan niệm nghệ thuật của Tô Hoài có nhắc đến Cát bụi 

chân ai và Chiều chiều với nhận xét: “Đọc Cát bụi chân ai rồi đọc Chiều chiều, 

người đọc luôn luôn được cuốn hút bởi những gì mới mẻ, không trùng lặp, 

không mờ nhạt, không kém sút trong cái kho k  niệm của nhà văn. Chẳng lên 

giọng, cũng chẳng ra bộ khiêm nhường, Tô Hoài cứ tự nhiên mà kể về những gì 

mình đ  biết, đ  trải - những hành trình của đường đời cùng dấu ấn của nó hiển 
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lộ” [81, tr.40]. Phong Lê cũng chỉ ra chân dung “một Tô Hoài không lẫn với bất 

cứ ai, một Tô Hoài hết mình. Hóm hỉnh và thông minh. Nhẹ nhõm mà có sức 

nặng, cứ như đùa mà thật nghiêm chỉnh. Nhũn nhặn, khiêm nhường mà thật 

dũng cảm, chẳng biết sợ là gì” [81, tr.41]. Tô Hoài cứ nhấn nhá dẫn người đọc 

đi cùng mình đến những gì lạ mà quen, hoặc quen mà lạ. Và chính khả năng 

hoán đổi vị thế ấy làm nên hồi ức Tô Hoài sinh động.  

 Đặng Tiến trong bài Tổn  quan về hồi ký Tô Hoài, đ  nhận định: “Tô 

Hoài viết cái gì cũng ra tự truyện… Anh nhẩn nha kể hết chuyện này sang 

chuyện khác nhưng mỗi tác phẩm đều mang đến cho người đọc nhiều kiến thức 

mới lạ… Cát bụi chân ai mang lại nhiều hiểu biết về Nguyễn Tuân, Nguyên 

Hồng,  uân Diệu và một thời đại văn học. Tưởng đến đó là hết chuyện, nhưng 

Chiều chiều lại mang lại nhiều ánh sáng mới, rọi chiếu vào một giai đoạn dài và 

nhiều truân chuyên trong x  hội và văn học từ 1955 đến nay. Ngày nay không 

thể viết phê bình hay lịch s  văn học mà không đọc Tô Hoài” [152, tr.76]. 

 Trong bài Tô Hoài và thể hồi k , Vư ng Trí Nhàn có cái nhìn tư ng đối 

hệ thống và khẳng định hồi ký Tô Hoài “là n i con người tác giả cùng cái triết 

lý mà ông m  hồ cảm thấy và đ  theo đuổi suốt đời, cả hai có dịp bộc lộ đầy đủ 

nhất”. Tác giả bài báo đ  chỉ ra một số đặc điểm của hồi ký Tô Hoài: “Sống đến 

đâu viết đến đấy; quan niệm của Tô Hoài về cái thực - một điều hết sức thiết cốt 

với hồi ký; hồi ký Tô Hoài có sự phân thân: trong người có mình” [100, tr.20]. 

Tuy nhiên, tác giả chỉ dừng lại ở việc khẳng định tính chân thực trong việc kể lại 

những k  niệm của những mối quan hệ x  hội, văn chư ng của nhà văn. 

 Nhận xét về cuốn hồi ký Cát bụi chân ai, hai tác giả  uân Sách và Trần 

Đức Tiến trong bài Cuộc trao đổi về tác phẩm Cát bụi chân ai, Báo Văn nghệ, 

số 46, đ  đưa ra những nhận định sắc sảo. Theo Trần Đức Tiến, với Cát bụi 

chân ai, “lần đầu tiên ông đ  cho thế hệ cầm bút chúng tôi nhìn một số “nhân 

vật lớn” của văn chư ng nước nhà từ một cự ly gần,… một khoảng cách khá 

“tàn nhẫn” nhưng vì thế mà chân thực và sâu sắc” [123, tr.7]. Còn Xuân Sách 

khẳng định: “So với những tác phẩm của ông mà tôi đọc thì Cát bụi chân ai là 

quyển tôi thích nhất. Tác phẩm mang đậm phong cách Tô Hoài từ văn phong 
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đến con người. Thâm hậu mà dung dị, thì thầm mà không đ n điệu, nhàm chán, 

lan man tí chút nhưng không kề cà vô vị, một chút u mặc với cái giọng kh i 

kh i mà nói, anh muốn nghe thì nghe không bắt buộc nghe rồi hiểu, đừng cật 

vấn… Và vì thế, sức hấp dẫn chủ yếu là sự chân thật” [123, tr.36]. 

 Với bài Tô Hoài - Hà Nội trên báo Người lao động, Yên Ba đ  chỉ ra mối 

quan hệ chặt chẽ giữa Tô Hoài với mảnh đất Hà Nội trong hồi ký của ông. Tác 

giả nhấn mạnh: “Tác phẩm Chiều chiều, một cuốn hồi ký hay nhất trong một 

thập niên trở lại đây, là những trang viết của ông về cuộc sống Hà Nội quá 

v ng… Ông viết về Hà Nội, về đời mình theo cái kiểu của ông, kể cả những câu 

mà nhiều người chê ông viết sai ngữ pháp, nhưng đó là cái cách mà ông sáng 

tạo, làm giàu thêm ngôn ngữ tiếng Việt” [5, tr.25]. 

 Nhà văn Nguyễn Văn Thọ trong bài Vài cảm  iác với Chiều chiều, báo 

Văn nghệ, đánh giá sức hấp dẫn của cuốn Chiều chiều là ở giọng điệu trần thuật, 

với giọng điệu dân d , hóm hỉnh, dí dỏm rất riêng mang phong cách của Tô 

Hoài tạo thành những trang kể: Đó là “giọng bình thản, không câu nệ thứ tự thời 

gian, thứ tự các tình huống, nhân vật, nhưng thấm đượm cái nhìn rất riêng, rất dí 

dỏm của tác giả… Cái dòng chảy của Chiều chiều là dòng chảy tự nhiên. Là thứ 

văn chư ng đạt tới mức tự nhiên. Tự nhiên, dung dị đạt được, phải là bậc thặng 

thừa của văn chư ng” [146, tr.13]. 

 Bên cạnh những tiểu luận, phê bình đ  khảo sát ở trên, hồi ký của Tô 

Hoài cũng được các tác giả luận văn, luận án nghiên cứu, nhìn nhận sâu h n về 

đặc trưng phong cách thể loại. Có thể kể đến: Lê Minh Hiền với đề tài Tìm hiểu 

hồi k  Tô Hoài (1998), Đoàn Thị Thúy Hạnh với đề tài N hệ thuật trần thuật 

của Tô Hoài qua hồi k  (2001), Trư ng Thị Huyền với đề tài Đặc trưn  của thể 

loại hồi k  Tô Hoài (2007), Lê Thị Biên với đề tài Chiều chiều và nhữn  đặc 

sắc về thể tiểu thuyết - tự truyện của Tô Hoài (2007), Trần Thị Mai Phư ng với 

đề tài Nhân vật n ười kể chuyện tron  hồi k  và tự truyện của Tô Hoài (2009), 

Nguyễn Hoàng Hà với đề tài Cái nhìn, khôn   ian và thời  ian n hệ thuật tron  

hồi k  của Tô Hoài (2009), Nguyễn Thị Nguyên với đề tài Hình tượn  tác  iả 

tron  hồi k  tự truyện của Tô Hoài, N uyễn Khải, Ma Văn Khán  (2010). Trong 
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các công trình này, bên cạnh việc đề cập chân dung tự họa của Tô Hoài ở một 

vài khía cạnh như tính cách, lối sống, cuộc đời; đặc biệt nhìn thấy một Tô Hoài 

hài hước, hóm hỉnh, lạnh lùng, tỉnh táo, đôi khi tai quái đến mức sắc lạnh, tàn 

nhẫn; thì nhìn chung, những công trình nghiên cứu, các tác giả đ  chỉ ra những 

đặc sắc trong hồi ký Tô Hoài nói chung và hai tác phẩm Cát bụi chân ai, Chiều 

chiều nói riêng ở phư ng diện nội dung và nghệ thuật. Đặc biệt là trong việc 

phản ánh hiện thực, nghệ thuật trần thuật, nghệ thuật dựng chân dung, cái tôi tác 

giả trong vai trò người kể chuyện, tài dẫn truyện... được nhiều tác giả luận án, 

luận văn chỉ ra. Đoàn Thị Thúy Hạnh chỉ ra vai trò đặc biệt của miêu tả trong 

nghệ thuật trần thuật, phân tích cách tổ chức cốt truyện, phát triển mạch truyện 

của hồi ký Tô Hoài; luận văn đ  cho thấy tính phức điệu trong giọng điệu trần 

thuật của Tô Hoài, vừa hài hước, dí dỏm, pha chút mỉa mai tinh quái, lại có lúc 

trữ tình, xót xa [44]. Tác giả Nguyễn Hoàng Hà chỉ ra đặc điểm của hồi ký Tô 

Hoài ở các phư ng diện về cái nhìn, không gian và thời gian nghệ thuật. Theo 

tác giả, cái nhìn của hồi ký Tô Hoài mang đậm dấu ấn lịch s , cái nhìn nhân bản 

nghiêng về cuộc sống sinh hoạt đời thường; còn không gian trong hồi ký Tô 

Hoài đó là không gian hiện thực cụ thể gắn với những sự kiện đáng nhớ và là 

không gian sinh hoạt đời thường. Thời gian trong hồi ký Tô Hoài là thời gian 

lịch s  rộng mở đa chiều và là thời gian đời tư đồng hiện chồng chéo. Chính tính 

chất chuyên biệt về đối tượng nghiên cứu của hồi ký Tô Hoài do đó kết quả của 

công trình nghiên cứu đ  góp phần gợi mở hướng tiếp cận tác phẩm hồi ký trên 

phư ng diện thi pháp học [41]. Trư ng Thị Huyền đ  đặt các tác phẩm hồi ký 

Tô Hoài trong chỉnh thể hệ thống để đánh giá, đối chiếu và rút ra những nhận 

định có giá trị. Theo tác giả, thứ nhất, cảm quan nhân bản đời thường là cái nhìn 

xuyên suốt, bao trùm trong suốt các tập hồi ký Tô Hoài. Thứ hai, các câu 

chuyện được kể theo một mạch hồi tưởng rất tự nhiên, bằng thứ ngôn ngữ dung 

dị, đời thường, bằng sự kết hợp rất nhiều giọng điệu nên tạo nên sự phức điệu 

trong hồi ký. Và tác giả bài nghiên cứu đ  khẳng định những tác phẩm hồi ký 

Tô Hoài là tác phẩm có giá trị, như mạch ngầm trong lòng đất, càng kh i càng 

trong, càng ngọt ngào bất ngờ và thú vị [66]. Hoặc có những công trình dừng lại 
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chỉ ra một số bình diện liên quan đến nhân vật người kể chuyện ở phư ng diện: 

giọng điệu, ngôn ngữ, tài dẫn truyện… 

 Hồi ký của Anh Th  cũng được các nhà nghiên cứu, phê bình quan tâm. 

Trong cuốn Đẹp mãi bức tranh quê, N B Phụ nữ, đ  quy tụ các bài viết về hồi 

ký Anh Th  của các tác giả: Vũ Quần Phư ng, Phạm Tú Châu,  uân Cang, 

Trần Cư, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Ngọc Hiền, Lý Thị Trung… Những bài 

viết đ  bước đầu tạo những c  sở nghiên cứu hồi ký của Anh Th  ở góc độ đặc 

trưng thể loại. 

 Trong lời giới thiệu Hồi k  Anh Thơ, Nhà xuất bản Phụ nữ đ  nhận xét: 

“Trong bộ hồi ký này, bạn đọc thấy được chân dung sinh động của tác giả cũng 

như của nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi cùng thời trước cách mạng cũng như trong 

cuộc cách mạng trường chinh của dân tộc. Điều đáng lưu tâm là tư tưởng vư n 

lên, ý thức tự giải phóng mình khỏi những định kiến, những trở ngại của x  hội 

đối với giới nữ đ  xuyên suốt tác phẩm” [147, tr.2]. Vũ Quần Phư ng với bài 

Nhà thơ Anh Thơ đ  khẳng định: “Đọc tập hồi ký Từ bến sôn  Thươn ; cách kể 

thật thà của tác giả có thể làm phật lòng vài người trong cuộc (sự đời, nói thật dễ 

mất lòng, nhất là những chuyện riêng tư) nhưng đ  cung cấp khá nhiều chi tiết 

về một thời mà không phải ai dám thẳng thắn nhận xét. Anh Th  cứ lấy cái thật 

lòng mình mà kể, yêu ghét thế nào cứ xin nói thật ra. Đ  là chuyện yêu ghét thì 

không thể ai cũng giống ai. Huống chi một n a thế k  qua cách đánh giá của 

người đời đ  bao lần thay đổi” [110, tr.102]. 

 Đọc hồi ký của Anh Th , Phạm Tú Châu đ  nhận xét: “Niềm tự hào và 

vinh dự hôm nay đ  thôi thúc chị kể về cuộc đời mình, cuộc đời có nhiều nét 

tiêu biểu cho những phụ nữ muốn đạt tới tài năng và cống hiến tài năng đó cho 

dân tộc. Trong vô vàn sự kiện của cuộc đời ngoài sáu mư i xuân, Anh Th  đ  

chọn lọc được nhiều câu chuyện cảm động và lý thú, từ đó dựng lại được bức 

tranh về niềm vui nỗi buồn, chị không ngại kể lại nếp sống cũ kĩ, phong kiến 

của gia đình, họ hàng, bạn bè, không ngại nêu một số nhận xét thẳng thắn của 

mình lúc đó về người và việc, dù đúng hay sai, dù hay dù dở, dù người đó còn 

sống hay đ  khuất. Cho nên Từ bến sôn  Thươn  còn giúp bạn đọc ngày nay có 
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dịp hiểu thêm về hoạt động văn chư ng đư ng thời, qua đó thấp thoáng một số 

gư ng mặt nhà văn, nhà báo hồi đó…” [110, tr.110]. Và “…Từ Bến sôn  

Thươn  có nhiều trang khiến người đọc cảm động xót xa, nhiều trang có giá trị 

như là phong tục, tư liệu tham khảo cho văn học s , nhiều trang làm bạn đọc bất 

ngờ, chừng h ng, nhiều dòng tả cảnh giàu nhịp điệu như th  văn xuôi… Nghệ 

thuật viết văn, nghệ thuật kể chuyện đó đ  được Anh Th  tập rèn, tích lũy từ 

thời chị còn rất trẻ” [110, tr.111]. 

 Cũng trong cuốn Đẹp mãi bức tranh quê, với bài Số phận nhà thơ chìm 

nổi, tác giả  uân Cang chú ý đến vấn đề thể loại: “Ba tập Từ bến sôn  Thươn , 

Tiến  chim tu hú, Bên dòn  chia cắt… gọi là hồi ký văn học vì từ đầu đến cuối 

bà chỉ kể chuyện viết văn, làm th  và những gì liên quan đến sự nghiệp của đời 

bà. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong văn học nước ta có một bộ sách dày dặn như 

thế kể chuyện một đời văn chư ng gắn với từng bước đi của lịch s , mà lại là 

cuộc đời của một nhà văn nữ, đ  bảy nổi ba chìm với nước non” [110, tr.86]. 

Đặc điểm của hồi ký Anh Th  cũng được  uân Cang khái quát bằng những nét 

chính: “Hồn hậu và chân thật là hai đặc điểm nổi bật của ba tập hồi ký liên hoàn 

này… Đan xen vào đó là những trang đời kể chuyện thân phận một nhà th  nữ 

chìm nổi, trôi dạt, quẫy cựa tìm mình, khám phá mình và đấu tranh cho thân 

phận những người phụ nữ trên đời… Anh Th  có một sức nhớ kỳ diệu… viết 

một cách tự nhiên, giản dị, thành thực, các cảnh đời nguyên vẹn xù xì, cứ như 

thế đi ra từ cõi nhớ, không dàn dựng lớp lang, trau chuốt. Chính vì thế hồi ký 

của bà có một sức hấp dẫn riêng” [110, tr.91].  

 Trần Cư đ  có những nhận định toàn diện h n khi đánh giá về nội dung 

của hồi ký Anh Th : “Tập hồi ký đ  bổ sung thêm một bức tranh rất đẹp vào bộ 

chân dung lớn của phụ nữ Việt Nam. Cầm liềm cầm súng lại cầm bút nuôi con, 

nuôi mẹ đánh giặc, khi hòa bình lại cầm liềm, cầm kim, soi gư ng chải tóc và 

làm th . Ôi phụ nữ Việt Nam anh hùng và đẹp biết bao” [110, tr.128]. Lý Thị 

Trung cho rằng: “Tác giả Bức tranh quê trong những ngày nằm trên giường 

bệnh vẫn luôn tỉnh táo và bày tỏ niềm khao khát được hoàn thành phần bốn 

cuốn hồi ký văn học của mình. Ba phần đầu của Từ bến sôn  Thươn , Tiến  
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chim tu hú, Bên dòn  chia cắt … có sức hấp dẫn của một cuốn tự truyện chân 

thực và sinh động” [110, tr.181]. Và riêng với cuốn Từ bên sôn  Thươn , Lý 

Thị Trung khẳng định về tập hồi ký có giá trị như một tư liệu quý về một giai 

đoạn văn học sôi động. Ở tuổi 80, nữ sĩ vẫn nỗ lực viết hồi ký. Bà coi việc viết 

hồi ký là một c  hội cuối cùng để trả nốt món nợ đời đ  trót đa mang [155]. 

 Ngoài ra, tác giả Nguyễn Văn Long trong Từ điển Văn học đ  giới thiệu 

về hồi ký Anh Th : “Từ bến sôn  Thươn , Tiến  chim tu hú, Bên dòn  chia cắt, 

một bộ sách n a hồi ký, n a tự truyện, ghi lại những k  niệm về hoạt động văn 

học từ thuở thiếu thời đến khi tự khẳng định mình qua tập Bức tranh quê những 

hoạt động cách mạng và văn học từ sát trước Cách mạng tháng Tám cho đến 

cuối những năm 90 của thế k    . Cuốn sách cho thấy giọng văn lôi cuốn của 

Anh Th  và khả năng dựng lại các hồi ức tỉ mỉ, sinh động của bà” [109, tr.47]. 

Nguyễn Ngọc Hiền, trong cuốn Nữ sĩ Việt Nam, tiểu sử và  iai thoại cổ - cận 

hiện đại, cho rằng: “Từ bến sôn  Thươn  là một tập hồi ký, đôi chỗ được tiểu 

thuyết hóa… nữ sĩ Anh Th  viết rất giản dị, trung thực, khá hấp dẫn… Mặt 

khác, Từ bên sôn  Thươn  còn cho ta thấy mục đích của tác giả muốn nêu cao 

tinh thần tự lực, đấu tranh và đoàn kết” [49, tr.965]. Nguyễn Hoàng S n, với bài 

Đẹp mãi Bức tranh quê, đ  nhắc đến lời của nhà văn Tô Hoài nhận xét hồi ký 

Anh Th : “Bộ hồi ký khiến sự nghiệp của bà trở nên phong phú h n, mặc dù chỉ 

riêng với Bức tranh quê, bà đ  có vị trí xứng đáng và không thể thay thế trên thi 

đàn” [124, tr.62]. Trần Hoàng Thiên Kim, với bài Tình - thơ của nữ sĩ Anh Thơ 

đ  cho rằng mục đích đến với thể loại hồi ký của bà là “để ghi lại một thời nhiệt 

huyết của mình, của bạn bè mình” [70]. Chính vì vậy, những năm tháng cuối 

đời, sức yếu, cô đ n, hiu quạnh nhưng Anh Th  vẫn dành tất cả cho công việc 

viết hồi ký của mình. 

 Nhìn chung, các bài viết về hồi ký Anh Th  mới chỉ dừng lại ở việc giới 

thiệu một cách khái quát với những nhận định mang tính s  khởi ban đầu, chưa 

có công trình nào đi sâu nghiên cứu bộ ba hồi ký: Từ bến sôn  Thươn , Tiến  

chim tu hú, Bên dòn  chia cắt của nữ sĩ trong tính liên hoàn và chỉnh thể. 
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Hồi ký của nữ sĩ Mộng Tuyết - Núi Mộn   ươn  Hồ cũng gây được sự 

chú ý của các nhà phê bình, nghiên cứu. Trong lời cảm đề đầu cuốn hồi ký của 

nữ sỹ Mộng Tuyết, Huy Cận có viết: “Núi Mộng gư ng Hồ - Đông Hồ - Mộng 

Tuyết là duyên văn tự, mà cũng là tình duyên, tình đời thấm đượm tình non 

nước” [14, tr.4]. Cùng theo Huy Cận, cuốn hồi ký để lại ấn tượng về một mối 

tình th , cặp thi tài, một đôi lứa tìm thấy nhau trong sự nghiệp và sự thăng hoa, 

chính là cái “đẹp”. Chính vì thế, những câu th  của Đông Hồ tặng cho Mộng 

Tuyết Thất tiểu muội: “Tài hoa thân thế phù du lắm. Núi Mộng gư ng Hồ th  

hiển linh” đ  mất đi vĩnh viễn sự phù du, cái còn lại chính là sự “hiển linh”. Mối 

“liên tài tri kỉ” đ  chắp cho trang hồi ký của Mộng Tuyết có một sức hút về 

những k  niệm, tài năng và những trăn trở của người nghệ sĩ có tâm với đời 

được mở ra và đồng hành trong các chặng đường phát triển của văn học nước 

nhà nói chung và thể hồi ký nói riêng. 

Trong Từ điển Văn học, Vũ Thanh giới thiệu về ba tập hồi ký của Mộng 

Tuyết: “Năm 1998, Mộng Tuyết cho xuất bản cuốn hồi ký Núi Mộn   ươn  

Hồ… ghi lại cuộc đời, sự nghiệp, những hoạt động văn học, văn hóa của bà, 

Đông Hồ và một số văn nghệ sỹ khác” [109, tr.999]. Đoàn Minh Tuấn với bài 

N ười con  ái tron  chữ phươn  Đôn , không chỉ phân tích nội dung mà còn 

chú ý đặc điểm về kết cấu của tác phẩm: “Ba tập hồi ký văn học của Mộng 

Tuyết gồm 60 bài viết, về những k  niệm với văn nhân cả nước… Các cuộc du 

ngoạn… giao lưu thù tạc với bạn văn bốn phư ng” [157, tr.78]. Trên trang web 

http://www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn, Lê Thị Thanh Tâm đ  có bài viết Núi 

Mộn   ươn  Hồ chỉ ra những nét đặc sắc về nội dung trong tập hồi ký của 

Mộng Tuyết với hình ảnh vùng đất Hà Tiên trầm buồn, th  mộng, cổ kính; 

những cuộc đời đ  trải qua cả bình yên, sóng gió của thời đại; ở đó có cuộc đời, 

những bước đường sự nghiệp của nhà th  Đông Hồ, mối tình Đông Hồ - Mộng 

Tuyết; ở đó đầy ắp những câu chuyện du ngoạn…[129]. 

Hồi ký của Mộng Tuyết cũng được một số luận văn Thạc sĩ nghiên cứu ở 

phư ng diện đặc điểm nội dung và nghệ thuật. Với đề tài Đặc điểm hồi k  của 

Mộn  Tuyết, Nguyễn Thị  uân Mai có cái nhìn hoàn chỉnh về ba tập hồi ký của 
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Mộng Tuyết ở phư ng diện nội dung và nghệ thuật: là những trang viết thật nhẹ 

nhàng, say đắm bởi những tình tiết rất thật và đầy lý thú, bất ngờ về những sự 

kiện liên quan đến đất nước cũng như chuyện tình cảm riêng tư của mình. Hai 

yếu tố này đan cài vào nhau làm cho trang hồi ký Mộng Tuyết thật đầy ắp nội 

dung nhưng cũng đầy chất suy nghiệm [87]. 

Về cuốn hồi ký Năm thán  nhọc nhằn năm thán  nhớ thươn  của Ma 

Văn Kháng có các bài viết của Hồ Anh Thái, Nguyễn Ngọc Thiện, Bùi Bình 

Thi, Đinh Hư ng Bốn, Thi Thi, và công trình nghiên cứu của Nguyễn Thị 

Nguyên, Lê Thị Kim Liên. Các tác giả đ  ban đầu đưa ra những nhận định về 

những giá trị đặc sắc của hồi ký Ma Văn Kháng trên phư ng diện nội dung và 

nghệ thuật. 

Hồ Anh Thái với bài Ma Văn Khán  con đườn  hồi ức, đ  nhận xét về 

nội dung và cách viết của cuốn hồi ký Năm thán  nhọc nhằn năm thán  nhớ 

thươn , trong đó, tác giả đ  đánh giá về giá trị nội dung cuốn hồi ký về việc từ 

số phận một cá thể soi chiếu qua lịch s  người đọc có thể hình dung ra một thời 

đại”, cách viết “nhu đấy nhưng bên trong là thép tôi rừng rực” [139, tr.34]. 

Nguyễn Ngọc Thiện với bài Ma Văn Khán  và cuốn hồi k  - tự truyện 

mới lại chỉ ra quá trình thai nghén, ra đời rất kỳ thú, tâm huyết của tác phẩm 

trong bốn năm ròng. Tác giả đ  nhận định có tính khái quát về giá trị nội dung 

của cuốn hồi ký: “cùng với niềm đam mê viết như là sự phân thân, để trình bày 

chính kiến, quan điểm trước những vấn đề của x  hội và con người trong những 

năm tháng đầy biến động của đất nước đêm trước cao trào đổi mới; qua những 

tư liệu đời sống về gia đình và những người cùng thời, đ  khắc họa một cách ám 

ảnh một thời kỳ của đời sống x  hội đang trên bờ vực thẳm, tất yếu phải đổi mới 

để tồn tại và phát triển”. Đồng thời, tác giả cho rằng đây là tác phẩm hồi ký - tự 

truyện đặc sắc, bởi lẽ nhà văn không chỉ kể lại một cách trung thực, mắt thấy tai 

nghe mà còn miêu tả, dựng lại một cách tạo hình, sống động với ngôn từ, bút 

pháp, phong cách của một cây bút tài hoa, l o thực [145]. 

Với bài Ma Văn Khán  với hồi k  Năm thán  nhọc nhằn năm thán  nhớ 

thươn , Bùi Bình Thi đ  chỉ ra hành trình cuộc đời của nhà văn và động c  viết 



23 

của Ma Văn Kháng. Theo Bùi Bình Thi: “Cuốn hồi ký là cuốn sách chất ngất 

đời sống và nhuyễn chất trữ tình” [141]. Đinh Hư ng Bốn có bài Đọc hồi k  Ma 

Văn Khán  thấy bón  văn nhân. Tác giả đ  nhận ra ở hồi ký Ma Văn Kháng 

một con người rất “nhân ái, có tình”, một lối viết không kiểu cách, không cầu kì, 

như vừa tâm sự, vừa kể chuyện… viết là để gi i bày chứ không phải để câu 

khách [13]. Thi Thi với bài Văn tron  hồi k  và hồi k   của một nhà văn, đ  cho 

rằng: sức hấp dẫn của cuốn hối ký Năm thán  nhọc nhằn năm thán  nhớ thươn  

chính là ở chất liệu đời sống phong phú và tâm tình nhẹ nhàng của nhà văn toát 

lên qua từng trang sách [143]. 

Nguyễn Thị Nguyên với đề tài Hình tượn  tác  iả tron  hồi k  tự truyện 

của Tô Hoài, N uyễn Khải, Ma Văn Khán . Lê Thị Kim Liên với đề tài Thể hồi 

ký tự truyện tron  hồi k  của Ma Văn Khán  và Đặn  Thị Hạnh. Cả hai công 

trình đều khảo sát cuốn hồi ký Năm thán  nhọc nhằn năm thán  nhớ thươn  để 

chỉ ra phong cách hồi ký tự truyện đặc sắc của Ma Văn Kháng. Nguyễn Thị 

Nguyên, đi sâu vào khảo sát hình tượng tác giả và chỉ rõ: Ma Văn Kháng với 

giọng điệu trữ tình, sâu lắng, mỉa mai, châm biếm, triết luận sâu xa [95]. Lê Thị 

Kim Liên với phạm vi đề tài nghiên cứu rộng h n và đ  chỉ ra ba đặc trưng c  

bản của hồi ký tự truyện Ma Văn Kháng: thứ nhất, hồi ký tự truyện là n i tác giả 

thể hiện cái tôi bản thân rõ nét nhất; thứ hai, là n i phản ánh hiện thực; thứ ba, 

là đặc trưng về nghệ thuật, thể hiện trên bình diện điểm nhìn trần thuật, kết cấu, 

giọng điệu và ngôn ngữ [82]. Nhìn chung, về hồi ký của Ma Văn Kháng, các tác 

giả đều có sự thống nhất ở thái độ khen ngợi tác phẩm, khâm phục tác giả. Song 

các bài viết chỉ là những nhận xét trên phư ng diện cảm nhận, cảm thụ văn học, 

chưa có tính hệ thống, chưa có cái nhìn toàn diện, khái quát.  

Về cuốn hồi ký Nhớ lại một thời của Tố Hữu, có bài viết Hành trình cách 

mạn  - hành trình thơ của Mai Hư ng. Tác giả bài báo đ  nhận ra nét riêng 

trong lối viết của Tố Hữu là luôn đặt song hành cùng nhau giữa hành trình cách 

mạng với hành trình th . Mỗi sự kiện lớn lao của dân tộc đều gợi cảm hứng cho 

hồn th  Tố Hữu thăng hoa cảm xúc, ví như bài Hoan hô chiến sĩ Điện Biên [62]. 

Trần Đình S  trong bài viết Một thời hoạt độn  - Một thời thơ, đ  đánh giá cuốn 
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hồi ký Nhớ lại một thời của Tố Hữu: “Đọc hồi ký của Tố Hữu đ  củng cố thêm 

quan niệm của chúng tôi: th  Tố Hữu là th  trữ tình chính trị và nhiều đặc điểm 

của th  ông phải đặt trong yêu cầu của công tác tư tưởng thì mới lý giải được 

thấu đáo” [125, tr.355]. 

Những tác phẩm hồi ký văn học của Nguyễn Vỹ, Lưu Trọng Lư, Huy 

Cận, Đào  uân Quý, Nguyễn Ngọc Tấn, Hoàng Minh Châu, Phan Tứ,  uân 

Hoàng…cũng được các nhà nghiên cứu, phê bình quan tâm và đưa ra những 

đánh giá, nhận định có giá trị. 

 Lê  uân Việt, trong bài Đọc “Âm van  thời chưa xa” - hồi k  của Xuân 

Hoàng, đánh giá: “Sức sống tạo nên cho cuốn hồi ký là lối viết trung thực, giản 

dị, trong sáng mà nhà th  say mê, hào hứng, pha chút nỗi buồn của hoài niệm kể 

với bạn đọc”; “Thời gian nghệ thuật của Âm van  thời chưa xa có phần nghiêng 

về xu hướng thứ hai, nghĩa là nhiều trang miêu tả, nhiều chi tiết hấp dẫn say mê 

người đọc, cuốn hút từ tư duy sáng tạo của tác giả khiến trang văn được kéo dài, 

gây ấn tượng trùng lặp” [163, tr.55]. Còn thế giới nhân vật là những “người thân 

trong gia đình, từ họ nội, họ ngoại, ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè, thầy dạy 

chữ…  uân Hoàng đều chân thật kể lại bằng những trang văn giàu cảm xúc, ấm 

áp h i thở cuộc sống hằng ngày và mang dáng dấp, tiếng vọng của thời đại” 

[163, tr.56]. 

Với bài giới thiệu cuốn Hồi k  Son  Đôi của Huy Cận đăng trên báo Tuổi 

trẻ, tác giả Lam Điền đ  nhận xét: “Tập hồi ký như những mảng tái hiện tuổi 

th , và trong những trang văn đầy cảm xúc ấy, những sự kiện còn nhớ được tự 

thân nó là một dấu ấn có sức nặng đối với lòng tác giả” [26, tr.2]. 

Đặng Ngọc Huyền, trong công trình nghiên cứu Đặc điểm hồi ký của các 

nhà thơ Lưu Trọn  Lư - Huy Cận - Xuân Diệu đ  tìm hiểu nội dung các cuốn 

hồi ký Nửa đêm sực tỉnh của Lưu Trọng Lư, Hồi k  Son  Đôi của Huy Cận để 

tái hiện chân dung người kể chuyện với các tư cách đời sống: con người nghệ 

sỹ, con người bình thường và nhân chứng lịch s  x  hội; cách dẫn dắt tình tiết 

đến ngôn ngữ trần thuật và giọng điệu trần thuật. Tác giả rút ra nhận định: đó là 

những trang hồi ký tràn ngập k  niệm, từ thời ấu th  cho đến lúc trưởng thành, 
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từ cuộc đời của cá nhân nhà th  đến cuộc đời rộng lớn của nhân dân, đất nước; 

tất cả đ  góp phần lý giải những bước đường hình thành tư tưởng, nhân cách 

người nghệ sỹ. Mặt khác, vì là hồi ký của các nhà th  l ng mạn nên người đọc 

có thể tìm thấy nhiều hình ảnh nên th , cách so sánh ví von và giọng trữ tình, 

đằm thắm của th  ca [67]. 

Về cuốn hồi ký Nhớ lại của Đào  uân Quý, trong Từ điển văn học, tác 

giả Đặng Thị Hảo đ  cho rằng, cuốn hồi ký đ  “ghi lại chân thật chặng đường 

h n n a thế k  hoạt động cách mạng, lao động nghệ thuật với tư cách là nhân 

chứng của nhiều biến động cùng với các sự kiện văn chư ng lớn trong toàn 

quốc” [109, tr.386].  

 Về cuốn hồi ký Một thời để mất của Bùi Ngọc Tấn- một nhà văn cuộc đời 

nhiều sóng gió, chìm nổi, bất hạnh, đa truân cũng được sự quan tâm của một số 

nhà phê bình. Mỗi nhà phê bình đều có một cách cảm nhận nét đẹp riêng trong 

hồi ký của Bùi Ngọc Tấn. Song ai cũng thống nhất, đằng sau chân dung các văn 

nghệ sỹ, bạn bè, đồng nghiệp của Bùi Ngọc Tấn, qua lối viết hồn hậu, ngấm 

ngầm, sôi bỏng qua giọng văn trầm tĩnh, đôn hậu của ông, ta thấy một thời, một 

đời người. Bùi Ngọc Tấn hiện lên là con người có ý chí, nghị lực phi thường, 

chan chứa tình yêu thư ng với đời, với nghề, với người, đặc biệt là những người 

bạn đ  cùng ông chia ngọt, sẻ bùi, động viên ông vượt qua những b o táp của 

cuộc đời. Đọc hồi ký của ông, ta không chỉ kinh ngạc, cảm động, thán phục mà 

còn tin. Tin vào chữ, tin ở người. Những nhận định này nhận thấy trong các bài 

nghiên cứu: Một thời khôn  mất của Văn Long, Viết về bạn bè thấy chân dung 

của tác  iả của Đình Kính, Một kiếp bên trời của Phạm  uân Nguyên, Bùi N ọc 

Tấn kể chuyện bạn bè của Trần Thiện Đạo, Chữ nặn  của Lê Minh Hà, Sinh khí 

của văn chươn  của Khánh Phư ng.  

 Các tác phẩm hồi ký của các học giả, nhà nghiên cứu phê bình như Đặng 

Thai Mai, Vũ Ngọc Phan, Đào Duy Anh, Nguyễn Hiến Lê, Đặng Anh Đào,… 

tuy chưa được nghiên cứu một cách hệ thống, nhưng mỗi bài viết đều có một cái 

nhìn riêng, khám phá một điểm thú vị ở mỗi tác phẩm hồi ký các tác giả này. 
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1.2. Đánh giá tình hình nghiên cứu và hướng triển khai đề tài 

1.2.1. Về tình hình nghiên cứu 

 Trong quá trình khảo sát và nghiên cứu tài liệu, chúng tôi nhận thấy, 

nghiên cứu về thể hồi ký trong những năm gần đây, giới nghiên cứu phê bình đ  

quan tâm h n và nghiên cứu theo hai hướng: nghiên cứu tổng quan về thể hồi ký 

và nghiên cứu từng tác giả, tác phẩm hồi ký. Tuy nhiên, sự nghiên cứu trong 

thời gian qua chưa thực sự đầy đặn cả về phư ng diện tư liệu và nội dung 

nghiên cứu. Những bài viết có ý nghĩa bao quát chung về diện mạo thể hồi ký 

còn ít và sự phân tích, lý giải điều kiện, quy luật phát triển, các khuynh hướng 

cũng như đặc điểm hồi ký ở mỗi giai đoạn còn s  sài. Nguyên do trước hết vì 

hồi ký không có bề dày lịch s  như các thể loại khác. Ngay các công trình lý 

luận, các giáo trình cũng chỉ dành vài trang cho hồi ký, nếu dẫn chứng, minh 

họa chủ yếu cũng dẫn chứng tác phẩm văn học nước ngoài.  

  Những nghiên cứu về tác giả, tác phẩm hồi ký chưa có tính hệ thống và 

toàn diện. Phần lớn chỉ tập trung vào Cát bụi chân ai và Chiều chiều của Tô 

Hoài, và gần đây là Năm thán  nhọc nhằn năm thán  nhớ thươn  của Ma Văn 

Kháng, Từ bến sôn  Thươn , Tiến  chim tu hú, Bên bờ chia cắt của Anh Th ; 

Núi Mộn   ươn  Hồ của Mộng Tuyết; những tác phẩm hồi ký văn học khác 

chưa được quan tâm thích đáng.  

Như vậy, thể hồi ký ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, 

độc giả rất quan tâm đến loại thể này; thế nhưng kết quả nghiên cứu về hồi ký 

đạt được còn mang tính đ n lẻ, rời rạc, chưa thỏa m n được nội lực vốn có của 

thể loại hồi ký ở cả phư ng diện nội dung và nghệ thuật. 

1.2.2. Hướng triển khai đề tài 

 Ý kiến người đi trước thật sự đem đến cho chúng tôi nhiều gợi mở xung 

quanh thể hồi ký: đặc trưng thể loại, sự đan xen thể loại, giá trị tư liệu, vấn đề sự 

thật và hư cấu, cái tôi tác giả, phong cách hồi ký,… Trên c  sở kế thừa thành 

tựu đ  có, chúng tôi đưa việc nghiên cứu hồi ký văn học vào một hệ thống, từ 

xác định khái niệm, đặc trưng thể loại, đến soi chiếu quá trình phát triển hồi ký 
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qua các giai đoạn, tái hiện diện mạo, đặc điểm, các khuynh hướng vận động 

cùng những đóng góp của hồi ký đối với sự phát triển của văn học Việt Nam 

hiện đại, góp thêm tiếng nói đánh giá đầy đủ h n thành tựu của văn học Việt 

Nam trên phư ng diện thể loại.  

Từ việc hệ thống hóa lý luận về thể loại hồi ký, chúng tôi đưa ra những 

kiến giải riêng về lý luận có tính thực tiễn nghiên cứu trong việc khái quát đặc 

điểm thể hồi ký văn học từ năm 1975 đến 2010. 

Khảo sát và phân loại các tác phẩm hồi ký để tái dựng diện mạo và chỉ ra 

sự vận động, phát triển của bộ phận hồi ký, cụ thể là hồi ký văn học Việt Nam từ 

1975 đến 2010.  

Đặt tác phẩm hồi ký trong chỉnh thể để khảo sát, đối sánh làm rõ thêm 

chân dung các nhà văn, hiện tượng văn học, chính trị, văn hóa giáo dục… trong 

đời sống x  hội Việt Nam. Qua đó, hệ thống, đánh giá những đặc trưng nghệ 

thuật của thể hồi ký văn học nhằm xác lập vai trò, vị trí và giá trị của thể loại 

này trong đời sống văn học dân tộc nói chung và từ 1975 đến 2010 nói riêng.  

Tiểu kết 

Ở Việt Nam, hồi ký ra đời muộn h n so với các thể loại văn học khác 

nhưng sự hình thành và phát triển của hồi ký đ  tạo nên một diện mạo mới cho 

đời sống văn học nước nhà. Các nhà nghiên cứu văn học đ  có sự chú ý và đưa 

ra những đánh giá về vị trí của từng tác giả, tác phẩm hồi ký; đ  cung cấp những 

c  sở lý luận căn bản cho việc nghiên cứu về đặc trưng thể hồi ký. Tuy nhiên, 

các công trình còn mang tính đ n lẻ, rời rạc, chưa có tính hệ thống để làm nổi 

bật được đặc trưng có tính khu biệt về nội dung và nghệ thuật của hồi ký. Điều 

đó cho thấy việc xác lập c  sở để phân tích, lý giải điều kiện, quy luật phát triển, 

các khuynh hướng cũng như đặc điểm hồi ký một cách thỏa đáng là công việc 

rất cần thiết và có những đóng góp lớn trong việc nghiên cứu hồi ký nói chung 

và hồi ký văn học giai đoạn 1975 đến 2010 nói riêng.  
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Chương 2 

DIỆN MẠO HỒI KÝ TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 

 

 Trong lịch s  văn học Việt Nam, hồi ký là thể loại không có bề dày 

truyền thống. Hồi ký gần như không có mặt trong văn học trung đại từ nhiều lý 

do. Về mặt văn hóa, là một nước phư ng Đông với nền văn hóa lúa nước, phải 

phụ thuộc nhiều vào tự nhiên nên con người Việt Nam luôn coi trọng tập thể, đề 

cao tinh thần đoàn kết, tư ng thân tư ng ái. Do vậy, con người cá nhân đ  bị 

khuất lấp trong cộng đồng, ý thức cá nhân không được xem trọng, giá trị cá 

nhân ít được đề cao. Mặt khác, Việt Nam là đất nước phải chịu h n một nghìn 

năm Bắc thuộc, bị chi phối mạnh mẽ của tư tưởng phong kiến lấy “trung quân ái 

quốc” làm đầu, nên con người cá nhân càng bị coi nhẹ. Về quan niệm thể loại, 

hệ thống thể loại chủ yếu tiếp biến từ văn học Trung Quốc như chiếu, biểu, hịch, 

phú… chi phối cái nhìn thể loại của một cộng đồng văn học. Những thể loại, thể 

tài ở đó hình tượng tác giả giữ vai trò trung tâm chưa được coi trọng, là cận văn 

học hoặc ngoại biên. Bởi những lý do trên, ở thời trung đại, hồi ký chưa xuất 

hiện như một thể loại văn học. Nhìn chung, một vài tác phẩm mới chỉ là báo 

hiệu, khởi động cho sự hình thành hồi ký ở chặng đường sau. Đặc biệt trong sự 

chuyển đổi hệ hình văn học, những thập niên đầu thế k    , trước những đổi 

thay sâu sắc của x  hội, sự ra đời của cái tôi cá nhân, sự chuyển đổi của đời sống 

thể loại... là c  sở để hồi ký hình thành, phát triển và ngày càng đạt thêm những 

thành tựu mới. 

2.1. Thể hồi ký 

2.1.1. Giới thuyết khái niệm và quan niệm thể  oại 

Hồi k  

Giải thích khái niệm hồi ký, các nhà nghiên cứu ở Việt Nam đ  căn cứ 

vào nhiều góc độ khác nhau. Có tác giả dựa vào nội hàm nghĩa của từ “hồi ký” 

để nêu khái niệm, có người dựa vào đặc trưng thể loại, hoặc dựa vào cách kể 

chuyện của thể tài này để nêu ra khái niệm. Nhìn chung, các nhà nghiên cứu khá 
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thống nhất ở điểm c  bản: hồi ký là tái hiện quá khứ gắn với người thật, việc 

thật, tác giả chính là người trong cuộc hoặc chứng kiến... Theo khảo sát của 

chúng tôi, về khái niệm hồi ký, các nhà nghiên cứu bàn đến cụ thể như sau: 

Trong các loại từ điển, khái niệm hồi ký được hiểu thống nhất. Theo Từ 

điển tiến  Việt (Hoàng Phê): “Hồi ký là thể văn ghi lại những điều còn nhớ sau 

khi đ  trải qua, đ  chứng kiến sự việc” [114, tr.591]. Nguyễn Văn Đạm trong Từ 

điển tườn   iải và liên tưởn  tiến  Việt, đưa ra cách hiểu: “Hồi ký là thể văn 

thuật lại theo thứ tự thời gian những sự việc mà tác giả đ  trải qua hoặc chứng 

kiến một phần nào trong những mối quan hệ thời đại” [22, tr.386]. Theo Từ điển 

thuật n ữ văn học: “Hồi ký là một thể loại thuộc loại hình ký, kể lại những biến 

cố xảy ra trong quá khứ mà tác giả là người tham dự hoặc chứng kiến [107, 

tr.127]. Như vậy, các cách lý giải trên về c  bản đều dựa theo hình thức chiết tự 

từ Hán Việt: hồi là quay trở lại, ký là ghi chép những điều chứng kiến. Đây là 

cách lý giải ngắn gọn, dễ hiểu cho số đông người đọc nhưng khái niệm này thiếu 

độ mở, đông cứng không phù hợp với tình hình phát triển của hồi ký hiện đại. 

Trong thực tế, các tác phẩm hồi ký, đặc biệt là những tác phẩm hồi ký ra đời vào 

những năm đầu thập niên của thế k    I, khá đa dạng về nghệ thuật tự sự, về 

kết cấu. Nhiều tập hồi ký, không chỉ là ghi chép sự kiện ký ức, dòng hồi tưởng 

không theo dòng chảy thời gian tuyến tính, mà có sự đứt nối, chắp vá, đan xen 

quá khứ hiện tại một cách rất linh hoạt.  

 ác thuật ngữ tư ng đồng và quan niệm thể  oại 

Nhiều quan niệm cho rằng hồi k   à một tiểu  oại của k , là thể tài văn 

học. Quan niệm này thống nhất trong hầu hết các công trình lý luận văn học. Lại 

Nguyên Ân trong 150 thuật n ữ văn học định nghĩa: Hồi ký là “một thể thuộc 

thể tài ký. Tác phẩm hồi ký là một thiên trần thuật từ ngôi tác giả, kể về những 

sự kiện có thực trong quá khứ mà tác giả tham dự hoặc chứng kiến” [4, tr.154]. 

Công trình L  luận văn học khi phân loại ký tự sự thành những tiểu loại, các tác 

giả ghép chung nhật ký, hồi ký và xem hồi ký là “thể loại ghi chép các sự kiện 

quá khứ đ  trải qua do đư ng sự thực hiện, cũng là một hình thức văn học riêng 
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tư, mình nói về mình, một dạng tự truyện của tác giả. Hồi ký cung cấp những tư 

liệu của quá khứ mà đư ng thời chưa có điều kiện nói được” [126, tr.379-380]. 

Hà Minh Đức (chủ biên) cuốn L  luận văn học xác định: “Hồi ký ghi lại những 

diễn biến của câu chuyện và nhân vật theo bước đi của thời gian qua hồi tưởng” 

[30, tr.285].  

Tuy vậy, giữa lý thuyết thể loại và thực tế sáng tác đôi lúc có độ chênh. 

Bản thân thể hồi ký có đời sống riêng, vận động thay đổi ở từng chặng đường 

văn học, khiến cho các khái niệm, quy ước có tính quy phạm không lý giải hết sự 

đa dạng của nó. Chính điều này, trong quá trình nghiên cứu thể hồi ký, ranh giới 

giữa nó với các loại hình gần nó cần phải xác định rõ ràng và căn cốt để thấy rõ 

bản chất, cái gốc của nó, từ đó mới có thể soi chiếu, lý giải về hồi ký, thể văn 

học luôn vận động, chuyển hóa không ngừng. Một số nhà nghiên cứu trên c  sở 

so sánh loại hình, đ  chỉ ra điểm tư ng đồng và khác biệt của hồi ký với những 

tiểu loại khác của ký.  

Về hồi k  và nhật k , nhóm tác giả Từ điển thuật n ữ văn học chỉ ra 

những điểm giống và khác nhau c  bản: “ ét về phư ng diện quan hệ giữa tác 

giả với sự kiện được ghi lại về tính chính xác của sự kiện, về góc độ và phư ng 

thức diễn đạt, hồi ký có chỗ giống với nhật ký. Còn về phư ng diện tư liệu, về 

tính xác thực không có hư cấu thì hồi ký lại gần với văn xuôi lịch s , tiểu s  

khoa học. Khác với s  gia và nhà viết s , người viết hồi ký chỉ tiếp nhận ghi 

chép phần hiện thực mà tác giả nhìn rõ h n cả dựa trên những ấn tượng và hồi ức 

riêng trực tiếp của mình. H n nữa, bản thân người viết hồi ký luôn được mô tả 

trình bày ở bình diện thứ nhất. Hồi ký thường khó tránh khỏi tính phiến diện và 

ít nhiều chủ quan về thông tin, tính không đầy đủ của sự kiện, song sự không đầy 

đủ của nó do sự diễn đạt sinh động trực tiếp của tác giả lại có giá trị như một tài 

liệu xác thực đáng tin cậy” [107, tr. 127]. Cũng đồng nhất điều này, nhóm tác giả 

trong Từ điển Văn học (bộ mới) quan niệm: “Hồi ký gần nhật ký ở hình thức gi i 

bày, ở chỗ không dùng thủ pháp cốt truyện, ở cách kể thường theo thứ tự thời 

gian, ở việc chú ý đến các sự kiện mang tính tiểu s ” [109, tr.646-647]. Lại 
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Nguyên Ân trong 150 thuật n ữ văn học mở rộng so sánh: “Có những tác phẩm 

hồi ký rất gần với văn xuôi lịch s ; lại có những tác phẩm gần với tiểu thuyết;… 

một dạng hồi ký viết về các nhà văn, nghệ sĩ, nhà hoạt động x  hội, gọi là chân 

dung văn học” [4, tr.155]. 

 Về mối quan hệ giữa hồi ký với nhật ký, có thể khẳng định rằng, giữa hai 

thể tài có đường biên gần nhau ở hình thức gi i bày, ở việc không dùng các thủ 

pháp cốt truyện và đều chú ý đến các sự kiện mang tính tiểu s . Song, nhật ký là 

dạng trần thuật từ ngôi thứ nhất số ít dưới hình thức những ghi chép sự kiện đang 

diễn ra hàng ngày, có đánh số ngày tháng, không hư cấu; ghi lại các sự kiện đời 

tư đồng thời bộc lộ những cảm xúc, suy tư của bản thân chứ không chủ đích viết 

cho công chúng; trong khi hồi ký có thể bao gồm sự tái cấu trúc, sắp xếp sự kiện 

rời rạc không liền mạch trong trí nhớ của tác giả, và có thể có hư cấu. Hồi ký và 

nhật ký đều là những chuyện đời tư, nhưng hồi ký được viết theo chiều nghịch 

của thời gian, hướng về dĩ v ng với cảm hứng hồi cố, còn nhật ký được viết theo 

chiều thuận, ghi lại những sự kiện và cảm xúc hàng ngày. Hồi ký có tính tổng 

kết và lý giải còn nhật ký có tính thời sự và thường dang dở, ít khái quát, bởi thời 

gian sống và viết gần như đồng thời. Nếu hồi ký viết ra nhằm gi i bày, thú nhận 

với người khác, thiên về hướng ngoại thì nhật ký là lối viết thầm kín cho riêng 

mình, có tính riêng tư và hướng nội. 

Về hồi k  và tự truyện, nội hàm hai khái niệm này rất gần nhau nhưng 

không hoàn toàn trùng khít. Trong Từ điển Văn học (bộ mới), Đỗ Đức Hiểu phân 

biệt: “Hồi ký có thể chỉ ghi lại những sự kiện về một thời kỳ lịch s , mà tác giả 

không phải là nhân vật chính; còn tự truyện kể chuyện của cái “tôi” tác giả. Tự 

truyện không phải một tập hợp những k  niệm tản mạn, mà được bố trí như một 

truyện, một tiểu thuyết” [109, tr.1906]. Như vậy, giữa hồi ký và tự truyện đều đề 

cập đến những gì thuộc về quá khứ. C  chế của người viết hồi ký và tự truyện 

đều hướng về dĩ v ng, đều có cảm hứng tổng kết và lý giải, đều được viết ra cho 

người khác đọc để bộc bạch cái tôi, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân.  ét về bản 

chất, tự truyện mang đặc trưng của truyện, giàu tính miêu tả, chú ý đến nghệ 



32 

thuật kể, còn hồi ký mang đặc trưng của ký, nặng về tính sự kiện, tính xác thực. 

Tự truyện xuất phát từ nhu cầu lý giải bản thân nhiều h n, từ nhu cầu đó để tập 

trung vào quá trình hình thành nhân cách và lịch s  thế giới nội tâm của mình 

trong sự tư ng tác với thế giới bên ngoài, còn hồi ký chỉ xuất hiện khi người ta 

có cảm hứng hồi cố, có nhu cầu trục vớt quá khứ khi nó đòi được hiện diện trong 

hiện tại, thỏa m n mong muốn xét lại lịch s . Do vậy, tự truyện có cái tôi hiện 

tại, hồi ký không có cái tôi hiện tại và thông thường hồi ký cần có độ lùi thời 

gian h n đủ cho ký ức sống lại, đong đầy một niềm tiếc nuối, hiện thực bị khuất 

lấp được trình ra. 

Hồi k  và các dạng thức tự thuật. Tiểu thuyết tự thuật là dạng tiểu thuyết 

s  dụng những “câu chuyện cuộc đời” có thật để làm chất liệu sáng tạo nghệ 

thuật. Trong tiểu thuyết tự thuật, người kể chuyện xưng “tôi” đồng nhất với tác 

giả, kể chuyện về đời mình, kể cả chuyện riêng tư, trong đó có cả sự hư cấu về 

những câu chuyện liên quan đến đời mình. Như vậy, đường biên giữa tiểu thuyết 

tự thuật với hồi ký thật nhạt nhòa. Hồi ức và sáng tạo, sự thật và hư cấu, cái 

riêng và cái chung luôn có nguy c  lẫn vào nhau, thâm nhập vào nhau ở hai thể 

loại này. Tuy nhiên, dựa vào những nét khu biệt, ta vẫn nhận ra ranh giới giữa 

tiểu thuyết tự thuật và hồi ký. Tiểu thuyết tự thuật tuy dựng lại cuộc đời của 

người đó, trong thời đại đó nhưng đ  hư cấu hóa, còn hồi ký là dựng lại gư ng 

mặt quá khứ trong đó có cuộc đời của mình với những chi tiết tiểu s , đời tư 

không có sự hư cấu. Bản chất sự thật trong tiểu thuyết tự thuật ở đây là cái 

giống, có khi là “phiên bản” của sự thật, tác giả là người không chịu trách nhiệm 

về điều đó. Còn hồi ký, nếu có hư cấu thì đó cũng chỉ là cách để chuyển tải sinh 

động cái sự thật. Hồi ký xuất phát điểm của nó không phải sáng tạo nghệ thuật 

mà cốt để nhớ lại, viết lại quá khứ và cuộc đời của tác giả, còn tiểu thuyết tự 

thuật là sự sáng tạo của nhà văn. 

Ngoài ra, xét về chất liệu, tính xác thực và tính không hư cấu, hồi ký còn 

giống với văn xuôi lịch s , tiểu thuyết khoa học. Song, nếu các thể loại này 

hướng vào tính nghiêm ngặt của sự thực và nghiên cứu, phân tích các tư liệu một 
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cách toàn diện, thì hồi ký s  dụng một cách tự do h n những sự kiện thực và chỉ 

tiếp nhận, ghi chép những phần hiện thực mà tác giả thấy rõ h n trên c  sở 

những ấn tượng và hồi ức riêng của mình. 

Nhìn chung, trong sự phát triển của thể hồi ký, đường biên thể loại không 

tuyệt đối, bản thân tác phẩm hồi ký luôn có sự xâm nhập, dung hợp các thể tài, 

thể lọai khác. Chính sự giao thoa giữa các thể loại, tác phẩm hồi ký càng được 

chắp thêm đôi cánh vư n ra những chân trời mới của việc tái hiện hiện thực. Nó, 

đồng thời cũng thể hiện tính hiện đại, năng động, linh hoạt của thể loại ký nói 

chung trong thời kỳ mở rộng và đổi mới tư duy nghệ thuật của những năm sau 

1975. Tuy vậy, văn bản hồi ký dù có tính tự do (do tính chủ quan của hồi ức) 

hoặc dẫu khó xác định đường biên thể loại thì cũng không thể nằm ngoài khung 

đặc trưng thể loại.  

Từ nhiều cách hiểu về thể hồi ký, chúng tôi giới thuyết khái niệm hồi ký 

và xem đây là c  sở lý thuyết của luận án. Hồi k  là thể loại tự sự đặc biệt thuộc 

loại hình k , “là thiên trần thuật từ n ôi tác  iả” - kể lại nhữn  sự việc đã xảy 

ra tron  quá khứ mà bản thân đã tham dự hay chứn  kiến, thậm chí có thể lấy 

chất liệu từ chính cuộc đời mình. Hồi k  có thể có hư cấu nhưn  đòi hỏi phải có 

tính xác thực, và hình thức tự sự của dòn  hồi ức. 

2.1.2. Đặc trưng hồi k  

 Phần lớn các công trình, bài báo đề cập hồi ký đều dựa vào thể loại mẹ là 

ký. Từ điển thuật n ữ văn học (Lê Bá Hán, Trần Đình S , Nguyễn Khắc Phi 

đồng chủ biên) định nghĩa về hồi ký: “Hồi ký là một loại hình văn học trung 

gian, nằm giữa báo chí và văn học, gồm nhiều thể, chủ yếu là văn xuôi tự sự như 

bút ký, hồi ký, du ký, phóng sự, ký sự, nhật ký, tuỳ bút,...” [107, tr.162].  

Như vậy, là tiểu loại của ký, bản thân hồi ký cũng mang trong mình 

những đặc trưng của ký nhưng khác với ký; hồi ký là thể loại  hi chép về nhữn  

 ì xảy ra tron  quá khứ trên cơ sở hồi tưởn  mà n ười viết - bình diện thứ nhất 

của tác phẩm hồi k ,  hi lại bằn  nhữn  ấn tượn , hồi ức trực tiếp của mình. 

“Người viết hồi ký kể lại những điều mà mình có dịp quan sát, hoặc nghe trực 
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tiếp, những sự việc và con người để lại những ấn tượng sâu sắc, gắn bó với 

những k  niệm riêng, nhưng đồng thời cũng có một nội dung x  hội phong phú” 

[30, tr.230]. Quá khứ được hồi cố trong thể hồi ký là những sự việc đ  để lại ấn 

tượng sâu sắc, vẫn còn gây ám ảnh và có ý nghĩa quan trọng đối với người viết, 

với cuộc đời hiện tại. Vì vậy, những trang hồi ký thường thể hiện sự chiêm 

nghiệm về cuộc sống, hé mở những bí mật trong cuộc đời - có thể bí mật riêng tư 

và bí mật cộng đồng, những khoảnh khắc lớn lao của thời đại, những trăn trở, 

suy ngẫm về con người, thời cuộc... Chính đặc điểm này khiến cho nội dung của 

hồi ký gắn với những k  niệm riêng, nhưng đồng thời lại có một nội dung x  hội 

phong phú. Thời điểm câu chuyện xảy ra thuộc về quá khứ gần gũi và có nhiều 

liên hệ với cuộc đời hiện tại. 

Hồi ký là ghi chép sự việc diễn ra trong quá khứ, nên một tron  nhữn  

đặc trưn  cơ bản nhất thể hồi k  là tính xác thực của đối tượn  miêu tả và tính 

trun  thực của n ười hồi tưởn . Đây cũng là quan điểm khá thống nhất trong 

nhiều nhà nghiên cứu về hồi ký ở Việt Nam từ trước đến nay. Bàn về tính xác 

thực trong thể  hồi ký, Hà Minh Đức đ  nhấn mạnh: “Không gắn với sự thật 

trong đời sống, ký dễ ch i v i và xóa đi ranh giới giữa mình với các thể loại 

khác” [30, tr.211]. Nhà văn Nguyễn Khắc Trường trong một cuộc trao đổi với 

phóng viên tuần báo Văn nghệ về vấn đề sự thật trong hồi ký đ  đề cập: “Riêng 

hồi ký đòi hỏi rất khắt khe về sự thật, sự trung thực, công minh, không được yêu 

ghét cá nhân, không được nhân đó để thanh minh, đề cao mình. Nếu làm được 

như vậy, hồi ký có sức mạnh chống lại sự xuyên tạc về một sự kiện, một nhân 

vật nào đó mà trước đây còn lờ mờ chưa rõ” [156, tr.76]. Chính yêu cầu cao về 

tính xác thực trong hồi ký nên người viết hồi ký hay người trần thuật phải là 

người trong cuộc, kể lại những việc đ  xảy ra trong quá khứ mà bản thân đ  

tham dự hoặc chứng kiến, thậm chí lấy chất liệu từ chính cuộc đời mình. Và tác 

giả là người tham dự hoặc chứng kiến nên xét về bản chất, thông tin trong hồi ký 

đều mang tính xác thực cao, rất ít yếu tố hư cấu. Ở phư ng diện này, hồi ký hấp 

dẫn người đọc bởi những tư liệu có giá trị về bản thân người viết, về không khí 
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thời đại, các sự kiện lịch s  trong quá khứ mà cuốn hồi ký đó dựng lên. Bởi vậy, 

viết hồi ký không phải là sự lựa chọn của số đông nhà văn; viết hồi ký là sự “đấu 

tranh để viết ra”, là “một cuộc mổ xẻ toàn diện” mà người viết phải thật sự dũng 

cảm. Theo Phư ng Lựu: “ ét về bản chất, hồi ký không nhằm thông tin thẩm 

mỹ, mà chủ yếu là thông tin sự thật. Nói điều này không có nghĩa hồi ký không 

cần có yếu tố nghệ thuật. Và không vì trung thực với sự kiện mà các tác phẩm 

hồi ký mất đi giá trị nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ, ngược lại hồi ký đ  trở thành 

một thể loại văn học phổ biến trong đời sống văn học hiện nay. Bởi xét cho 

cùng, “trong sự thực cũng đ  có cái thẩm mỹ” [85, tr.424]. 

Hồi k  man  tính chủ quan của n ười kể chuyện quá khứ. Bởi sự thật xảy 

ra đ  có độ lùi vào quá khứ, cho nên dù là người chứng kiến cũng không thể nhớ 

lại tường tận mọi diễn biến sự việc, không thể bao quát hết, nhất là sự việc đ  

xảy ra quá lâu. Đồng thời, bản thân người viết hồi ký luôn được trình bày mô tả 

ở bình diện thứ nhất. Vì thế, hồi ký thường khó tránh khỏi tính chủ quan của 

người viết. Có nghĩa là trong hồi ký cũng có yếu tố hư cấu. Tuy nhiên, hư cấu ở 

đây được hiểu với nghĩa là nhà văn có thể s  dụng những hình thức không xác 

định. Nghĩa là không phải bịa đặt hay thêm thắt vô căn cứ mà là cả một quá trình 

lựa chọn, sắp xếp và tổ chức các tư liệu, chi tiết dữ kiện, với mục đích trình bày 

hiện thực một cách chân thực, đúng với bản chất của nó. H n nữa, tính chủ quan 

của hồi ký còn do sự nhìn nhận, đánh giá của người viết. Hiện thực phản ánh 

trong hồi ký là hiện thực được lựa chọn, và gây ấn tượng sâu sắc với người kể 

nên nó luôn ám ảnh, buộc phải viết ra, phải giải tỏa. Hiện thực ấy được tái hiện 

với một trạng thái cảm xúc riêng, được nhìn nhận, đánh giá lại bằng nhận thức 

chủ quan và bằng kinh nghiệm sống của người viết. Do vậy, người viết hồi ký 

khi tái hiện hiện thực không giữ thái độ khách quan như các s  gia. Hiện thực 

trong hồi ký cũng không thể so với các tư liệu gốc, các chứng tích mang tính lịch 

s  mà nó chỉ là một phần c  sở để xác minh hiện thực trên phư ng diện lịch s , 

x  hội. Điều quan trọng nhất, thông qua các sự kiện, các chi tiết liên quan đến 

tiểu s , cũng như qua cách đánh giá, nhìn nhận, thái độ tình cảm trước những gì 
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được kể đến, tác giả hồi ký gián tiếp bộc lộ mình trong tính khuôn khổ của sự 

thật lịch s , qua đó làm tăng thêm ý nghĩa x  hội và giá trị nghệ thuật của tác 

phẩm. Vì vậy, các nhà lý luận quan ngại rằng người viết hồi ký “do thời gian lùi 

xa, nhiều sự kiện nhớ không chính xác, nhớ nhầm hoặc tưởng tượng thêm mà 

không tự biết”; “Hồi ký chỉ thực sự có giá trị khi người viết tuyệt đối trung thực 

với chính mình và có trách nhiệm với x  hội... không tô vẽ cho mình và thêm 

thắt cho người khác” [126, tr.380].  

Tất cả những điều đó cho thấy, dẫu được xếp vào dạng văn xuôi phi hư 

cấu nhưng nhìn chung, hồi ký chưa hoàn toàn là sự thật mà chỉ là một góc nhìn. 

Nhà văn kể gì, sự thực nào được tái hiện; nhà văn không kể gì, lướt qua hoặc 

trừu xuất những sự kiện, hiện tượng vốn là sự thật? Tính chủ quan của hồi ký vì 

vậy thể hiện cái nhìn tích cực, nhưng cũng có lúc bộc lộ cái nhìn lệch lạc của 

người viết hồi ký. Cách ứng x  với quá khứ cho thấy dù hồi ký yêu cầu phải xác 

thực nhưng không thể nào viết được sự thật một cách tuyệt đối. Điều đó phụ 

thuộc vào nhân cách, văn hóa của người viết hồi ký, kể cả quan hệ đạo đức đối 

với độc giả, với cộng đồng. 

 ét ở phư ng diện nghệ thuật, một tron  nhữn  đặc trưn  nổi bật nhất 

của thể hồi k  là cách kể chuyện theo dòn  hồi tưởn , nhớ đến đâu kể đến đó và 

thường không s  dụng thủ pháp cốt truyện. Tác giả có thể hồi tưởng lại quá khứ 

theo trật tự thời gian tuyến tính, từ quá khứ xa đến quá khứ gần. Tuy nhiên trong 

tác phẩm hồi ký, dòng hồi ức cũng có thể bị đảo lộn không theo một quy luật 

khách quan mà chịu sự tác động của ý thức-tác giả. Có nghĩa là sự phản ánh hiện 

thực trong hồi ký được tuân theo quy luật riêng của dòng hồi tưởng. Quy luật 

dòng hồi tưởng này còn gọi là “dòng ý thức”. Nhìn từ đặc trưng thể loại, “dòng ý 

thức” là một thuật ngữ chỉ một xu hướng tiểu thuyết khởi điểm từ đầu thế k     

ở phư ng Tây, có khả năng tái hiện trực tiếp đời sống nội tâm, xúc cảm và liên 

tưởng ở con người. Ở Việt Nam, sau 1986, kỹ thuật dòng ý thức trở nên phổ biến 

ở nhiều thể loại. Riêng với hồi ký, thủ pháp này không s  dụng như một kỹ thuật 

mà là c  chế tự nhiên của dòng hồi tưởng, xuất phát từ cách kể tự thân, vốn có 
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của hồi ký. Trong quá trình vận động, phát triển của hồi ký, các tác giả đ  ý thức 

phát huy c  chế này, góp phần tạo nên sức hấp dẫn, lôi cuốn người đọc trong 

nghệ thuật trần thuật của tác phẩm hồi ký.   

2.1.3.  ách phân  oại hồi k   

Các nhà lý luận cố gắng xây dựng những khái niệm, định nghĩa có tính 

chất kinh viện nhằm khu biệt hóa, đặc trưng hóa hồi ký nhưng thực tiễn sáng tác 

chứng tỏ sự phong phú, đa dạng của hồi ký. Tác phẩm hồi ký đôi khi tùy thuộc 

vào hoàn cảnh, tâm thế và khí chất của người viết. Do vậy, có hiện tượng cùng 

một văn bản nhưng có lúc chính tác giả của nó cho là hồi ký, khi thì cho nó là 

tiểu thuyết. Việc định danh thể loại ở đây đôi khi không phải thuộc đặc trưng của 

sáng tạo mà do áp lực ngoài sáng tạo. Do vậy nghiên cứu văn bản chỉ dựa vào 

tên thể loại của nó đôi khi bị “đánh lừa”, bị chệch hướng. Nhìn chung, trong thực 

tiễn sáng tác, hồi ký phát triển với những biểu hiện rất phong phú, tạo ra nhiều 

nhánh, nhiều dạng, nhiều sự kết hợp, đan xen giữa hồi ký với các thể loại khác 

như tự truyện, tiểu thuyết,… Căn cứ vào một số phư ng diện chính như đề tài, 

khuynh hướng cảm hứng, phư ng thức thể hiện, các nhà lý luận xác định một số 

kiểu hồi ký c  bản: 

1. Dựa vào khái niệm có thể chia hồi ký thành hai dạng. Một là, dạng theo 

“khung” truyền thống, đó là đảm bảo “tái hiện quá khứ người thật việc thật”, 

người kể chuyện xưng “tôi”, là người trong cuộc hoặc chứng kiến. Hai là, dạng 

hồi ký được định danh bằng thể loại khác do ý đồ của tác giả vì những lý do 

ngoài sáng tạo hoặc kiểu hồi ký ẩn trong một thể loại khác (mang dáng dấp của 

thể loại khác, pha trộn với thể loại khác). Đây là dạng thức nới rộng đường biên 

so với “khung” thể loại truyền thống. 

2. Dựa vào đề tài/chủ đề, tác phẩm hồi ký có thể thuộc hồi ký lịch s , hồi 

ký đời tư, hồi ký chân dung. Mỗi đề tài/chủ đề được cảm nhận, khám phá, tái 

hiện ở nhiều góc độ khác nhau tạo nên bức tranh đa dạng, sinh động khi đề cập 

đến lịch s , đời tư hay khắc họa chân dung. Viết về đề tài lịch s  dân tộc, hồi 

ký cách mạng do các nhà hoạt động trong lĩnh vực chính trị, quân đội viết, thì 
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đưa ra bức tranh x  hội rộng lớn gắn với biến cố lịch s , gắn cái nhìn đến 

những vấn đề ảnh hưởng lớn đến đời sống tư tưởng của đất nước; còn hồi ký 

văn học do các nhà văn, nhà th , nhà nghiên cứu văn hóa nghệ thuật thì tái hiện 

lịch s  qua cái nhìn đời thường, gắn liền với những số phận cá nhân và cả chân 

dung chính mình. 

3. Theo cảm hứng chủ đạo, nhìn chung, hồi ký gồm ba khuynh hướng 

chính. Một khuynh hướng thể hiện cảm hứng tôn vinh, ngợi ca sự nghiệp cách 

mạng dân tộc, sự nghiệp của một cá nhân có ảnh hưởng lớn đến lịch s , đời sống 

tư tưởng đất nước một thời. Khuynh hướng này thường xuất hiện trong hồi ký 

cách mạng. Khuynh hướng nhận thức lại, chủ yếu hướng vào những câu chuyện 

riêng tư, thế sự với cái nhìn đính chính, hoặc nhận thức lại quá khứ (dựng lại 

những gì chưa được kể, hoặc mảng hiện thực bị khuất lấp đ  đủ điều kiện lên 

tiếng). Khuynh hướng tự trào, chủ yếu hướng đến việc kể lại sự thật quá khứ, về 

chính cuộc đời mình với cái nhìn hài hước, giễu nhại.  

4. Căn cứ vào bản chất của thể loại, hồi ký có thể chia thành hai xu 

hướng. Thứ nhất là hồi ký có tính hướng nội, chủ yếu là tái hiện hiện thực dựa 

vào sự trải nghiệm, chiêm nghiệm của bản thân người viết. Ở đây, việc cảm 

nhận, suy ngẫm những sự kiện, biến cố lịch s  chỉ làm nền để người viết nhìn lại 

quá khứ, phán xét con người mình là chính.  u hướng thứ hai là hồi ký có tính 

hướng ngoại. Những cuốn hồi ký lấy việc quan sát bên ngoài để làm điểm nhấn, 

những sự kiện, biến cố lịch s , văn hóa, x  hội trở thành đối tượng chính của bức 

tranh quá khứ chứ ít đào sâu vào thế giới nội tâm. 

5. Căn cứ vào sự dung hợp thể loại, hồi ký có rất nhiều dạng thức: hồi ký -

tự truyện, hồi ký mang dáng dấp tiểu thuyết tự thuật. Đặc biệt trong đời sống văn 

học đư ng đại, khi mỗi tác phẩm muốn tự xác định cho mình một thể loại thì 

hiện tượng giả hồi ký, giả tự truyện, giả tiểu thuyết… khá phổ biến. Như vậy, 

điều này cho thấy đường biên thể loại đ  được mở rộng khả năng. Trong thực tế, 

một số tác phẩm khó có thể xác định được thể loại. Người đọc tiếp nhận ở dạng 

kiểu khác với nh n thể mà tác giả đ  cấp cho nó. Như Nhữn  n ày thơ ấu của 
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Nguyên Hồng, dù được ghi trên bìa là hồi ký nhưng các nhà nghiên cứu vẫn xem 

là tự truyện; Chiều chiều của Tô Hoài được Phạm  uân Nguyên cho là “n a hồi 

ký n a tự truyện”,… 

 Hồi ký rất đa dạng về kiểu loại, chúng dễ thâm nhập với các thể loại khác 

tạo nên những dạng thức rất phong phú. Hiện tượng “dịch chuyển” này không 

chỉ có ở hồi ký mà còn phổ biến ở bất cứ thể loại có sự tham gia của yếu tố tiểu 

s , tự thuật. Cần dựa và cái “gốc” và đặc trưng có tính trội để xác định từng ranh 

giới và nội hàm của chúng. 

2.2. Những chặng đường phát triển của hồi ký trong văn học Việt Nam 

hiện đại 

2.2.1. Giai đoạn trước 1975 - Những kh i động có tính dự báo 

  Trong giai đoạn đầu của sự chuyển đổi phạm trù văn học, đời sống thể 

loại chưa ổn định. Bên cạnh những thể tài truyền thống, dạng ghi chép, tự thuật 

bắt đầu phát triển.  uất hiện những tác phẩm có tính “ghi chép”, hoặc đan xen 

giữa hồi ký, bút ký, du ký như: Chuyến đi Bắc k  năm Ất Hợi (Trư ng Vĩnh 

Ký), Hạn mạn du k  (Nguyễn Bá Trác), Mười n ày ở Huế, Một thán  ở Nam k  

(Phạm Quỳnh),… Tiếp sau đó là sự xuất hiện của những tác phẩm có tính tự 

thuật, những hồi ký-tự truyện như: Phan Bội Châu niên biểu (Phan Bội Châu), 

Giấc mộn  lớn (Tản Đà),… Tuy nhiên, giai đoạn này chưa có hồi ký nguyên 

dạng (tức có những tác phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của “khung” lý luận về 

hồi ký).  

 Từ năm 1930 đến năm 1945, sự du nhập của văn hóa phư ng Tây đ  làm 

nền tảng x  hội Việt Nam “một phen điên đảo, lung lay” (Thi nhân Việt Nam, 

Hoài Thanh - Hoài Chân). Quan niệm cá nhân với ý thức đầy đủ, trọn vẹn về bản 

ngã, những khát vọng, những nhu cầu chính đáng thuộc về con người được x  

hội trân trọng. Đội ngũ sáng tác văn học chủ yếu là tầng lớp trí thức Tây học, đa 

số tuổi đời còn rất trẻ, có vốn kiến thức hiện đại, song chưa nhiều trải nghiệm, 

chưa thấu suốt những thăng trầm lịch s  và chưa có độ lùi cần thiết về thời gian 

để nảy sinh nhu cầu hồi cố, tổng kết các chặng đường đ  qua. Chính đội ngũ này 
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giai đoạn sau viết hồi ký rất nhiều như: Quách Tấn, Vũ Ngọc Phan, Nguyễn 

Hiến Lê, Nguyễn Công Hoan, Tố Hữu, Anh Th , Huy Cận, Lưu Trọng Lư, 

Mộng Tuyết…  

Trong hệ hình hiện đại, đời sống thể loại có nhiều thay đổi. Hệ thống thể 

loại truyền thống lần lượt cáo chung, các thể loại hiện đại từng bước định hình, 

phát triển. Theo dòng chảy của lịch s  văn học nước nhà, mọi thể loại văn học 

luôn được định danh. Tuy vậy, n a đầu thế k  XX, tên gọi một số thể loại vẫn 

chưa thống nhất, đường biên thể loại, khung đặc trưng thể loại vẫn chưa được 

xác định rõ. Đặc biệt là thể ký còn đang trong quá trình hình thành và phát triển, 

ranh giới giữa ký và các thể loại văn học khác; giữa các tiểu loại của ký chưa 

được phân định rõ nét, từ đó dẫn đến sự không thống nhất trong cách định danh 

thể loại. Điều này cũng xảy ra với các sáng tác vẫn được định danh là tùy bút của 

Nguyễn Tuân. Một chuyến đi, Chiếc lư đồn  mắt cua, Tóc chị Hoài tuy gọi là 

tùy bút, “nhưng thật ra có sự đan xen tự truyện, du ký, tạp văn v.v...” [73]. 

Nhữn  n ày thơ ấu (Nguyên Hồng), Cỏ dại  (Tô Hoài) đều là hồi ức về qu ng 

đời th  trẻ của hai nhà văn lớn thuộc khuynh hướng hiện thực. Tuy vậy sự phân 

định thể loại ở hai tác phẩm này vẫn còn gây tranh cãi (là hồi ký, tự truyện, hay 

hồi ký-tự truyện). Cách gọi tên thể loại không thống nhất trước hết là do tính 

chất dung hợp, tư ng tác vốn có của bản thân thể loại văn học (không chỉ là đặc 

trưng của tiểu thuyết- một thể loại nuốt vào bản thân những thể loại khác). Mặt 

khác, giữa các tự truyện, hồi ký có điểm chung là đều đề cập đến những gì thuộc 

về quá khứ. C  chế của người viết hồi ký và tự truyện đều hướng về dĩ v ng, đều 

có cảm hứng tổng kết và lý giải, đều được viết ra cho người khác đọc để bộc 

bạch cái tôi, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Dẫu vậy, căn cứ vào đặc trưng thể 

loại, “người viết hồi ký thường chỉ tái hiện phần hiện thực thường nằm trong tầm 

nhìn của mình, chỉ căn cứ chủ yếu vào những ấn tượng và hồi ức của bản thân 

mình”. Hồi ký do vậy thường mang đậm tính chủ quan; các sự kiện được kể lại 

không khỏi chịu tác động bởi các quy luật “quên l ng” và “làm méo lệch” của c  

chế hồi ức… Giống như các thể loại văn xuôi nghệ thuật khác, hồi ký rất đa dạng 
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kiểu loại; nó cũng tư ng đối ít định hình về cấu trúc và định hướng thẩm mỹ...” 

[109, tr.646-647]. Nới rộng đường biên thể loại, Nhữn  n ày thơ ấu, Cỏ dại là 

những tác phẩm hồi ký, góp phần khẳng định sự phát triển của hồi ký giai đoạn 

n a đầu thế kỉ   .  

Đặc biệt là sự xuất hiện một số hồi ký của các nhà hoạt động cách mạng, 

làm phong phú thêm diện mạo hồi ký, tiêu biểu là N ục Kon Tum của Lê Văn 

Hiến, kể về những năm tháng tù đày và tố cáo chế độ nhà tù của thực dân Pháp 

đối với tù chính trị tại ngục Kon Tum. Đư ng thời, tác phẩm ra đời đ  tạo được  

tiếng vang lớn, nhưng cũng gây ra những ý kiến không đồng nhất về thể loại (ký 

sự/hồi ký). 

Từ 1945 đến 1975, hồi ký phong phú h n. Độ lùi thời gian đủ để cho 

nhiều nhà văn nhìn lại quá khứ. Diện mạo hồi ký văn học đầy đặn h n nhưng 

mới chỉ đạt thành tựu bước đầu. Đội ngũ sáng tác hồi ký giai đoạn này về c  bản 

là những nhà văn thuộc thế hệ tiền chiến; những nhà văn - nhà báo như Nguyễn 

Công Hoan, Vũ Bằng, Nguyên Hồng… Một số nhà th  của phong trào Th  mới 

cũng đóng góp vào thành tựu còn ít ỏi của hồi ký giai đoạn này như Nguyễn Vỹ, 

Vũ Hoàng Chư ng… Nội dung của hồi ký của thế hệ nhà văn này đều viết về 

những đời văn - đời người, khắc họa chân dung văn nghệ sĩ cùng thời qua hồi ức, 

hoặc ghi chép, luận bàn về đời sống văn chư ng, báo chí. Bốn mươi năm nói láo 

của Vũ Bằng nhìn lại cuộc đời làm báo của chính nhà văn, của đồng nghiệp. Đây 

là những trang ghi lại lịch s  báo chí Việt Nam giai đoạn giữa thế kỉ    với 

nhiều giọng điệu. Bên cạnh giọng chính luận (của người làm báo kể về nghề báo, 

những sự kiện liên quan đến báo chí..); giọng suy tư (của một con người trải qua 

những thăng trầm nhìn lại đời mình); giọng hoài niệm trữ tình (của một nhà văn 

hoài v ng), xuyên suốt tác phẩm là giọng hài hước. Ngay từ nhan đề tác phẩm 

(Bốn mươi năm nói láo) và những dòng đầu tiên, giọng hài hước, giễu cợt đ  lộ 

rõ như một chủ âm: “Bây giờ, người ta gọi nghề làm báo là nghề nói láo ăn tiền. 

Kẻ viết bài này ng  vào nghề đó đ  lâu, hôm nay, ngồi giở lại cuốn sổ ký ức của 

mình, xin nhận ngay là mình làm nghề “nói láo”. Vì thế tác giả lấy đầu đề tập ký 
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ức là “Bốn mư i năm nói láo” chớ không dám đề là “Bốn mư i năm làm báo” vì 

tác giả nhận thấy rằng “nói láo” là một cái vinh dự, làm nghề “nói láo” là làm 

một nghề đặc biệt ít ai dám đem ra khoe khoang” [10, tr.11-12]. 

Văn thi sĩ tiền chiến của Nguyễn Vỹ viết về chân dung, cuộc đời của một 

thế hệ văn nhân thi sĩ giai đoạn n a đầu thế kỉ   . Đây là tập hồi ký khá đặc 

biệt, ở đó đường biên thể loại có độ nhòe. Tính chất dung hợp thể loại thể hiện 

qua lời tựa của tác giả tập hồi ký: “Tác phẩm này không phải là một văn học s , 

cũng không phải một công trình khảo luận. Đây là chứng dẫn một thời đại, của 

một người đ  bước trong lịch trình hăng say của Thế hệ Văn học Cận kim, đ  lăn 

lóc hằng ngày với các bạn đồng hành. Nó đ  sống, đ  thấy, đ  cảm xúc giữa một 

thế giới mới đột nhiên xuất hiện từ một thế giới cũ” [146, tr.4]. Tác phẩm được 

xem là tập ký ức văn học.  

Những cuốn hồi ký này, đều lấy cái “tôi” tác giả làm trung tâm, song cái 

“tôi” đó làm điểm tựa để tác giả mở ra nhiều cảnh đời, nhiều số phận liên quan 

trực tiếp, nghĩa là tác giả viết về mình song đồng thời cũng mở rộng diện miêu tả 

để cái “tôi” nói nhiều mối quan hệ x  hội. Trong hồi ký Đời viết văn của tôi, 

Nguyễn Công Hoan đúc kết, nhìn lại hành trình sáng tác của chính mình, qua đó 

chia sẻ kinh nghiệm của một đời văn. Nguyên Hồng với Bước đườn  viết văn, 

Một tuổi thơ văn, đ  kể lại thành thực về tuổi th , về gia đình, những bất hòa 

trong các mối quan hệ; nền tảng Thiên chúa giáo; những căn cứ làm nên những 

trang văn của một nhà văn nhân đạo. Hồi ký Ta đã làm chi đời ta của Vũ Hoàng 

Chư ng kể lại qu ng đời nhiều thăng trầm phiêu l ng của nhà th . Lấy câu th  

“Ôi! ta đ  làm chi đời ta?” (trong bài th   Đời tàn n õ hẹp, tập th  Mây- 1943), 

Vũ Hoàng Chư ng hồi tưởng về một chặng đường đời - “Thời gian không ngừng 

trôi, cuộc biển dâu lại tiếp diễn”. Qua hồi ức của Hoàng những tên tuổi một thời 

như Nguyễn Bính, Thế Lữ, Huy Cận,  uân Diệu, Tô Ngọc Vân… và không khí 

của một thời đại, một lối sống của văn nghệ sĩ hiện ra chân thực.  

Với tập hồi ký Nhớ n hĩ chiều hôm, nhà s  học Đào Duy Anh cũng đóng 

góp cho thành tựu chung của hồi ký giai đoạn này. Tập hồi ký là sự tổng kết 
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cuộc đời của một nhà s  học, văn hóa học nhiều tâm huyết và tài năng. Tác giả 

tập hồi ký khẳng định: “Cái khía cạnh chủ đạo là sự diễn biến tư tưởng của tôi 

từng bước đi vào chủ nghĩa Mác để lấy nó làm kim chỉ nam hướng dẫn mọi hoạt 

động của tôi trong lĩnh vực nghiên cứu và tư tưởng, vì đời tôi thực ra không phải 

là một cuộc đời hoạt động chính trị, mà là cuộc đời tìm tòi và phục vụ về văn 

hóa của một người trí thức mà thôi” [1, tr. 4]. 

Đáng chú ý là sự xuất hiện những tác phẩm hồi ký của các tướng lĩnh, các 

nhà hoạt động cách mạng. Trong dòng chảy chung của nền văn học mang 

khuynh hướng s  thi (1945-1975), trên nền cảnh kháng chiến vệ quốc và xây 

dựng chủ nghĩa x  hội ở miền Bắc; độ lùi thời gian và yêu cầu chính trị hiện tại 

đ  hội đủ để ra đời hàng loạt hồi ký của tướng lĩnh, nhà quân sự. Tiêu biểu như: 

Hai lần vượt n ục (Trần Đăng Ninh); Nhữn  năm thán  khôn  thể nào quên là 

tập hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Hữu Mai thể hiện; Nhân dân ta rất 

anh hùng của Hoàng Quốc Việt (nhà báo Thép Mới ghi); Khôn  còn con đườn  

nào khác (Nguyễn Thị Định);… Có thể nói, với ý thức tô đậm, ngợi ca chiến 

công để tri ân cách mạng, hồi ký cách mạng mang một vẻ đẹp riêng. Đó là cách 

tái hiện cuộc sống và con người dưới góc nhìn s  thi, cái tôi tác giả được xây 

dựng như hình ảnh của con người cộng đồng. 

2.2.2. Giai đoạn từ 1975 đến 2010 - Những mùa vàng hồi k  

 Sau 1975, hồi ký mới thực sự góp phần đáng kể trong việc tạo lập một 

diện mạo riêng trong văn xuôi Việt Nam hiện đại. Một trong những nguyên nhân 

thúc đẩy sự phát triển của hồi ký là điều kiện lịch s  x  hội Việt Nam từ sau 

1975. Nhìn từ bối cảnh x  hội-văn hóa, trong xu thế hội nhập toàn cầu, đời sống 

văn học có nhiều chuyển đổi, hồi ký không đứng ngoài lề. Sau 1975, đất nước 

hòa bình, x  hội có nhiều biến đổi, tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của con người, đặc 

biệt là của người nghệ sĩ cũng đổi khác. Bên cạnh vấn đề vận mạng dân tộc, vấn 

đề số phận cá nhân được đặt ra gay gắt. Ý thức cá nhân thức tỉnh, trỗi dậy mạnh 

mẽ. Những vấn đề thuộc về cá nhân, riêng tư từ trước bị kìm nén, bị giấu đi 

trong cái chung, trong nhân danh cái cộng đồng đ  được chú ý khai thác và đào 



44 

sâu. Ý thức của con người cá nhân với những nhu cầu, khát vọng đời thường 

mang tính bản năng đ  được đánh thức. Văn học hướng đến cảm hứng thế sự, 

đời tư để thỏa m n thị hiếu, nhu cầu cấp thiết của độc giả. Đặc biệt, văn nghệ sĩ 

vốn nhạy cảm với những biến thiên của cuộc đời, hành trình sáng tạo cũng nhiều 

thay đổi, họ có nhu cầu nhìn lại chính mình, khẳng định vai trò, vị thế cá nhân 

trong x  hội, trong văn chư ng. Trước những nhu cầu này, sức mạnh của một tác 

phẩm văn học không còn ở chỗ khối lượng hiện thực được ghi chép, phản ánh 

mà còn đòi hỏi nhà văn phải thể hiện được những nghiền ngẫm, tình cảm và 

chiều sâu tư tưởng của mình. Đòi hỏi này là thế mạnh của hồi ký, nhất là hồi ký 

văn học. Hồi ký vốn là sự hồi cố lại những gì nhà văn đ  trải qua trong quá khứ, 

thế nhưng, tất cả những hồi ức đó chỉ là đường viền, là cái cớ để đưa ra những 

nhận xét, đánh giá, trăn trở, suy ngẫm và bộc lộ những quan điểm tư tưởng của 

chính nhà văn. Nói đúng h n là, hồi ký viết về cái hôm qua để suy xét cái hôm 

nay, để người đọc nhận ra bao bộn bề của thế sự đời thường,… Như vậy, bên 

cạnh sự phát triển của truyện ngắn, tiểu thuyết với những bứt phá trong cách tân 

thể loại, hồi ký đ  tìm cho mình mảnh đất để dụng võ với cả số lượng về tác giả, 

tác phẩm cũng như những dấu ấn về nội dung và nghệ thuật của thể tài trong 

hành trình phát triển của mình. Hồi ký đ  đáp ứng được nhu cầu cần hiểu, cần 

đánh giá lại một thời đại đ  qua của lịch s  văn học, chiêm nghiệm lại quá khứ 

của bản thân người viết và độc giả.  Sự chuyển biến của tư duy văn học sau 1975 

được thể hiện ở khuynh hướng “phi s  thi hóa”, đưa văn học trở lại với “quỹ 

đạo” đời thường. Các thể loại văn học phát triển mạnh mẽ và đều có vị trí trọng 

yếu. Nằm trong dòng mạch đó, hồi ký phát triển đáp ứng nhu cầu vận động tự 

thân của văn học. 

 H n thế nữa, văn học giai đoạn từ 1975 đến nay đ  có một đội ngũ sáng 

tác trải nghiệm đi từ thời chiến bước vào thời đổi mới với bao va đập qua những 

bước ngoặc lịch s . Nhu cầu viết về mình, về thế hệ mình, về những vinh quang 

thăng trầm quá khứ trở nên bức thiết.  Hồi ký ra đời như một tổng kết cuộc đời 

mình, để sống lại một lần nữa cuộc đời đ  sống, để khách quan nhìn nhận, đánh 
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giá lại chính cuộc đời mình bằng sự trải nghiệm của bản thân. Hay nói cụ thể 

h n, viết hồi ký là nhu cầu để nhà văn giải tỏa những ẩn ức bởi sự giục gi , thôi 

thúc từ bên trong. Tất cả điều này đ  khiến cho hồi ký giai đoạn này phát triển 

mạnh mẽ. Từ một thể tài còn non trẻ, hồi ký văn học đ  đạt thành tựu lớn trong 

văn học, trở thành một thể loại độc lập, có đời sống riêng, diện mạo riêng. Diện 

mạo hồi ký sau 1975 khá phong phú với nhiều phong cách, với sự tập sd.dhợp 

nhiều thế hệ.  

 Đóng góp lớn cho thành tựu hồi ký giai đoạn này là thế hệ các nhà văn 

tiền chiến, từng sáng tác trước cách mạng, thuộc các khuynh hướng. Tham dự 

với vai trò chủ đạo trong nhiều chặng đường văn học, có mặt trong những sự 

kiện trọng đại của đất nước qua những biến thiên lịch s , nhu cầu viết hồi ký trở 

nên bức thiết đối với thế hệ này. Đây là thế hệ trải qua nhiều thăng trầm trong 

cuộc đời cũng như sáng tác văn chư ng. Thế hệ này cũng đến độ “tri thiên 

mệnh”, nhiều đóng góp cho văn học nước nhà, muốn nhìn lại chính mình và thế 

hệ của mình qua những biến đổi lớn lao. Nhiều thiên hồi ký tái hiện các giai 

đoạn lịch s -x  hội-văn học qua các thời kỳ, giàu tính thẩm mỹ, được cộng đồng 

văn học đón nhận.  

Trong thành tựu chung của hồi ký sau 1975, số lượng tác giả trong phong 

trào Th  mới tham gia khá nhiều. Những tác phẩm hồi ký ra đời ghi lại cả một 

khoảng trời về tuổi th , về quê hư ng, gia đình, về những sự kiện lịch s  in đậm 

trong hồi ức như Nửa đêm sực tỉnh (Lưu Trọng Lư); Nhữn   ươn  mặt đán  yêu 

(Nguyễn  uân Sanh); Hồi k  Son  Đôi (Huy Cận), Hồi k  Quách Tấn. Đặc biệt 

các nhà th  nữ cũng làm mới diện mạo hồi ký bằng những tác phẩm đậm tính nữ 

như Hồi k  Anh Thơ, hồi ký Núi Mộn   ươn  Hồ (Mộng Tuyết);  … 

Anh Th  với Từ bến sôn  Thươn  đ  làm một bước đột phá khi gi i bày 

tình cảm của nữ giới qua câu chuyện đời mình. Sau đó là hai cuốn Tiến  chim tu 

hú, Bên dòn  chia cắt (năm 2000 in chung thành bộ Hồi k  Anh Thơ do NXB 

Phụ Nữ ấn hành), với một cách viết tự nhiên, dung dị, phác họa được những 

chân dung sống động, những vui buồn hằng ngày trong mối quan hệ giữa các 
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văn nghệ sĩ tiền chiến. Với bộ hồi ký văn học Hồi k  Anh Thơ (gồm ba tập, dày 

1.111 trang) có thể nói là lần đầu tiên trong văn học nước ta có bộ sách trường 

thiên kể chuyện một đời văn chư ng gắn với từng bước đi của lịch s . Nhiều 

trang hồi ký có giá trị như là tư liệu tham khảo cho văn học s . Bằng lối viết tỉ 

mỉ, chân thực, Anh Th  đ  cho người đọc thấy được con đường đến với nghiệp 

văn của bà cũng thật chông gai và bản lĩnh. Ba mư i bài th  trong tập Bức tranh 

quê ra đời trong hoàn cảnh bị cha cấm đoán gắt gao, những ngày học luật th  

Đường trong sách Văn đàn bảo  iám lấy trộm của cha, những ngày đọc truyện 

và báo để nuôi cái năng khiếu văn chư ng... Và cả việc bà trở thành một gư ng 

mặt nổi bật của tao đàn Anh Hoa ở thị x  Bắc Giang và tên gọi “nàng th  áo 

trắng sông Thư ng” được bạn bè dành tặng cho bà như thế nào cũng được đề 

cập. Rồi được thấy những thăng trầm của một nữ sĩ trong phong trào Th  mới 

hòa nhập, chuyển biến như thế nào khi đến với cách mạng và kháng chiến. Và 

những tháng ngày sống gắn bó với quần chúng nhân dân, những chuyến đi thực 

tế là hiện thực đời sống tạo nguồn cảm hứng mới trong sáng tác của Anh Th … 

Không dàn dựng, không trau chuốt, với cái nhìn “cận ảnh”, xù xì, theo dòng hồi 

tưởng của Anh Th , các văn nghệ sĩ tài danh một thời đ  hiện lên với những nét 

tính cách, thói tật của đời, từ lớp văn nghệ sĩ đàn anh đàn chị như  uân Diệu, 

Nguyên Hồng, Nguyễn Bính, Vân Đài, Song Kim,… đến lớp trẻ sau này như 

 uân Quỳnh, Phan Thị Thanh Nhàn,… Nhiều trang hồi ký Anh Th  đậm chất 

tiểu thuyết khi đề cập số phận đầy trắc ẩn của người phụ nữ Việt Nam một thời 

đ  qua, những người chịu sự ràng buộc của quan niệm cổ hủ, cố vùng vẫy tìm lối 

thoát nhưng đành cam chịu. Là người trong cuộc vì thế những trang viết của Anh 

Th  không chỉ cung cấp thông tin về những sinh hoạt văn học một thời mà còn 

đi vào những phận đời, những cảm xúc riêng tư được thể hiện bằng lớp ngôn từ 

chân mộc, cách kể tự nhiên mà cụ thể sinh động. Bộ hồi ký ba tập của Anh Th  

thực sự là một tác phẩm có giá trị nghệ thuật, góp phần tô đậm tên tuổi và sự 

nghiệp sáng tạo của Anh Th . 
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  Cách đặt tên tập hồi ký của Mộng Tuyết cho thấy những ấn tượng sâu 

đậm trong hồi ức của tác giả. Ba tập hồi ký Núi Mộn   ươn  Hồ thiên về kể lại 

câu chuyện tình yêu giữa nữ thi sĩ và nhà th  Đông Hồ- một mối tình thủy 

chung, bền chặt. Trong lời cảm đề đầu cuốn hồi ký, nhà th  Huy Cận viết: “Núi 

Mộn   ươn  Hồ - Đông Hồ - Mộng Tuyết là duyên văn tự, mà cũng là tình 

duyên, tình đời thấm đượm tình non nước”; “Cặp thi nhân Đông Hồ - Mộng 

Tuyết sẽ ở lại trong lịch s  thi ca Việt Nam thế k  này như là một mối tình th  

đằm thắm, thủy chung, đ  nhuốm chút màu huyền thoại…”. Duyên văn tự, 

duyên lứa đôi đ  cho họ những cung đàn đồng điệu trên từng bước đi, trên từng 

chén rượu đời, họ đ  tận sống, họ cùng gặp những nghệ sĩ, những học giả, cùng 

họa th . Từ đó, Mộng Tuyết đ  đem đến một chân dung Đông Hồ bằng một thứ 

ánh sáng riêng, “một cái thư sinh bạch diện của Đông Hồ” [158, tr.4-5]. Qua câu 

chuyện tình huyền thoại, người đọc hiểu thêm về một nhà th  của phong trào 

Th  mới. Nhưng không dừng lại ở câu chuyện đời tư, với 3 tập, Núi Mộn  

 ươn  Hồ, nữ sĩ Mộng Tuyết đ  dẫn dắt người đọc về với những năm tháng trầm 

buồn nhưng th  mộng, cổ kính mà hồn nhiên của miền đất Hà Tiên. Ở đó từng 

có những cuộc đời diễn ra trong tất cả những bình yên và sóng gió của thời đại. 

Tác giả Lê Thị Thanh Tâm đ  có nhận định: “Ở đó, những cái tên như Mạc 

Thiên Tích, Chiêu Anh Các, xóm Rẫy, núi Bình San… đều là nỗi nhắc nhớ cái 

bóng huyền ảo của địa danh Hà Tiên, và những con người xiết bao th  mộng 

miền đất này đ  ngân thêm tiết tấu của th  ca từ thời Chiêu Anh Các, để mỗi 

cuộc hội ngộ tinh thần của các nghệ sĩ n i đây đều trở thành tiếng vọng của một 

tao đàn tuy xưa nhưng chưa hề cũ” [129].  

 Khởi đầu sự nghiệp văn chư ng vào giai đoạn giao thời giữa th  cũ và th  

mới, Quách Tấn được xem là “người giữ đền”; là “sứ giả cuối cùng của dòng th  

cũ - th  Đường luật”. Cùng với Hàn Mặc T , Yến Lan, Chế Lan Viên, Quách 

 Tấn được người đư ng thời gọi là “Bàn thành tứ hữu”, là một trong “Long, lân, 

quy, phụng”, của nhóm th  Bình Định đư ng thời. Sự nghiệp văn chư ng của 

Quách Tấn khá đồ sộ, gồm nhiều thể loại; riêng với hồi ký, Quách Tấn bộc lộ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0n_M%E1%BA%B7c_T%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Y%E1%BA%BFn_Lan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%BF_Lan_Vi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0n_th%C3%A0nh_t%E1%BB%A9_h%E1%BB%AFu
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phong cách và có nhiều đóng góp. Trước 1975, tập hồi ký Đời Bích Khê tập 

trung viết về đời th  của thi sĩ Bích Khê. Sau 1975, tập hồi ký Bóng ngày qua 

(dày trên 2.000 trang đánh máy, gồm 10 tập) kể về đời mình, tái hiện chân dung 

các nhà văn đồng thời tái hiện bối cảnh không khí thời đại. Tuy vậy, giá trị của 

hồi ký Quách Tấn không chỉ ở những thông tin mà còn là ở những phát ngôn 

nghệ thuật sâu sắc của nhà văn. Chất phư ng Đông của hồn th  Mùa cổ điển 

thấm đượm trong những trang hồi ký, trong quan niệm thi ca: “Cổ nhân dạy làm 

th  rất nghiệm: trước khi làm th  phải uẩn nhưỡn  tâm tư. Uẩn nhưỡng là nấu 

rượu. Nấu rượu cho khỏi khê thì phải giữ l a cho đều... Con người nhà th   phải 

lo hàm dưỡng chuyên cần và thận trọng như người nấu rượu. Thi tình, thi tứ phải 

nuôi dưỡng, phải dần dần gây thành trước. Tâm tư phải nung nấu cho thật chín 

rồi mới nghĩ đến việc làm thành th ” [38, tr.178]. 

  Trong phong trào Th  mới nói riêng, trong nền văn học Việt Nam hiện 

đại, tác giả Huy Cận có một vị trí quan trọng. Là một nhà th  lớn, Huy Cận đồng 

thời là một nhà chính trị, nhà văn hóa, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp văn học 

và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Nổi tiếng trên thi đàn Th  mới, tập Lửa 

thiêng của Huy Cận được coi là một trong những tập th  toàn bích. H n một thế 

k  cầm bút, Huy Cận đ  có một gia tài th  khá đồ sộ và trở thành cây đại thụ của 

nền th  ca Việt Nam hiện đại. Tìm đến hồi ký, Huy Cận khẳng định thêm tài 

năng và phong cách. Hồi k  Son  Đôi chủ yếu là những dòng hồi ức về tình bạn 

bền chặt keo s n giữa Huy Cận và  uân Diệu. Tập 1 là những hồi tưởng về tuổi 

nhỏ Huy Cận -  uân Diệu. Tập 2 là những hồi tưởng về những năm đi học, làm 

th  và hoạt động cách mạng. Từ những cuộc đời riêng, Huy Cận đ  tái hiện biết 

bao câu chuyện về làng văn, làng báo Việt Nam từ những năm 30 đến năm 1945; 

về lịch s , con người của vùng đất Bắc và Bắc Trung bộ n a đầu thế k  20. Là 

nhà th  viết hồi ký, những trang văn của Huy Cận đẹp, giàu chất th , giàu tính 

thẩm mỹ.  

   Nửa đêm sực tỉnh (Nhớ lại nhữn  cuộc tình) được xem là một hồi ký 

thuộc loại hay trong số ít ỏi các hồi ký của thế hệ các nhà văn tiền chiến. Lưu 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADch_Kh%C3%AA


49 

Trọng Lư được xem  là n ười đa tình cả về thi ca lẫn tình cảm riên  tư. Theo Vũ 

Ngọc Phan: “Có thể tóm tắt tất cả những ý th  của Lưu Trọng Lư vào hai chữ 

tình và mộng  [112, tr.289]. Nét riêng của phong cách Lưu Trọng Lư thời Th  

mới vẫn thống nhất trong hồi ký. Với cái tạn  của một nhà th  sầu mộng, hồi ký 

Nửa đêm sực tỉnh chủ yếu là hồi ức tình yêu, tạo nét chấm phá đa dạng cho diện 

mạo hồi ký hiện đại. Nửa đêm sực tỉnh (Nhớ lại những cuộc tình) là “một lưu bút 

chân thành, cảm động, xứng đáng với thế giới mà Lưu Trọng Lư, với tập Tiến  

thu, đ  sáng tạo n a thế k  trước. Một thế giới “vằng vặc muôn thu nét tuyệt 

vời” [153]. Nếu Tô Hoài thiên về những vấn đề x  hội qua những thăng trầm lịch 

s ; Huy Cận thiên về tuổi th , tình bạn văn chư ng, thì Lưu Trọng Lư m  màng 

nhớ lại những cuộc tình, những “người em sầu mộng” đ  gợi cảm hứng cho 

những vần th  một thuở. Hồi ký Nửa đêm sực tỉnh là những lời chân thành đầy 

cảm xúc của một nhà th , một con người- như những vần th  Tố Hữu đ  dành 

tặng thi nhân: “Lưu Trọng Lư  i biệt cõi trần/Tiếng thu man mác nhạc trong 

ngần/N a đêm sực tỉnh đời pha mộng/Da diết lòng anh một chữ nhân”. Về mặt 

thể loại, hồi ký của Lưu Trọng Lư đ  góp phần đa dạng hóa diện mạo hồi ký sau 

1975 với những trang văn đậm chất trữ tình; với cái tôi kể chuyện đa cảm, với 

những sự kiện vừa chân xác vừa m  màng hóa qua hồi ức của nhà văn. “Một hồi 

ký rất nặng về đời tư, về những chuyện riêng tư - đó là điểm mới, rất mới, so với 

các hồi ký trước đó, chủ yếu thuộc dòng hồi ký cách mạng của các chiến sĩ cộng 

sản; hoặc chỉ tập trung vào kinh nghiệm nghề nghiệp như của Nguyễn Công 

Hoan, Nguyên Hồng...” [65]. 

  Trong số các nhà văn tiền chiến có hành trình sáng tác qua nhiều giai 

đoạn văn học, Nguyên Hồng là nhà văn viết hồi ký thành công. Ngoài những 

tác phẩm ra đời ở giai đoạn trước là Bước đườn  viết văn của tôi (197l); Một 

tuổi thơ văn (1973); sau 1975, Nguyên Hồng gây ấn tượng bởi tập hồi ký 

Nhữn  nhân vật ấy đã sốn  với tôi với phong cách hồi ký độc đáo. “Nhà văn 

không hề tái hiện sự kiện, biến cố, ông tập trung vào những điểm chính yếu, 

sinh động nhất để dựng lại linh khí thời quá v ng. Cái mà Nguyên Hồng quan 



50 

tâm h n cả là làm sao để thể hiện một cách thật chính xác tâm trạng mình trong 

những thời khắc khó quên ấy. Hồi ký của ông, vì thế, có thể coi là hồi ký tâm 

trạng” [50, tr.4]. Đặc biệt, hồi ký của Nguyên Hồng, giàu chất th , “chất trữ 

tình trội át chất phân tích, tự sự”, chất th  toát lên từ cuộc đời, chứ  không phải 

cái lối thi vị hóa cảnh vật và cảnh đời.  

  Gây ấn tượng đậm nét là những tập hồi ký của Tô Hoài. Trong số các 

nhà văn viết hồi ký, có thể khẳng định, Tô Hoài là nhà văn kh i nguồn cho mùa 

vàng hồi kí sau 1975. Hồi ký chiếm một vị trí khiêm nhường trong sự nghiệp 

sáng tác của Tô Hoài nhưng là mảng sáng tác nổi bật, độc đáo, là n i nhà văn 

thể hiện rõ nhất sở trường, tài năng, cá tính sáng tạo; đồng thời hồi ký Tô Hoài 

làm nên diện mạo phong phú, đa dạng của hồi ký nói chung và hồi ký văn học 

sau 1975 nói riêng. 

  Nhìn một các tổng quát, mới ngoài hai mư i tuổi, Tô Hoài tạo được sự 

chú ý của dư luận với cuốn hồi ký Cỏ dại. Với những ký ức của một thời th  dại, 

những k  niệm “vui thư ng, chìm sâu trong những ngày cũ buồn b ”, Tô Hoài 

cho thấy qu ng đời th  ấu nhọc nhằn, cay đắng của mình. Rồi đến tuổi ngũ thập, 

với sự trải nghiệm trong cuộc đời, trong nghề, cuốn Tự truyện ra đời; tiếp nối 

dòng suy nghĩ của Cỏ dại, nhà văn thuật lại chặng đời niên thiếu phải lang thang 

c  cực cho đến khi ông đến với văn chư ng và tham gia hoạt động cách mạng 

sôi nổi trong phong trào Văn hóa Cứu quốc. Thông qua số phận của cá nhân, nhà 

văn đ  khái quát lên tiếng nói về thế hệ thanh niên trí thức tiểu tư sản trước Cách 

mạng tháng Tám trên cái nền bức tranh x  hội Việt Nam với những phong tục, 

tập quán, những cảnh đời tăm tối, ngột ngạt được thu nhỏ trong một vùng quê Hà 

Nội. Và với yếu tố tự truyện đậm đặc, người kể chuyện trong Tự truyện luôn 

đứng ở vị trí trung tâm của bức tranh đời sống để trực tiếp suy tư, trải nghiệm, 

bộc lộ quan điểm, thái độ của bản thân. Đó là một tâm hồn nhạy cảm, đồng cảm 

trước những cảnh đời, số phận của con người. Sau 1975, Tô Hoài tiếp tục thể 

hiện bút lực ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy” bằng hai cuốn hồi ký Cát bụi chân ai 

và Chiều chiều. Với hai tác phẩm này, nhà văn đ  chứng tỏ bản lĩnh, cá tính, sự 
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trải đời, tinh đời. Yếu tố chi tiết về đời tư đ  mờ đi, thay vào đó là những vấn đề 

x  hội, thế sự được soi chiếu qua lăng kính của nhà văn người kể chuyện. 

Chuyện đời, chuyện nghề với mọi biểu hiện phức tạp, tinh vi nhất đ  hiện lên 

khá cận cảnh. Đứng ở điểm nhìn cuối cuộc đời và cũng là ở cuối thế k , tác 

phẩm của Tô Hoài thông qua những mảng hiện thực phong phú của cuộc sống 

đời thường đ  tái hiện sinh động, sâu sắc bức tranh về những chặng đường lịch 

s  đầy biến cố lớn lao của dân tộc. Tô Hoài không đi vào diện rộng như các nhà 

s  học, những cái ông nắm bắt được là những vấn đề điển hình, là mang tính 

biểu trưng hoặc gây ấn tượng đặc biệt cho nhà văn. 

 Là nhà th  cách mạng, chặng đường th  của Tố Hữu trùng khít với những 

chặng đường lịch s . Những sự kiện lớn nhỏ của đời, của đất nước đều in dấu ấn 

trong tập hồi ký Nhớ lại một thời. Tập hồi ký làm sống lại một thời hoạt động 

cách mạng và một thời th  của Tố Hữu. Với quan niệm th  là đời, trong cuốn 

hồi ký này, Tố Hữu đ  kể về con đường đến với văn chư ng, những con người 

đ  đi vào th  ông, về mối quan hệ khá nhạy cảm giữa văn học và chính trị.  

  Thế hệ các nhà văn trưởng thành sau 1945 cũng thành công ở hồi ký: 

Nguyễn Văn Bổng (Thời đã qua); Nguyễn Khải (Một  iọt nắn  nhạt), Đào  uân 

Quý (Nhớ lại); Hoàng Minh Châu (Mất để mà còn); Ma Văn Kháng (Năm thán  

nhọc nhằn năm thán  nhớ thươn ); Bùi Ngọc Tấn (Một thời để mất); Phan Tứ 

(Tron  mưa núi);… Ma Văn Kháng, “một nhà tiểu thuyết lực lưỡng” đ  tiếp tục 

tạo ấn tượng với cuốn hồi ký Năm thán  nhọc nhằn năm thán  nhớ thươn  trong 

hành trình sáng tạo nghệ thuật không mệt mỏi của mình. Cuốn hồi ký chuyển tải 

biết bao chuyện đời, đầy ắp chất liệu hiện thực đời sống, lịch s , x  hội và giàu 

giá trị văn học. Trong lớp lớp những câu chuyện quá khứ là chân dung nhà văn 

với những thăng trầm cuộc đời; là gư ng mặt đất nước một thời vừa nhọc nhằn, 

ngổn ngang nhưng tư i đẹp; là số phận những con người bất hạnh, những chân 

dung biếm họa, những bạn bè gắn bó thân thiết trên những bước đường đời và 

những bạn văn mới, cũ thuộc nhiều thế hệ… Tất cả đều được Ma Văn Kháng kể 

tên, điểm diện. Có thể thấy qua những trang sách hiện lên rõ nét bức tranh của 
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đời sống x  hội trải dài non một thế k  với chân dung phong phú các loại người 

xuất hiện trong mối quan hệ với tác giả hoặc trong sự quan sát chăm chú của ông 

theo góc nhìn của người viết văn. Nếu như Tô Hoài lõi đời với cái nhìn tinh quái 

như muốn lột trần mọi vỏ bọc để nói lên sự thật thì ở hồi ký của Ma Văn Kháng, 

người đọc lại nhận ra tấm lòng đôn hậu, vị tha. Hồi ký Ma Văn Kháng là chuỗi 

tự bạch của một nhà văn luôn đau đáu với cuộc đời, tâm huyết với văn chư ng. 

Chất văn, chất tiểu thuyết đậm nét ở nhiều trang tác phẩm. Vì vậy, theo nhà văn 

Hồ Anh Thái từ câu chuyện của một đời người, “từ số phận một cá thể, soi chiếu 

qua lịch s , người đọc có thể hình dung ra một thời đại. Những trang hồi ký về 

Tây Bắc thật gợi, khiến người đọc dễ liên tưởng và nhớ lại những trang văn tiểu 

thuyết biên niên của ông” [69]. Nhân vật chính và người kể chuyện là cái tôi của 

tác giả. Nhà văn đang hồi tưởng và kể về chính cuộc đời mình. Ông đ  lấy chính 

cuộc đời thăng trầm, đầy trải nghiệm của mình để xây dựng cốt truyện hoàn 

chỉnh, để “tiểu thuyết hóa” những trang hồi ức. Dẫu ở những dòng cuối sách Ma 

Văn Kháng xem những trang viết của mình chỉ là “ghi chép những câu chuyện 

đ  qua của đời mình, đó là việc nên làm và không có tham vọng gì, chỉ là một 

cuộc trò chuyện với chính mình, một cuộc độc thoại hoặc mở rộng ra đôi chút là 

để tâm tình cùng người thân và bạn bè thân thiết mà thôi”, nhưng chính độ giao 

thoa thể loại đ  làm nên hấp lực của Năm thán  nhọc nhằn năm thán  nhớ 

thươn . Ma Văn Kháng đ  đóng góp không nhỏ cho thành tựu hồi ký sau 1975 

nói riêng và trong văn học hiện đại nói chung. 

  Đặc biệt, trong diện mạo chung của hồi ký sau 1975, nổi bật là sự có mặt 

của thế hệ các nhà văn- chiến sĩ. Đây là loại hình nhà văn đặc biệt của giai đoạn 

đất nước có chiến tranh. Hoàn cảnh đặc biệt của lịch s  đấu tranh dân tộc đ  sản 

sinh một thế hệ những người lính mang tâm hồn thi sĩ, cầm súng và cầm bút. Từ 

phư ng diện thể loại, từ thế hệ này đ  có những trang văn ra đời ngay trong khói 

l a chiến tranh, những dòng nhật ký thấm đẫm không khí chiến trường. Nhật k  

chiến tranh của Chu Cẩm Phong, Mãi mãi tuổi hai mươi của Nguyễn Văn Thạc, 

Nhật k  chiến trườn  của Phan Tứ… Có những nhà văn- chiến sĩ ng  xuống ở 
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ngưỡng tuổi 20, cũng có những nhà văn sau một chặng đường nhiều biến động, 

nhìn lại ký ức chiến tranh với cảm xúc còn tư i mới. Trong số các nhà văn mặc 

áo lính, Phan Tứ là người kịp viết hồi ký. Tiếp nối những dòng nhật ký chiến 

trường, hồi ký Tron  mưa núi in đậm phong cách của một nhà văn đ  từng được 

khẳng định ở tiểu thuyết và truyện ngắn. Đó là ngòi bút hiện thực trần trụi, là 

chất lý tưởng thời đại, chất s  thi hào hùng. Khác với hồi ký của thế hệ nhà văn 

tiền chiến, Phan Tứ nhìn quá khứ ở cự ly gần; những câu chuyện, những sự kiện 

liên quan trực tiếp đến đời sống chiến đấu của nhân dân trong giai đoạn khốc liệt 

nhất của lịch s  còn tư i nồng sức sống.  

  Hồi ký của nhóm các nhà nghiên cứu phê bình cũng khá đa dạng. Nhữn  

năm thán  ấy của Vũ Ngọc Phan là cái nhìn về những ngày tháng đ  qua. Tập 

hồi ký ra đời với ý thức: “Mình viết về mình nếu không tốt đẹp thì cũng đầy 

th  mộng. Điều quan trọng là nó có biểu hiện tính chân thật hay không”. Qua 

những dòng hồi ký sinh động, bổ sung cho những trang tiểu luận, phê bình, 

người đọc đ  nhận ra được một Vũ Ngọc Phan luôn nghiêm túc và có trách 

nhiệm với nghề nghiệp. 

  Hồi k  N uyễn Hiến Lê cho người đọc hiểu thêm về cuộc sống, tâm tư và 

cả một hành trình phấn đấu để sống và lao động nghệ thuật của tác giả. Bên cạnh 

nhu cầu gi i bày, tâm sự, Nguyễn Hiến Lê còn trình bày những quan niệm về 

dịch văn học, quan niệm viết sách. Bằng lối kể tự nhiên mà sâu sắc, Nguyễn 

Hiến Lê đ  tạo nên những trang hồi ký giàu chất văn học. Còn theo những dòng 

hồi ức của Đặng Thai Mai, người đọc được dẫn dắt vào một gia đình giàu truyền 

thống, ở đó người ông, người cha đ  có những ảnh hưởng rất lớn đến cậu thanh 

niên; chính họ đ  thắp lên niềm đam mê và khát vọng văn chư ng của Đặng 

Thai Mai sau này.  

  Tiếp nối thế hệ đi trước, các tác giả phê bình văn học sau cách mạng đ  có 

những tác phẩm hồi ký để lại dấu ấn trên văn đàn; trong số đó phải kể đến Đặng 

Anh Đào. Với cuốn Tầm xuân (1999), bên cạnh những nhận định, đánh giá về 

tình hình nghiên cứu văn học nước nhà có giá trị, Đặng Anh Đào đ  kể về người 
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cha của mình (Đặng Thai Mai), về những biến cố thăng trầm của đất nước, của 

bản thân. Bằng một giọng văn nhẹ nhàng mà tinh tế, cuốn hồi ký để lại cho 

người đọc những xúc cảm sâu lắng.   

  Viết hồi ký cũng là nhu cầu của nhiều người hoạt động ở những lĩnh vực 

ngoài văn học. Các tác giả hoạt động trong lĩnh vực chính trị cũng góp phần tăng 

thêm số lượng hồi ký sau 1975. Tiêu biểu là Tổn  tập hồi k  (Võ Nguyên Giáp), 

Bác Hồ về nước, Quê hươn  và đồn  đội (Trần Tiến Cung); N ười con đất 

Quản  kiên trun  (Lê Hải Lý), Nhữn  năm thán  quyết định (Hoàng Văn Thái); 

Bác Hồ, nhữn  kỷ niệm khôn  quên (Phùng Thế Tài); K  ức Tây N uyên (Đặng 

Vũ Hiệp); Hồi k  Trần Văn Giàu (Trần Văn Giàu); Gia đình bạn bè, đất nước 

(Nguyễn Thị Bình)… Bên cạnh bức tranh muôn màu muôn sắc của cuộc sống 

đư ng đại, các tác giả vẫn quan tâm đến hiện thực của đất nước, của dân tộc qua 

chiều dài thế k , đặc biệt qua hai cuộc chiến tranh cứu quốc vĩ đại (1945-1975). 

Những vấn đề tưởng như đ  thuộc về “một thời quá khứ” vẫn luôn là mối ưu ái 

đặc biệt của các tác phẩm hồi ký. Dạng hồi ký này phát huy khả năng tái hiện 

lịch s  của thể loại, ghi lại chân thực hồi ức, kinh nghiệm của những người tham 

dự trực tiếp vào những biến cố trọng đại, trở thành những tư liệu quý giá, mang 

giá trị lịch s  sâu sắc bởi người kể là những nhân chứng sống của thời đại. Các 

tập hồi ký cách mạng chủ yếu hướng về chủ trư ng đường lối cách mạng trong 

các thời kỳ hoạt động qua một số sự việc cụ thể, đồng thời nêu ra một số sự thật 

trong lịch s  hiện đại: về các trận đánh của các nhà chỉ huy quân sự, chỉ huy trận 

đánh (có cả những thành công, có cả những sai lầm dẫn đến thất bại); những 

quan hệ đồng đội, đồng chí; công bố không ít những thông tin quan trọng, từng 

là bí mật; hoặc bộc lộ tâm tư tình cảm, những suy nghĩ về cuộc sống, về lý 

tưởng… Trong những cuốn hồi ký cách mạng, cái tôi nhân chứng được thể hiện 

khá rõ nhưng lùi về bình diện thứ hai. Các tác giả không đi sâu phân tích thế giới 

nội quan của cá nhân, bản thân người kể mà chủ yếu nhằm thể hiện bức tranh 

toàn cảnh lịch s  x  hội trong đó nổi bật sức mạnh tập thể, hình ảnh nhân dân, sự 

đồng lòng nhất trí, và khắc họa hình ảnh những nhà l nh đạo của kháng chiến, 
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dân tộc… Những chân dung của các nhân vật cách mạng, các mối quan hệ chiến 

trường, hậu phư ng… tất cả đều là nguyên mẫu, xác thực nhưng thật phong phú. 

Điểm nổi bật trong hồi ký của các tác giả hoạt động trong lĩnh vực chính trị là tư 

tưởng cao đẹp của câu chuyện, ý chí kiên cường và tâm hồn trong sáng của các 

chiến sĩ cách mạng- đem lại sức truyền cảm mạnh mẽ và có tính chất nêu gư ng 

rõ rệt. Hồi ký cách mạng thời kỳ này góp phần làm nên những dấu mốc trong 

diện mạo phát triển của thể hồi ký. 

  Các tác giả trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, báo chí viết hồi ký 

tập trung vào những thăng trầm của nghề nghiệp, những ẩn khuất của cuộc sống 

đời tư cũng như kinh nghiệm để đưa họ đến với thành công trong nghề nghiệp. 

Có thể nhắc đến Hồi k  Trần Văn Khê (Trần Văn Khê), Điện ảnh, chặn  đườn  

và kỷ niệm (Trung S n), Phim là đời (Đặng Nhật Minh), Một cuộc đời đeo đuổi 

sự n hiệp âm nhạc (Nguyễn Văn Thư ng). Trong sự phát triển, bùng nổ của văn 

học mạng, một số hồi ký xuất hiện trên Internet như Tôi là một thằn  hèn (Tô 

Hải), Tháng ba gãy súng (Cao Xuân Huy), Hồi k  Phạm Duy (Phạm Duy),… 

  Từ diện mạo khái quát trên cho thấy sự vận động và phát triển của hồi ký 

hiện đại, trong đó thành tựu đáng kể là hồi ký văn học sau 1975.  

  Về phương diện nội dung, hồi ký văn học cung cấp những lượng thông 

tin phong phú về những trang s  buồn vui của dân tộc; những hoạt động báo chí, 

văn nghệ, kể cả chuyện bếp núc, sinh hoạt riêng tư của văn nghệ sĩ qua các giai 

đoạn chuyển mình của văn học; về sự nghiệp sáng tác, những bước thăng trầm 

trong cuộc đời văn chư ng của tác giả hồi ký; những gợi hứng sáng tác, kể cả 

nguyên nhân, hoàn cảnh ra đời một bài th , một áng văn xuôi. Đây là nét riêng 

của hồi ký so với các thể loại hư cấu khác, đồng thời cũng là đóng góp của hồi 

ký trong thành tựu đa dạng của thể loại văn học sau 1975. 

Về phương diện thể  oại, thành tựu của hồi ký văn học hiện đại, đặc biệt 

là giai đoạn sau 1975 cho thấy sự đồng đẳng giữa các thể loại, xóa bỏ quan niệm 

văn học hay cận văn học, thể loại lớn hay thể loại nhỏ. Trong thực tế sáng tác, so 

với lý luận về thể loại, tự thân thể hồi ký vận động sống động và phong phú, đôi 
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khi khiến các khái niệm, quy ước có tính quy phạm không lý giải hết sự đa dạng 

của nó. Hồi ký văn học cho thấy sự dung hợp thể loại, một đặc thù không dành 

riêng cho thể loại nào.  

Hồi ký văn học sau 1975 “nuốt” vào bản thân những tiểu loại của ký như 

nhật ký, du ký qua những trang văn ghi chép hằng ngày về những chuyến đi. Từ 

muôn ng  đường quê hư ng, từ nhiều mục đích, đường lên núi cao (hồi ký Ma 

Văn Kháng), đường về biển rộng (hồi ký Huy Cận), đường ra chiến trường, 

những chuyến đi sang nước bạn (hồi ký Phan Tứ, hồi ký Tô Hoài)- “Với Tô 

Hoài, đó một vùng k  niệm ăm ắp, tư i nguyên về những đất nước nằm trong 

khối “x  hội chủ nghĩa” (cũ): cảnh rừng Taiga mênh mông rầu rĩ ở xứ  ibêri, 

cảnh cởi trần tắm h i ở Ud bêkixtan, cảnh nhảy sàn khoả thân ở Lahabana, 

cảnh luyện thép ở Bắc Kinh… và đặc biệt đẹp đẽ, thân thư ng là nước Nga của 

tuyết trắng, của những con người đôn hậu và cách mạng tháng Mười còn m i 

toả bóng xuống lịch s ... những địa danh văn hóa, những di tích lịch s , những 

vùng đất lạ với những phong tục, tập quán riêng… được khắc họa đầy chất th , 

tạo nên giá trị thẩm mỹ của những trang hồi ký” [135]. 

Hồi ký văn học sau 1975 gần với tự truyện, tiểu thuyết tự truyện ở chỗ kể 

lại chân thực cuộc đời của nhà văn- người kể chuyện. C  chế của người viết hồi 

ký và tự truyện đều hướng về dĩ v ng, đều có cảm hứng tổng kết và lý giải, đều 

được viết ra cho người khác đọc để bộc bạch cái tôi, chia sẻ kinh nghiệm cá 

nhân. Đó là lý do khiến một số tác phẩm hồi ký được gọi là tự truyện hoặc hồi 

ký- tự truyện. Sự đan xen giữa các thể loại ngày càng phổ biến, đặc biệt giai 

đoạn đầu thế k  XXI khiến việc định danh thể loại càng khó khăn. Cộng đồng 

văn học nói chung vẫn mặc định Chiều chiều và Cát bụi chân ai  là hồi ký, 

nhưng cũng có nhiều quan niệm cho rằng đó là tự truyện, là tiểu thuyết. Phạm 

 uân Nguyên quan niệm: “Chiều chiều n a hồi ký n a tiểu thuyết” [96]. 

Nguyễn Đăng Điệp nhấn mạnh: “Ngay cả khi miêu tả những c n trở dạ của lịch 

s , Tô Hoài vẫn giữ được cái chất giọng nhẩn nha, hóm hỉnh, vừa tinh tế, vừa 

không có ý định nghiêm trọng hóa vấn đề của mình. Theo tôi, cái nhìn không 
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n hiêm trọn  hóa là thế mạnh của Tô Hoài, nó khiến cho nhà văn, dù viết thể 

loại nào đi chăng nữa, vẫn thổi được vào đó cái chất tiểu thuyết mà M. Bakhtin 

từng nói đến” [27, tr.121]. 

Cũng có trường hợp ngược lại, tác giả tự định danh văn bản tác phẩm của 

mình là tiểu thuyết, nhưng cộng đồng người đọc nhận rõ đây là hồi ký (Thượn  

đế thì cười). Nguyễn Khải chọn phư ng thức trần thuật khách quan, ngôi thứ ba 

nhưng nội dung tác phẩm là toàn bộ cuộc đời và hành trình sáng tác của nhà văn 

được kể lại với những mốc thời gian cụ thể. Đấy là lý do khiến Thượn  đế thì 

cười được xem là “hồi ký dán nh n hiệu tiểu thuyết” [24, tr.106]. Nhà văn 

Nguyên Ngọc xem Thượn  đế thì cười là hồi ký với nhận định: “Dư luận cũng 

rất chú ý Thượn  đế thì cười, hồi ký của Nguyễn Khải, Nhớ lại của Ðào  uân 

Quý... Theo chỗ tôi được biết, rất nhiều nhà văn khác cũng đang có hồi ký của 

mình, theo cách này hoặc cách khác. Ðối với một nhà văn, thì viết hồi ký, theo 

cách nào đó, cũng là một kiểu viết tiểu thuyết, một cách nói về thời của mình. 

Mà “cái thời của mình” của các nhà văn Việt Nam thì quá ư đầy ắp” [94]. 

Trường hợp hồi ký của Ma Văn Kháng, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thiện 

quan niệm: “Năm thán  nhọc nhằn năm thán  nhớ thươn  là một cuốn hồi ký - 

tự truyện, chứ không phải là hồi ký như đ  được ghi trên bìa sách xác định thể 

loại của nó, bởi vì cuốn sách không chỉ giới hạn trong sự kể lại một cách trung 

thực mắt thấy, tai nghe và nhớ lại theo cách viết và yêu cầu của hồi ký, mà h n 

thế, nó còn được miêu tả, dựng lại một cách tạo hình, sống động với ngôn ngữ, 

bút pháp, phong cách của một cây bút văn xuôi tài hoa, l o thực” [145, tr.65]. 

Về c  bản, tự truyện và hồi ký vẫn nằm ở hai địa hạt không hề trùng khít với 

nhau trong hệ thống thể loại văn học. Vì trong tác phẩm tự truyện, nhân vật 

chính và người kể chuyện chính là cái “tôi” của tác giả. Tác giả đ  trở thành đối 

tượng thẩm mỹ, tên tuổi được công khai, tự do nói những điều mình nghĩ, rọi 

xuống cuộc đời mình một cái nhìn riêng. Đời tư của họ được đem ra để nhào 

nặn, hư cấu, tưởng tượng và xây dựng thành một cốt truyện hoàn chỉnh về tuổi 

th , tuổi trẻ, làm sống lại những đoạn đời quan trọng nhất đạt đến một sự gi i 
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bày, phân tích nội tâm sâu sắc. Còn với hồi ký, nhân vật chính có thể không phải 

là chính bản thân tác giả. Tác giả cuốn hồi ký quan tâm đến chuyện thế sự nhiều 

h n, nói về bản thân, đời sống nội tâm của mình đôi khi chung chung, nhưng 

ngược lại viết về người khác, dựng chân dung đồng nghiệp, bạn bè với những 

diện mạo khá phức tạp,... Điểm khác nhau c  bản của giữa tự truyện và hồi ký 

còn ở chỗ: cảm xúc, tình cảm cá nhân của tác giả trong tự truyện thường đậm 

nét h n so với hồi ký. Nói cách khác, tư duy tự truyện là “tư duy” hướng nội, 

còn tư duy hồi ký là “tư duy” hướng ngoại. Cái tôi kể chuyện mình trong tự 

truyện là cái tôi hiện tại, cái tôi kể chuyện trong hồi ký là cái tôi hồi ức; thông 

thường hồi ký cần có độ lùi thời gian h n đủ cho ký ức sống lại, hiện thực bị 

khuất lấp được trình ra. Trong hồi ký văn học sau 1975, những k  niệm ấu th , 

những góc khuất đời người, nhưng buồn vui tốt xấu cá nhân, “rồng phượng lẫn 

rắn rết” đều được thể hiện chân thật từ góc nhìn quá v ng. Hồi ký sau 1975 cũng 

giàu chất tiểu thuyết. Các nhìn đa chiều về bản thân, về tha nhân còn cho thấy 

sự chuyển đổi trong quan niệm về con người của các tác giả hồi ký. Qua đó làm 

rõ quan niệm con người đa nhân cách của văn học sau 1975.  

 Về tính thẩm mỹ, giá trị nghệ thuật, hồi ký sau 1975 có nhiều đổi mới. 

Dẫu đa phần các tác giả viết hồi ký đều đánh tráo khái niệm, khiêm tốn cho 

những gì mình viết ra là ghi chép, là hồi ức nhớ nhớ quên quên. Phan Tứ tâm sự 

cuối tác phẩm hồi ký của mình: “Đợi soạn xong nhữmg bộ chính s  thật hoàn 

hảo để làm chỗ dựa thì có lẽ tôi đ  quên hết chuyện cũ. Vì thế, tôi xin g i đến 

các bạn trẻ tuổi tập ghi chép riêng tư này về một mùa mưa sống trên rừng núi, 

mới đấy mà đ  lùi xa non một phần tư thế k ” [144, tr.92]- nhưng đó thực sự là 

những áng văn hoàn chỉnh, với những kỹ thuật hiện đại- từ cách tổ chức văn bản, 

phư ng thức tự sự đến tính đa thanh, đa giọng điệu. Trong sự cách tân văn học 

ngày càng triệt để, trong quá trình tiếp xúc với văn học toàn cầu, nhiều thể loại 

đ  có sự đổi mới đột biến; hồi ký không đứng ngoài quy luật. Quan niệm trước 

đây cho rằng, xét về bản chất, hồi ký không nhằm thông tin thẩm mỹ, mà chủ 

yếu là thông tin sự thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là hồi ký không cần yếu 
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tố nghệ thuật; không vì trung thực với sự kiện mà các tác phẩm hồi ký mất đi giá 

trị nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ, ngược lại hồi ký đ  trở thành một thể loại văn học 

phổ biến trong đời sống văn học hiện nay. Bởi xét cho cùng, “trong sự thực cũng 

đ  có cái thẩm mỹ” [85, tr.424]. 

  Sự phát triển và thành tựu của hồi ký sau 1975 đ  góp phần tạo nên bức 

tranh đa dạng của văn học Việt Nam trên bình diện thể loại, cũng như trên hành 

trình phát triển và hội nhập văn học toàn cầu.  

  Tiểu kết 

  Mỗi nhà văn, nhà th  đến với thể hồi ký đều xuất phát từ nhu cầu tự thân. 

Trong sự nghiệp sáng tác của mỗi nhà văn, tuy hồi ký chiếm một tỉ lệ rất khiêm 

tốn nhưng là vị trí không thể thay thế. Mỗi tác phẩm hồi ký là một phong cách, 

một giọng điệu độc đáo và có những nét đặc sắc riêng, để lại dấu ấn trong lòng 

người đọc. Bởi mỗi tác phẩm hồi ký thông tin lại sự thật nhưng bằng cái nhìn 

chủ quan của người viết. Cũng chính vì vậy, hồi ký có nhiều nét khác với nhật 

ký, tự truyện, tiểu thuyết tự thuật,.... Từ xuất phát điểm khác nhau này, dù cùng 

nhìn về một nhà văn, một hiện tượng văn học… nhưng mỗi nhà th , nhà văn, 

nhà nghiên cứu phê bình lại có những cách nhìn, cách chuyển tải tư liệu khác 

nhau. Vì vậy, việc nghiên cứu nội hàm khái niệm, đặc trưng có tính khu biệt hồi 

ký văn học từ 1975 đến 2010 là điều cấp thiết và vừa cung cấp cái nhìn tổng 

quan về sự phát triển thể hồi ký văn học vừa có c  sở để đánh giá những nét độc 

đáo về nội dung và nghệ thuật của thể hồi ký trong tiến trình phát triển của văn 

học nước nhà. 
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Chương 3 

CẢM QUAN VỀ HIỆN THỰC VÀ CÁC DẠNG CHÂN DUNG 

NHÂN VẬT CỦA HỒI KÝ VĂN HỌC VIỆT NAM  

TỪ 1975 ĐẾN 2010 

 

 Tác phẩm hồi ký từ 1975 đến 2010 đ  đưa đến cho người đọc không chỉ 

những thông tin mà còn đánh thức một thời quá khứ gắn với sự kiện lịch s , x  

hội và con người cụ thể. Bên cạnh trường vốn sống, tác giả viết hồi ký văn học 

từ 1975 đến 2010 còn có điểm tham chiếu những giá trị về cảm quan hiện thực 

và cả những con người- được khai thác ở bề sâu, những ẩn giấu (khách quan và 

cả chủ quan) bấy lâu nay nhằm mở ra một trường nhìn mới về cuộc sống x  hội 

và con người thật sâu sắc. Tính thời sự và giá trị nghệ thuật của các trang hồi ký 

từ sau 1975 đến 2010 càng được độc giả đón đọc với một tâm thế và cảm xúc 

mới làm nên những “hiệu ứng” cho một loại thể tuy xuất hiện muộn nhưng có 

một nội lực lớn trong nền văn xuôi Việt Nam hiện đại.  

 Những gam màu hiện thực về đời sống x  hội, về hiện sinh đời người và 

cả những chân dung nhân vật- từ những người bình thường đến các văn nghệ sỹ 

của một thời đ  qua- với bao điều được mất, niềm vui nỗi buồn gắn liền với dấu 

ấn lịch s  nước nhà được tái hiện chân thật và ở “cự ly gần” trong hồi ký văn 

học từ 1975 đến 2010. Bằng tiếng nói của người trong cuộc, theo dòng hồi ức, 

các nhà văn một lần nữa được sống và thấu hiểu để từng con chữ của mình có độ 

sâu của trí tuệ và độ lan của tình cảm.  

3.1. Cảm quan về hiện thực  

3.1.1. Hiện thực đời sống xã hội qua những biến thiên   ch s  

  Văn học là một hình thái ý thức x  hội, phản ánh tồn tại x  hội. Cho nên, 

mối quan hệ giữa văn học với hiện thực là mối quan hệ giữa cái phản ánh và cái 

được phản ánh. “Nhà văn là thư ký trung thành của thời đại” (Balzac). Ngược lại 

tác phẩm văn học cũng là “tấm gư ng phản chiếu đời sống x  hội”. Điều này có 

thể thấy, lịch s  văn học của nhân loại, bất luận thời đại nào, x  hội chính trị 
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nào, dẫu nhiều quan niệm khác nhau thì giá trị vĩnh c u đó là giá trị hiện thực. 

  Trong văn học, mỗi thể loại là sự thể hiện “một thái độ thẩm mỹ đối với 

hiện thực, một cách cảm thụ, nhận thức, giải minh thế giới và con người” 

(Bakhtin). Hồi ký được xem là thể loại thời đại. Hồi ký văn học Việt Nam, bên 

cạnh việc phản ánh bức tranh muôn màu của cuộc sống thì hiện thực đất nước, 

dân tộc qua chiều dài thế k , đặc biệt qua hai cuộc chiến tranh cứu quốc vĩ đại 

được tái hiện rõ nét. 

  Về mặt thể loại, như đ  xác định ở trên, hồi ký và tự truyện có nhiều điểm 

tư ng đồng, cùng thuật về cuộc đời của chính nhà văn. Nhưng nếu ở tự truyện, 

nhân vật trung tâm là cái tôi tác giả thì ở hồi ký, cùng với cái tôi chủ thể là hiện 

thực đời sống rộng lớn, là bức tranh thời đại được đan dệt bằng một hệ thống sự 

kiện mang tính xác thực. Tác giả hồi ký văn học thường là những nhà văn có 

hành trình sống và hành trình sáng tác lâu dài. Họ từng trải qua những trường 

đoạn cuộc đời, luôn trăn trở, nhìn lại, chiêm nghiệm về những năm tháng đ  qua. 

N ười kể chuyện quá khứ, qua hồi ức, với tư cách là nhân chứng, là người trong 

cuộc, đ  tái hiện chân thực những sự kiện lịch s - x  hội trọng đại của đất nước 

qua các thời kỳ. 

 Đối với thế hệ nhà văn tiền chiến, đ  từng sống và sáng tác trong những 

năm tháng trước cách mạng, ký ức về những tháng ngày gian khổ vẫn ám ảnh. 

Dẫu thuộc khuynh hướng l ng mạn (Anh Th , Huy Cận), hiện thực (Tô Hoài) 

hay trữ tình chính trị (Tố Hữu)… thì trong hồi ký của thế hệ nhà văn này đều in 

đậm hiện thực một thời. Trong nhiều trang hồi ký, hiện thực cuộc sống đư ng 

thời được tái hiện sống động đến từng chi tiết. Đặc trưng của ký là “phản ánh 

sự việc và con người có thật trong đời sống. Tính chính xác tối đa là đặc trưng 

c  bản của ký” [105, tr.365]. Là tiểu loại của ký, với hồi ký tính xác thật của 

việc ghi chép các sự kiện là đặc trưng quan trọng. Do đặc trưng thể loại, hồi ký 

nhằm ghi chép, thông tin sự thực, những sự thực đ  lùi xa. Trong nhiều trang 

hồi ký, những tư liệu lịch s , sự kiện x  hội được tái hiện trở nên sinh động. 

Những trang hồi ký của Huy Cận tái hiện không khí của một vùng quê, qua đó 
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dựng lại những ngày sôi động của lịch s : “   Ân Phú, quê tôi là một x  trong  

phong trào  ô viết - Nghệ Tĩnh… Thực dân Pháp sang, triều đình đầu hàng thì 

đ  có một số người trong x  đi theo cụ Phan Đình Phùng lập căn cứ mười năm 

chống Pháp. Phong trào Cần Vư ng của cụ Phan kết thúc, mấy người đó người 

thì chết trận, người thì chết bệnh trong rừng, người thì mất tích, và có người đi 

biệt xứ” [15, tr.78]. 

 Từ điểm nhìn hiện tại, lùi về một thời kì lịch s  đ  xa, các nhà văn viết 

hồi ký gặp gỡ nhau ở điểm chung là thiên về tái hiện những tháng ngày gian khổ 

của nhân dân trước Cách mạng. Các tác giả Tố Hữu, Tô Hoài, Anh Th … đ  

hướng ngòi bút vào một hiện thực đen tối của đất nước, đó là nạn đói năm 1945 - 

đ  ám ảnh bao thế hệ con người Việt Nam. Nhiều truyện ngắn đ  dựng lại nạn 

đói lịch s  này, nhưng với độ chân thật của hồi ký, với cái tôi chứn  kiến - hồi 

ức, Tô Hoài đ  miêu tả cảnh làng quê dần dần bần cùng hóa. “Nghề dệt lụa đ  lụi 

bại chết hẳn. Khung c a người ta đem chẻ củi, bán làm củi. Người tha hư ng b  

v  những đâu, v n cả làng. Trông trước thấy cái đói, cái chết mà không biết làm 

thế nào” [55, tr.104].    hội làng quê ngày càng x  xác tiêu điều, “trên Chợ 

Bưởi, người lang thang ở đâu đến ngày càng nhiều. Buổi tối lăn vào ngủ trong 

các lều chợ. Sáng ra thì nhiều người nằm lại, không còn sức bò đi kiếm ăn được 

nữa” [55, tr.202]. Những ngày tháng đen tối ấy cũng để lại trong tâm hồn Anh 

Th  những nỗi niềm trĩu nặng, và nó trở thành những hồi ức không thể nào quên. 

Hồi ký Anh Th  trần trụi ở từng con chữ: “Họ nhặt được cùi bưởi cũng ăn, b  

mía cũng nhai, rau sam, rau má thì bị vặt trụi. Thậm chí đói quá, thấy một người 

vừa xuống ô tô, bị say nôn ra, đám người đói cũng chạy vội lại,…” [147, tr.388]. 

Các tác giả đ  miêu tả sự kiện ở điểm nhìn khách quan, không phân tích hay 

bình luận mà cứ để người đọc tự cảm nhận hiện thực cuộc sống dân tộc Việt 

Nam trước Cách mạng tháng Tám.   

Về mặt lý thuyết, “xét từ gốc gác và bản chất, thì ký không nhằm thông 

tin thẩm mỹ, mà là thông tin sự thật” [85, tr.243-424]; “Tìm mọi cách can dự 

trực tiếp vào đời sống, ký trở thành loại hình văn học thời sự, một thể văn xung 
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kích theo sát các vấn đề nóng hổi, cấp bách của hiện thực mang ý nghĩa x  hội 

rộng lớn” [126, tr.361]. Là tiểu loại của ký, hồi ký cũng mang trong bản thân nó 

những đặc trưng c  bản của thể loại thiên về ghi chép xác thực. Tuy vậy, khác 

với ký ở “tính thời sự, tính can dự trực tiếp”, hồi ký cung cấp những tài liệu của 

quá khứ. Những thiên hồi ký của Anh Th , Huy Cận, Tô Hoài… giàu lượng 

thông tin, những sự kiện lịch s , những góc khuất của đời sống x  hội hiện ra cụ 

thể. Thực trạng đau buồn của một giai đoạn được tái hiện chân thật đến từng chi 

tiết, dẫu có những chi tiết các nhà văn nhấn mạnh, kể lại làm đau lòng. Tuy vậy, 

“ghi việc để thông tin sự thực không phải là nội dung c  bản của ký. Nội dung 

c  bản của ký, ngay ở hình thức s  khai của nó, là thông tin về ý nghĩa, về giá trị 

nhân sinh của sự việc được ghi” [126, tr 367]. Đặc biệt, với hồi ký, việc “ghi 

chép” hiện thực một thời lại diễn ra trong hồi ức, nên các tác giả hồi ký lựa chọn, 

kể lại những sự kiện, gắn liền với nỗi tang thư ng của một dân tộc mất nước và 

đang đau đáu tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc. Từ những thông tin cụ thể, 

những trang hồi ký của Huy Cận, Tô Hoài, Ma Văn Kháng… không dừng lại ở 

những con số thống kê, những sự kiện khô khan mà là những “thông tin về sự 

thực của các giá trị nhân sinh”, là những trang đời, trang văn giàu tính thẩm mỹ 

và đậm giá trị nhân bản.  

 Tái hiện những tháng ngày gian khổ trước cách mạng, nhiều trang hồi ký 

không dừng lại ở những mảng màu xám xịt. Trong hồi ức của nhiều nhà văn, 

những miền quê hư ng mang vẻ đẹp văn hóa làng quê được tái hiện sinh động. 

Huy Cận hồi nhớ tuổi th  gắn liền với những phong tục tập quán, những cảnh 

quan văn hóa: “Trước Cách mạng tháng Tám, thời gian ở quê tôi như ngưng 

đọng lại, như không nghe thấy bước đi của các thế k , một số phong tục, tập 

quán cổ xưa đâu từ các đời trước truyền lại còn nguyên vẹn. Chẳng hạn phong 

tục đón giao thừa. Cứ đến đêm ba mư i tết, một số trai làng tập hợp lại, bận áo 

quần tết, đầu chít khăn đỏ, khăn vải điều, và mang nhị, mang trống c m, mang 

sanh tiền đi chúc tết” [15, tr.8-9]. Trong Hồi k  Son  Đôi, những sự kiện lịch s - 

văn hóa- x  hội hiện ra đậm nhạt qua hồi ức chắp nối của nhà văn, trong đó nổi 
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bật là những trang viết về những sinh hoạt văn hóa làng quê: “Đời sống của bà 

con nông dân trong xóm làng hồi ấy có bao nhiêu khổ cực, tủi nhục nữa, nhưng 

những giờ phút nghệ thuật như sinh hoạt bát âm ở nhà ông Tam cũng đem lại 

cho họ những giờ phút thư thái, đôi chút ngọt ngào họa may an ủi họ một phần 

nào trong cuộc đời lam lũ, cực nhọc” [16, tr.207]. Những trang hồi ký tràn đầy 

âu lo của Mộng Tuyết cũng không che khuất được chất th  trong trẻo, tư i tắn 

của nữ sĩ. 

Trong hồi ức về hiện thực đời sống x  hội, những bước ngoặt lịch s  

không diễn ra theo thứ tự thời gian biên niên. Qua con đường ký ức, những sự 

kiện dẫu chắp vá, lắp ghép theo quy luật trí nhớ vẫn đủ độ xác thực. Đó là những 

đặc điểm nổi bật nhất của tác phẩm hồi ký. Cách mạng tháng Tám bùng nổ. Cả 

nước trong không khí hồ hởi, phấn khởi trước vận hội mới, dân tộc được giải 

phóng. Niềm vui trước vận hội mới trở thành nguồn cảm hứng trong th  văn sau 

1945 và trở thành miền nhớ trong nhiều hồi ký. Huy Cận tái hiện từng chi tiết 

những ngày đầu với tư cách là người tham gia trực tiếp vào cuộc thoái vị của 

Bảo Đại: “Đồng bào rầm rập kéo ra c a Thượng Tứ rồi tuần hành qua các phố từ 

tả ngạn sông Hư ng, vượt cầu Tràng Tiền sang hữu ngạn, với cờ và khẩu hiệu 

rợp trời. Nhìn về phía Ngọ Môn, lá cờ đỏ sao vàng cao chót vót tung bay trong 

gió” [16, tr.22]. Hiện thực những ngày đầu cách mạng càng thêm sinh động qua 

lời nhấn mạnh của Huy Cận, người kể chuyện: “Đ  bao nhiêu năm rồi mà tôi 

thấy những sự kiện như mới xảy ra ngày hôm qua. Không khí Cách mạng tháng 

Tám, tinh thần cách mạng tháng Tám sao mà chói lọi thế, sao mà tư i tắn thế!” 

[16, tr.22]. Nhớ lại những ngày tháng ấy, Hoàng Minh Châu bồi hồi trước cảnh 

nhân dân ở x   uân Hòa, quê hư ng của ông “đ  rầm rập băng qua những cánh 

đồng tới phủ lỵ của huyện Hưng Nguyên rồi nhập cùng các đoàn của x  khác 

kéo thẳng lên Vinh” [17, tr.78]. Đối với Ma Văn Kháng, ngày khởi nghĩa cũng là 

một ngày chưa từng có trong đời sống của nhân dân, đó là một ngày nắng đẹp, 

được hát Tiến quân ca, làm cờ đỏ sao vàng, đi dự mit tinh, tổ chức Tết trung thu. 

Còn với Tố Hữu, Đào  uân Quý, những người đ  trưởng thành và tham gia cách 
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mạng, thì những ngày khởi nghĩa và thắng lợi của Cách mạng tháng Tám để lại 

những dấu ấn khó phai mờ. Đó là cuộc hồi sinh, sự đổi đời của dân tộc. 

 Niềm vui độc lập chưa nguôi, cả đất nước lại tiếp tục cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp. Chặng đường dài - chín năm kháng chiến đ  làm chất liệu 

cho biết bao nhà văn thể hiện trong hồi ký của mình với những cảm xúc thật 

m nh liệt. Qua cái tôi hồi ức, qua chỗ đứng, vị trí của nhà văn trong đời sống 

kháng chiến toàn dân, bức tranh kháng chiến hiện ra với những mảng riêng. 

Trong nhật ký Ở rừn , Nam Cao quan niệm: “Sống đ  rồi h y viết”. Thế hệ các 

nhà văn trước 1945 chuyển đổi cách sống, hòa nhập vào đời sống vĩ đại của nhân 

dân. Khác với những trang truyện ngắn, tiểu thuyết đề tài chống Pháp, hiện thực 

kháng chiến được tái hiện trong hồi ký khá toàn vẹn và chân thật. Là nhà văn 

thuộc giai đoạn trước, chuyển mình đến với nhân dân, đến với văn học thời đại 

mới, trong hồi ức của Tô Hoài, cuộc kháng chiến chống Pháp là những ngày ông 

được tham gia lớp chỉnh huấn học tập chính trị, tự phê phán lỗi lầm của mình, 

chỉ ra lỗi lầm của người khác. Trong dòng hồi ức của Tô Hoài, cuộc kháng chiến 

chống Pháp còn là những ngày c  quan văn nghệ phải tản cư lên vùng rừng núi 

Thượng Yên, xóm núi Yên D ; là những ngày cùng đi chiến dịch, được tận mắt 

chứng kiến bộ đội ta chiến đấu trên chiến trường (Cát bụi chân ai). 

 Cuộc kháng chiến chống Pháp được tái hiện trong hồi ký của nữ sĩ Anh 

Th  là sự đổi đời của cả dân tộc Việt, sự thay đổi tích cực ở mỗi con người khi 

cuộc sống đ  có mục đích, lý tưởng. Sự đổi thay số phận con người là chủ đề lớn 

của truyện ngắn, tiểu thuyết thời kỳ này, khúc xạ qua hồi ký Anh Th  cũng có 

nét riêng. Từ cái nhìn của nữ giới, nhà th  của phong trào Th  mới cảm nhận sự 

đổi đời của cả dân tộc qua gia đình nhỏ bé của mình. Qua từng mảnh đời riêng, 

Anh Th  đ  có một tầm nhìn chung về sự đổi thay của con người trước vận hội 

mới của dân tộc. 

 Với Tố Hữu, đại biểu của văn học cách mạng, cuộc kháng chiến chống 

Pháp trong hồi ức của trái tim chàng trai đầy nhiệt huyết này là những chiến 

dịch, là những chiến thắng vang dội của quân và dân ta. Từ đặc thù công việc 
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trong kháng chiến, Tố Hữu đ  theo sát tình hình trên chiến trường. Ông phản ánh 

chiến dịch Việt Bắc, chiến dịch Sông Thao, chiến dịch Biên giới, chiến dịch Hòa 

Bình, chiến dịch Tây Bắc, chiến dịch giải phóng Sầm Nưa, Lào, chiến dịch tiến 

quân lên Tây Bắc và cuối cùng là chiến dịch Điện Biên Phủ với chiến thắng rung 

chuyển địa cầu. Cuộc kháng chiến chống Pháp trong hồi ức của Tố Hữu còn là 

hình ảnh những người chiến sĩ quả cảm, chiến đấu quên mình vì Tổ quốc. Đó là 

hình ảnh anh hùng La Văn Cầu, là chị Nguyễn Thị Chiến, là hình ảnh anh hùng 

Cù Chính Lan đ  hy sinh trong trận đánh Cô Tô… (Nhớ lại một thời). Trong hồi 

ký Tố Hữu, những người thật việc thật, những sự kiện lịch s  hiện ra đầy đặn. 

Với thể hồi ký, Tố Hữu vẫn có thể được xem là người chép s  hiện đại Việt 

Nam. Trong hồi ký của Hoàng Minh Châu, những sự kiện lớn của x  hội liên 

quan trực tiếp đến nhà văn. Đó là những ngày quê hư ng ông thực hiện tản cư 

triệt để, tiêu thổ kháng chiến, rồi tiếp đó, ông tham gia quân đội, trong đoàn văn 

công phục vụ tiền tuyến và chứng kiến những cuộc hành quân tiếp lư ng tải đạn 

ra tiền tuyến của dân công trong niềm vui hồ hởi, niềm tin ph i phới tư ng lai 

(Mất để mà còn). 

 Hòa bình lập lại ở miền Bắc, tâm trạng chung của người Việt Nam là vui 

sướng, háo hức và “ngỡ ngàng một cách khoan khoái” [52, tr.155]. Từ niềm vui 

chiến thắng, Tô Hoài hướng về cuộc sống đời thường. Còn đọng lại trong hồi ức 

của nhà văn là cảm giác bình yên được về sống ở thành phố sau bao nhiêu năm 

vất vả, thiếu thốn ở núi rừng, “trở về thành phố, thức ăn hàng hóa ê chề, bắt đầu 

được lĩnh lư ng tháng, tối tối có thể la cà hàng quán” [52, tr.154]. Những niềm 

vui rất giản dị, rất con người. Viết về niềm vui chiến thắng ở trận Điện Biên Phủ 

năm 1954, Anh Th  đ  có những cảm xúc: “Một niềm vui trông đợi suốt chín 

năm dài đằng đẳng. Nhìn những khoảng trời qua đỉnh núi, tôi thấy màu trong 

xanh như rộng thêm ra. Không còn một máy bay, không còn một tiếng động c  

làm mất đi tiếng suối reo, chim hót. Nhất là khi về tới bến Bình Ca, cờ đỏ san sát 

trên các mui thuyền, lưng chừng núi” [147, tr.752]. 
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 Sau 1954, niềm vui hòa bình không trọn vẹn. Bắc Nam chia cắt. Những 

vấn đề trọng đại của đất nước gợi cảm hứng nghệ thuật và trở thành đề tài chính 

cho các thể loại văn học giai đoạn này. Các tác giả hồi ký cũng đề cập những vấn 

đề lớn một thời qua độ khúc xạ của thời gian và cảm xúc. Nỗi niềm chia cắt Bắc-

Nam trở thành nguồn cảm hứng lớn trong hồi ký của nhiều tác giả, thể hiện rõ 

m  nhân cách của nhà văn, những người nghệ sĩ ý thức được vai trò của mình 

trước vận mệnh đất nước. Trong văn xuôi, đặc biệt trong th , nỗi niềm Nam Bắc 

và hình ảnh Hiền Lư ng- biểu tượng cho sự chia cắt đất nước lặp đi lặp lại với 

tần số lớn: “Trôi chảy n ày đêm khôn  n hỉ/Hai bờ Nam Bắc nhìn đau/Trời vẫn 

xanh một màu xanh Quản  Trị/Tận chân trời mây núi có chia đâu” (Nói chuyện 

với sôn  Hiền Lươn  của Tế Hanh), “Thôn xóm son  son  như bón  với 

hình/Một trời đất, có chi là đổi khác?” (Gửi sôn  Hiền Lươn  của  uân Diệu), 

“Cách một dòn  sôn  mà đó thươn  đây nhớ/Chun  một nhịp cầu mà duyên nợ 

cách xa” (Anh Th ) v.v… Hình ảnh Hiền Lư ng, biểu tượng của sự cắt chia 

Nam Bắc hiện ra trong hồi ký ấn tượng h n, xác thực h n. Những trang hồi ký 

của Anh Th , thể hiện tâm trạng xót xa, đau đớn của nhà văn. “Anh đồn trưởng 

vừa dẫn chúng tôi lên cầu Hiền Lư ng. Sắp đến vạch xanh bên Nam cầu, anh giữ 

chúng tôi đứng lại, lòng tôi tự nhiên quặn thắt, nhìn ra bờ Nam vắng ngắt,…” 

[147, tr.923].  

 Song hành với những trang viết về miền Nam, về Bắc Nam cách trở, các 

tác giả viết hồi ký đ  có những suy ngẫm về công cuộc xây dựng chủ nghĩa x  

hội ở miền Bắc, với những năm cải cách ruộng đất, hợp tác hóa ở nông thôn,… 

Những góc khuất lịch s  được ph i mở, những sự thật mà không một trang chính 

s  nào nhắc tới, nay được tái hiện một cách trần trụi, chân thực, trực diện bằng 

hồi ký, không hư cấu, không hình tượng hóa hay tiểu thuyết hóa. Đặc biệt, sự 

kiện cải cách ruộng đất, một vấn đề khá phức tạp của hiện thực những năm xây 

dựng cuộc sống mới ở một n a đất nước, trở thành vấn đề nhức nhối trong văn 

học nói chung trong hồi ký sau 1975 nói riêng. Cảm hứng bi kịch trở thành cảm 

hứng chủ đạo trong nhiều trang hồi ký viết về sự thật của một giai đoạn. Từ độ 
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lùi của thời gian, những sự kiện, tình huống oan khuất của cải cách ruộng đất 

được ph i bày một cách chân thật, dẫu là những sự thật đau lòng. Lấy “sự thật 

khách quan của đời sống và tính xác thực của đối tượng làm c  sở”, nhiều tác giả 

hồi ký đ  ghi chép một cách trung thực những sự kiện đ  lùi vào quá khứ nhưng 

vẫn nóng bỏng, nhức nhối đối với một thế hệ nhà văn. Trong cải cách ruộng đất 

để lại nhiều bi kịch, nhiều mảnh đời oan khuất. Nhớ lại một thời, các tác giả hồi 

ký ghi lại cụ thể những mâu thuẫn nảy sinh bi kịch. Trải lòng mình trên trang hồi 

ký, các tác giả không ngần ngại ghi chép lại, ph i bày ra những sự thật trần trụi, 

đau lòng. Tuy vậy, những sự kiện được tái hiện trong những trang hồi ký không 

đ n thuần là ghi chép, thông tin mà thông qua những cuộc đời riêng, các nhà văn 

đ  lý giải, đối thoại với quá khứ với tầm nhìn nhân bản, nhân đạo h n. Hoàng 

Minh Châu chỉ là chứng nhân của lịch s  nhưng những gì mắt thấy, tai nghe 

khiến ông không khỏi ngỡ ngàng trong việc thực thi công cuộc cải cách ruộng 

đất của một thời. Ông viết: “Những người nghèo khổ, phải buôn thúng bán mẹt, 

chạy ăn từng bữa cũng bị quy địa chủ” [17, tr.129]. Bàn về xung đột bi kịch, 

Friedrich Engels cho rằng:  ung đột bi kịch diễn ra trong đời sống x  hội- lịch 

s  các dân tộc là mâu thuẫn giữa “những yêu cầu tất yếu về mặt lịch s ” của đời 

sống và việc “không có khả năng thực hiện nó trong thực tiễn” [115, tr.65]; “Các 

mâu thuẫn bi kịch nảy sinh trong quá trình phát triển của x  hội, chúng không 

mang tính chất cá nhân, ngẫu nhiên mà mang tính chất lịch s - x  hội” [115, 

tr.169]. Trên tinh thần đó, có thể nói cải cách ruộng đất là thời kỳ đau buồn của 

lịch s . Chính nó là c n lốc quét qua làm khuynh đảo làng quê Việt Nam. Trong 

Nhớ lại một thời, Tố Hữu vẫn còn nhớ cái mốc thời gian làm biến đổi cả lịch s : 

“Tháng 10/1956, sau khi phát hiện ra sai lầm cải cách ruộng đất, Đảng ta lập tức 

tiến hành s a sai. Các đội s a sai phải thâm nhập vào những n i có gia đình bị 

quy sai, và x  oan trong cải cách ruộng đất, s a lại thành phần cho họ và giúp họ 

ổn định cuộc sống” [64, tr.318]. Tuy nhiên công việc của họ gặp rất nhiều khó 

khăn, người dân mất hết niềm tin, đ  quá h i hùng. Công tác s a sai đ  cởi oan 

cho nhiều người, nhưng những mất mát, đau thư ng thì khó có thể bù đắp nổi. 
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Cải cách ruộng đất như một vệt màu xám xịt ám ảnh nhiều thế hệ nhà văn. Vì 

vậy, sau 1986, nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết cũng đ  khai thác mảng hiện thực 

đầy ám ảnh này (Bước qua lời n uyền, Lão Khổ của Tạ Duy Anh, Ba n ười khác 

của Tô Hoài,..). Tuy vậy, với đặc trưng thể loại, nhiều trang hồi ký đ  trở thành 

tấm gư ng phản chiếu chân thật một mảng khuất của quá khứ, qua đó bộc lộ 

những trăn trở, ngẫm suy đầy trách nhiệm của nhà văn, đặc biệt là thế hệ những 

nhà văn trong cuộc. 

 Sau cuộc cải cách ruộng đất là phong trào “hợp tác hóa nông thôn”. Đây 

là vấn đề nóng bỏng của văn học những năm 60 của thế k  trước. Đư ng thời 

nhiều tác phẩm văn xuôi ra đời ca ngợi công cuộc hợp tác hóa nông thôn. Những 

mảng tối cũng được đề cập, nhưng nhìn chung văn học viết về đề tài này thiên về 

ca ngợi cuộc sống trong quá trình đi lên với sắc màu tư i sáng (Xun  đột của 

Nguyễn Khải, Cái sân  ạch của Đào Vũ…).  Trong hồi ký, với độ lùi thời gian, 

với nhu cầu nhận thức lại quá khứ, mảng đề tài này được nhìn nhận sâu h n, đa 

dạng h n. Cảm hứng phê phán đậm h n trong nhiều hồi ký.  

 Ma Văn Kháng hướng ngòi bút về miền núi, làm phong phú thêm một 

mảng hiện thực đa chiều. Trong hồi ký Năm thán  nhọc nhằn năm thán  nhớ 

thươn , Ma Văn Kháng, từng sống với bà con dân tộc, đ  có dịp đi sâu, đi sát 

vào vấn đề, đ  phản ánh những phức tạp của một thời muốn tiến lên chủ nghĩa 

x  hội mà trong tay không có c  sở vật chất gì nhiều. Qua từng trang hồi ký của 

Ma Văn Kháng, với nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười, chúng ta hiểu được 

phần nào bộ máy l nh đạo của miền núi những năm đầu xây dựng chủ nghĩa x  

hội. Đội ngũ cán bộ nhiệt tình và hăng say nhưng đầy khiếm khuyết. Tuy vậy, 

Ma Văn Kháng không chỉ dừng lại ở việc tái hiện những sai lệch một thời. Viết 

về miền núi, trong hồi ức của nhà văn còn là những sinh hoạt, phong tục văn hóa 

vùng cao. Đây là mảng hiện thực tư i rói trong hồi ký của một nhà văn gắn bó 

với núi rừng Tây Bắc. Khi đi làm thuế nông nghiệp ở thôn đồng bào Giáy, có dịp 

sống cùng với đồng bào dân tộc, nhà văn viết về tính cách, phong tục tập quán 

của người Giáy. “Người Giáy hút thuốc lào cả nam lẫn nữ. Khách đến, việc đầu 
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tiên là chủ nhà đưa điếu đ  nạp sẵn mồi thuốc ở nõ và que đóm ngâm cháy bén... 

Trong một cuộc họp, cái điếu chuyển vòng, liên tục sôi ùng ục và khói bay mù 

mịt cả gian nhà” [68, tr.70]. Đặc biệt, nét riêng của văn hóa đồng bào Giáy là 

Hát Giáy “Hát Giáy có nhiều loại, nhiều đẳng cấp. Thông thường là những bài 

hát đối đáp, giao duyên, kể chuyện lữ khách n i địa giới. Cao cấp là hát những 

bài đối ứng, miêu thuật cuộc du hành lên thượng giới, chẳng hạn lên tới trời... Có 

cảm tưởng, người hát đến đây là đi vào cõi mê...” [68, tr.75].  

 Sự kiện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng in đậm dấu ấn trong hồi 

ký văn học. Hồi tưởng lại những năm tháng hào hùng, bi tráng, các tác giả viết 

hồi ký đ  ghi chép nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc, đồng thời có những suy 

ngẫm tinh tế và đầy ắp cảm xúc. Trong hồi ký sự kiện đóng vai trò quan trọng. 

Hệ thống sự kiện trong hồi ký được xâu chuỗi, kết hợp đậm nhạt khác nhau đ  

làm nên diện mạo đời sống những năm tháng khốc liệt. Trên con đườn  k  ức 

của các nhà văn, những sự kiện lịch s  tiêu biểu hiện ra như những thước phim 

quay chậm. Mỗi nhà văn chọn một cách thể hiện riêng, nhưng trong hồi ức về 

những năm tháng không thể nào quên ấy được tái hiện sinh động.  Chiến tranh 

hiện ra trong những trang hồi ký không chỉ lấp lánh vẻ đẹp l ng mạn s  thi, mà 

còn là đau thư ng mất mát. Là nhà th  đi sát thời đại, trong hồi ức của mình, Tố 

Hữu nhớ rất rành rõ từng phong trào. Phong trào Đồng khởi Bến Tre, với “đội 

quân tóc dài”; phong trào “phá ấp chiến lược” (Nhớ lại một thời). Những sự kiện 

lớn lao của lịch s , đời sống chiến đấu của nhân dân cũng như những khoảnh 

khắc bình yên ngắn ngủi sau chiến trận cũng được hồi cố trong các trang viết của 

Tô Hoài, Hoàng Minh Châu, Đào  uân Quý, Phan Tứ …Ma Văn Kháng nhìn lại 

chặng đường chống Mỹ với cái nhìn lạc quan. Nhà văn tái hiện được không khí 

sôi sục một thời: “Đây là thời kỳ mỗi lần miệng cất lên câu hát Vùn  lên hỡi các 

nô lệ ở thế  ian là một lần con tim rộn ràng, sôi sục, là như có l a thốc trong 

lòng. Đây là thời kỳ trong môi trường tập thể đâu đâu cũng có thể bắt gặp các 

câu chuyện nói đến, trước hết là Paven Coócxaghin trong Thép đã tôi thế đấy 

của N.Ôxtrốpxky, rồi đến Paven Vlátxốp trong tiểu thuyết N ười Mẹ của M. 
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Goocky. Sau nữa là Đankô với trái tim bốc l a móc ra từ lồng ngực. Là Chim 

báo b o…Những mẫu hình đẹp nhất của phẩm giá con người thời ấy sao mà 

phong phú, và có sức thôi miên con người đến thế!” [68, tr.36]. 

  Cuộc kháng chiến chống Mỹ trong những trang hồi ký không chỉ là sự lạc 

quan, là niềm vui xung trận, mà còn là sự mất mát, đau thư ng. Là nhân chứng 

sống, Đào  uân Quý đ  xót xa khi tái hiện những cảnh tang thư ng: “Đi vào 

bệnh viện Việt Tiệp, qua khu nhà mổ, gạch đá bị vỡ vẫn còn chưa dọn hết. 

Những vết máu, sau hai tháng, trong đợt ném bom lần trước, vẫn còn bầm 

đen…, người bị thư ng vẫn nằm la liệt trên gường” [122, tr.123]. Song, vượt lên 

trên tất cả vẫn là ý chí, sự dũng cảm, là lẽ sống, tình yêu thư ng, lòng nhân ái 

của bao con người. Khác với tiểu thuyết, truyện ngắn đậm chất s  thi ra đời 

ngay trong khói l a chiến tranh, sau 1975, với độ lùi của thời gian, từ điểm nhìn, 

cảm xúc của người vừa thoát ra c n b o l a của cả dân tộc, ngoài những con số, 

sự kiện, tư liệu lịch s , những trang hồi ký còn  nặng về suy ngẫm. Trong Hồi k  

Son  Đôi, Huy Cận tái hiện tâm trạn  con người giữa hai bờ sống chết: “…Rất 

nhiều lần, máy bay ập đến, anh Bông và tôi đang ở giữa cầu, nhưng cũng chạy 

kịp vào hang ở đầu cầu bên này. Lần nào cũng hú vía. Anh Bông thường nói đùa 

với tôi giữa đám anh em công nhân: “Ông Cận  i, ông có chết thì chết ở đầu cầu 

tôi còn tha ông về hang được. Chứ nếu ông chết ở giữa cầu thì ông nặng quá, tôi 

không kéo nổi về hang đâu!” [16, tr.203-204]. Cuộc sống vẫn diễn ra bình 

thường như vốn có của nó. Tô Hoài ngẫm suy và tái hiện cảm xúc, phận người 

trong chiến tranh: “Hà Nội vẫn lờ l ng, n a hốt hoảng, n a như không… Thành 

phố sôi nổi lại như lặng lẽ, khinh bạc, phớt đời. Lại đòn đánh mới, lại sắp bom, 

lại s  tán, triệt để s  tán…” [52, tr.259]. 

 Bức tranh đời sống chiến đấu trong hồi ký của Phan Tứ được tái hiện sinh 

động như không hề có độ lùi thời gian. Là nhà văn-chiến sĩ, từng xông pha giữa 

chiến trường bom đạn, nhà văn Phan Tứ đ  ghi lại một cách xác thực những sự 

kiện, sinh hoạt chiến trường cũng như sinh hoạt với đồng bào dân tộc Ka Tu. 

Ngay đầu tác phẩm hồi ký Tron  mưa núi, nhà văn đ  xác lập một cách viết: 
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“Tập này kể lại một mùa mưa núi cách đây 23 năm, vào n a cuối 1961, khi tôi đi 

đường Trường S n vào Liên khu Năm và công tác ở vùng tây tỉnh Quảng Nam - 

Đà Nẵng. Tất cả các tư liệu và cảm nghĩ trong tập đều rút ra từ các sổ nhật ký 

năm ấy, hoàn toàn là chuyện người thật việc thật, chỉ được sắp xếp lại và viết rõ 

h n cho dễ hiểu” (Lời n ười viết). Hiện thực đời sống chiến đấu của nhân dân, 

của nhà văn, của đồng bào dân tộc thiểu số lần lượt hiện ra; gian khổ, khó khăn 

nhưng trên hết là niềm lạc quan của một nhà văn trực tiếp cầm súng. Vượt qua 

bao gian khổ, hy sinh, “nhưng rồi vẫn đi được, vẫn vui nhộn được. Ba-lô nhẹ 

dần, chân và vai cứng thêm, lực hút của chiến trường càng nhích tới gần càng 

tăng lên dữ dội. Khi đến đích, chúng tôi chỉ cần nghỉ ng i tắm giặt vài ngày là tất 

cả mọi gian khổ đều tan vào quá khứ, chỉ để lại một lớp bồi thêm vào lòng tự tin 

ở sức mình vượt khó và rất nhiều k  niệm đằm thắm dọc đường” [161, tr.72]. 

Bên cạnh những nẻo đường hành quân, Phan Tứ còn tái hiện cảnh sinh hoạt 

phong tục, tính cách con người miền núi trong chiến tranh. “Lại cõng lúa. Đồng 

bào Thượng tản ra dọc các đường mòn “Làng tui bị tàu bay ngó thấy rồi, coi như 

cháy rồi, các anh lấy hết lúa cách mạng gởi trong làng đi mau mau!”. Anh em 

nói đấy là làng Mang Mông, ủng hộ cách mạng rất tốt. Tất cả sức người đổ ra 

cõng lúa và làm chỗ chứa lúa. Đêm cũng còn việc: gi  bắp, b a sấy củi, giữ rẫy 

phòng heo rừng phá” [161, tr.79]; Bên cạnh những trang tiểu thuyết viết về miền 

núi của Tô Hoài, Nguyên Ngọc, những sinh hoạt của đồng bào miền cao trong 

những trang hồi ký viết về chiến tranh của Phan Tứ vẫn có nét riêng độc 

đáo. “Tôi thường đi với mấy cậu trai làng A Ró lấy rượu tà-vạc. Cây này giống 

cây dừa nhưng quả nhỏ h n, kết thành buồng. Đồng bào khía dao vào cuống 

buồng, đặt một ống tre có bỏ sẵn thứ vỏ đắng làm men, kê vào thân một cây tre 

cao có những cành chặt ngắn làm thang. Chỉ cần leo lên tháo ống đầy cho vào 

gùi đeo lưng, thay ống rỗng vào đấy, rót ống rượu vào cái ché cõng theo. Đầy 

ché thì cõng về đặt trong nhà làng, lấy ché khác đi trút tiếp. Mỗi tối, tắm r a c m 

nước xong, đàn ông con trai kéo đến nhà làng, đốt l a sáng, ngồi uống tà-vạc 

bằng những ống tre gọt vát miệng, bàn việc làng việc rẫy. Rượu tà-vạc bốc men 
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nhẹ, vị ngọt và đắng, ngon h n bia nhiều và chắc chắn là rất bổ” [161, tr.85]. 

Chính những sinh hoạt đời thường đó làm dịu đi không khí chiến tranh gian khổ. 

 Cuộc kháng chiến trường kỳ đ  kết thúc thắng lợi- mùa xuân năm 1975, 

miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Trong hồi ký của Tố Hữu 

đ  tái hiện không khí sôi động của những ngày đầu: “Bắt đầu từ Buôn Ma 

Thuộc, từ giải phóng Tây Nguyên đến giải phóng Trị-Thiên-Huế, Đà Nẵng, 

…tiến về giải phóng Sài Gòn và giải phóng hoàn toàn miền Nam” [64, tr.420]. 

Anh Th  kể lại không khí náo nức mừng vui của ngày đất nước thống nhất, Bắc 

Nam nối liền. “Ở các c  quan xô nhau chạy xuống gác, ra đường. Tiếng loa vang 

vang, pháo nổ rầm rầm trời, người đông như mắc c i” [147, tr.1109]. Không khí 

ấy kéo dài đến tận đêm: “Ngoài trời pháo hoa sáng rực cả hồ Văn Chư ng, tiếng 

trống ếch của thiếu nhi. Tiếng hát “Như có Bác Hồ tron  n ày vui đại thắn ”… 

rộn ràng, lòng tôi ph i phới cũng tự ngâm th  mình” [147, tr.1111]. 

   Mặc dù đất nước thống nhất, bước vào cuộc sống hòa bình, thế nhưng, 

hiện thực đất nước những năm sau 1975 vẫn là giai đoạn nhiều truân chuyên. 

Hiện thực đất nước thời hậu chiến với những đan xen ngổn ngang bề bộn là 

mảnh đất màu mỡ thu hút ngòi bút của nhà văn. Đây là thời kỳ “diễn ra cuộc đối 

chứng giữa nhân cách và phi nhân cách, giữa hoàn thiện và chưa hoàn thiện, 

giữa ánh sáng và những khoảng bóng tối còn r i rớt bên trong của mỗi con 

người” (Nguyễn Minh Châu). Hiện thực đời sống những năm sau chiến tranh 

kh i gợi cảm hứng sáng tạo của nhà văn. Nguyễn Khải tâm sự: “Tôi thích cái 

hôm nay, cái hôm nay ngổn ngang, bề bộn, bóng tối và ánh sáng, màu đỏ với 

màu đen, đầy dẫy những biến động, những bất ngờ, mới thật là mảnh đất phì 

nhiêu cho các cây bút thả sức khai vỡ” (Gặp  ỡ cuối năm). Nhiều tác phẩm ra 

đời từ “cái hôm nay ngổn ngang bề bộn đó”. Nhiều tiểu thuyết ra đời gây ấn 

tượng mạnh mẽ về lối đổi mới tư duy nghệ thuật, quan điểm hiện thực và một 

cách tiếp cận hiện thực đa chiều (Mùa lá rụn  tron  vườn, Đám cưới khôn  có 

 iấy  iá thú của Ma Văn Kháng,…).  
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 Trong hồi ký, “cái hôm nay” không xuất hiện đồng thời trên những trang 

văn, khác với “hiện tại chưa hoàn kết của tiểu thuyết”, thời gian trong hồi ký là 

thời gian quá khứ, nhưng dẫu qua độ lùi thời gian, độ lắng sâu của cảm xúc, hiện 

thực ngổn ngang đó vẫn tư i ròng sự sống. Dấu ấn những sự kiện chính diễn ra 

trên toàn đất nước, độ giao thoa giữa cũ và mới trong đời sống x  hội, những đột 

biến lớn lao trong đời sống tinh thần của từng cá nhân; sự lựa chọn của người trí 

thức trước sự chuyển đổi lịch s … Tất cả những vấn đề lớn của cuộc sống sau 

chiến tranh đều được thể hiện trong hồi ký. Cuối đời nhìn lại, với Ma Văn 

Kháng, những năm tháng hậu chiến và sau đổi mới với c  chế thị trường là 

qu ng thời gian đầy ám ảnh. Hồi ký Năm thán  nhọc nhằn năm thán  nhớ 

thươn  của Ma Văn Kháng tái hiện thật đến từng chi tiết những ngày đất nước 

gồng mình sau khi c n b o chiến tranh đ  đi qua. Niềm vui thống nhất đất nước 

chưa v i thì những tiêu cực đời sống ngày càng rõ nét, ở khắp mọi n i: phố xá, 

c  quan, trường học, bệnh viện. Miếng ăn, cái mặc đ  làm tha hóa bao con 

người, băng hoại nhiều nhân cách. Những giá trị tinh thần cao đẹp, tình mẫu t  

ruột rà cũng là phù phiếm, đừng nói đến tình bạn bè, hàng xóm láng giềng hay 

tình cảm nhân văn giữa con người với con người. Đúc rút từ chính những trải 

nghiệm, đắng cay của cuộc đời mình, Ma Văn Kháng chua xót thốt lên: “Người 

ta khó có thể thư ng yêu nhau… khi cuộc sống bị đọa đày đến mức c  cực” [68, 

tr.232]; “Khổ cực đ  đến cái mức hủy hoại cả những tình cảm bẩm sinh thuần 

khiết tự nhiên nhất của con người” [68, tr.223]. Tuy vậy, nhắc đến cuộc sống c  

cực, đói khổ trong thời bao cấp, Ma Văn Kháng không nhằm mục đích ôn nghèo, 

kể khổ, hay lên giọng châm biếm, mỉa mai, giễu cợt. Ông nhìn lịch s  trong cái 

nhìn biện chứng, khẳng định thành quả của cuộc sống mới những ngày sau chiến 

tranh, đất nước bị tàn phá nặng nề bằng cái nhìn lạc quan. Trong hồi ký Nhớ lại, 

Đào  uân Quý nói lên đời sống tâm trạng của những người cầm bút trước “nợ 

áo c m”. Nỗi lo về c m áo, gạo tiền, về bao thứ vặt v nh trong cuộc sống hàng 

ngày đ  chiếm khá nhiều thì giờ và tâm trí của hầu hết những người cầm bút. 

“Họ nghĩ đến việc chốc nữa ra xếp hàng mua thức ăn, ngày mai làm sao cho con 
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được vào bệnh viện, làm sao kiếm được chỗ làm việc cho vợ gần h n… còn 

những việc lớn lao như ý nghĩa cuộc đời, giá trị của con người, vận mệnh của 

dân tộc, các vấn đề quá khứ và tư ng lai… họ chỉ có thể nghĩ đến trong những 

phút giây tạm thời được giải phóng ra khỏi những nỗi lo toan kia, lúc tâm hồn 

được thảnh th i đôi chút” [122, tr.116]. Điều đó cũng dễ hiểu. Khi mà ngay đến 

cả miếng ăn, chỗ ở còn là điều đau đáu, lo toan của bao người thì những trăn trở 

về đời sống tinh thần cũng trở thành phù phiếm. Cuối cùng chỉ còn một biện 

pháp là cố gắng vượt qua: “Thôi thì mọi việc rồi cũng xong tất. Người ta sống 

được thì mình cũng sống được” [122, tr.116].  

 Nền kinh tế bắt đầu có nhiều khởi sắc, cuộc sống của người dân được cải 

thiện nhưng cũng có mặt trái của nó, từ ngày chuyển sang nền kinh tế thị trường, 

nhiều vấn đề thuộc giáo dục, văn hóa, đạo đức… lại trở nên bức xúc, đáng báo 

động. Nhạy cảm với những vấn đề nhức nhối của x  hội trong c n chuyển đổi, 

các nhà viết hồi ký, những con người đầy trách nhiệm với đời, đ  trăn trở về sự 

xuống cấp của đạo đức x  hội. Cũng từ c  chế thị trường thông thoáng, cởi mở 

đ  kéo theo một hệ lụy- sức mạnh đồng tiền làm cho x  hội đảo điên. Tô Hoài 

đau đáu về cách đối x  của con người trong các quan hệ vợ chồng, tình làng 

nghĩa xóm và cao h n nữa là nghĩa tình con người. Ma Văn Kháng tái hiện rất 

chân thực thời kỳ đầy biến động này với những chiêm nghiệm của chính bản 

thân: “Sắp hết đời rồi mà tôi còn hết sức ngây dại, còn chưa hiểu hết cái phức 

tạp, sâu hiểm của cuộc đời. Mới nhận ra rằng, những cái gọi là lòng trung trực, 

nghĩa tình đồng chí, bạn bè, những giá trị tinh thần cao quý, trên thực tế đ  bị 

thói vụ lợi triệt tiêu, chỉ còn là những khái niệm vô hồn” [68, tr.527].  

 Những năm sau chiến tranh là một thời kỳ dài khủng hoảng, làm x  hội 

bất ổn, lòng người bất yên; hiện thực này để lại những suy tư, trăn trở cho các 

thế hệ nhà văn, đặc biệt là các nhà văn đ  trải qua một hành trình sáng tác gắn 

với từng chặng đường đổi thay của dân tộc. Tuy vậy, hồi ký văn học sau 1975 

không chỉ phản ánh một mặt hiện thực. Với quan niệm hiện thực đa chiều, sự 

khởi sắc, đổi mới của đất nước từ sau 1986 cũng được lưu lại đậm nét trên những 
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trang hồi ký. Trung thành với thể loại, Hoàng Minh Châu chú trọng đến những 

con số. Theo nhà văn, những con số rất cụ thể đ  chứng minh sự thành công của 

công cuộc đổi mới đất nước: “…Trước đây phải nhập 45 vạn tấn… Năm 1989, 

xuất khẩu đạt 21 triệu tấn, hàng hóa bắt đầu đa dạng về mẫu m , kinh tế đối 

ngoại phát triển. Cuối năm 1989, lần đầu tiên xuất khẩu một triệu rưỡi tấn gạo” 

[17, tr.289].  

 Hồi ức về những chặng đường lịch s  với tư cách là người trong cuộc, là 

nhân chứng sống nhưng các tác giả viết hồi ký (sau 1975) không có ý định chép 

s . Họ tái hiện những ngày tháng đ  sống, đ  làm và đ  chứng kiến và cũng từ 

đó phản chiếu được những chặng đường lịch s  của dân tộc. Đấy là những tháng 

ngày gian khổ mà hào hùng trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm; là 

thời kỳ hăng say của cả một thời đoạn xây dựng chủ nghĩa x  hội; là những khó 

khăn, chông chênh của thời bao cấp, những biến đổi đến đảo điên của các chuẩn 

mực đạo đức trước c n lốc của c  chế thị trường cũng như cuộc sống tư i đẹp 

của những ngày đất nước thanh bình, thống nhất… Tất cả chân thực, sinh động 

hiện lên qua những trang văn đầy tính nghệ thuật. 

3.1.2. Hiện thực đời người qua những bước thăng trầm 

 Đáp ứng nhu cầu đổi mới của văn học, cũng như bao thể loại văn học 

khác, từ sau 1975 các nhà văn viết hồi ký hướng ngòi bút vào cảm hứng thế sự 

đời tư. Và cũng chính cảm hứng này đ  tạo sức mạnh trong việc bộc lộ cảm quan 

về số phận cá nhân của thể hồi ký.  

Điểm chun  của phần lớn các hồi k  là đều đề cập số phận con n ười 

tron  nhữn  thời đoạn khốc liệt nhất của lịch sử. Bằng vài nét phác họa nhưng 

đầy ấn tượng, Tô Hoài dừng lại lâu h n ở số phận của những người nông dân 

trong những c n biến thiên lịch s  (Cát bụi chân ai). Đó là số phận của những 

con người, những gia đình trong c n lốc của c  chế thị trường (Chiều chiều). Ma 

Văn Kháng đặc biệt quan tâm đến số phận của người trí thức. Năm thán  nhọc 

nhằn năm thán  nhớ thươn  là những trang tự bạch, trong đó nhà văn cúi xuống 

lòng mình để nói lên những mảnh đời trí thức trong một x  hội “bề bộn, ngổn 
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ngang”. Đó là chỗ đứng của người thầy giáo trong x  hội. Hình ảnh của thầy 

giáo Tự trong tiểu thuyết Đám cưới khôn  có  iấy  iá thú thấp thoáng, ẩn hiện, 

hóa thân, phân thân qua thầy Biểu, thầy Khánh Trình, là những người thầy có tri 

thức, có nhân cách, hoài b o và nhiệt tình, không chịu uốn mình theo những thói 

đời, thời cuộc thì bị bài trừ, quy kết, cuối cùng lâm vào bi kịch.  

 Phan Tứ quan tâm đến số phận của những người dân miền cao trong 

những năm tháng chiến tranh. Hồi ký Tron  mưa núi chủ yếu viết về sinh hoạt 

chiến đấu của nhà văn và đồng bào dân tộc Ka Tu. Những con người chân chất, 

nghèo khổ nhưng trung thực trước sau như một. “Anh gầy và đen, trời rét chỉ 

mặc một cái khố hẹp xoắn lại như vỏ đỗ. “Nghèo quá, mình có cái khố thôi, vợ 

mình không có áo”. Chị vợ cởi trần thật, tôi tưởng do phong tục như những vùng 

tôi đ  ở hồi chống Pháp, sau mới biết mình lầm. Chỉ riêng bà mẹ có áo mặc”; 

“Người Thượng không biết nuốt lời. Một anh c  sở Thượng tính nết rất lầm lì, 

chỉ hứa gọn với cán bộ: “Cắt cổ tôi cũng không khai. Khai với địch làm chi?”. 

Về sau lộ, bị địch cứa cổ lần đầu anh không khai, sau chúng nổi điên chặt đầu 

anh đem cắm cọc”; “Em nhỏ Cà-doạt nghe nói địch bắt được người cách mạng 

thường đem dìm xuống nước, nghĩ. “Mình phải tập th , hễ chịu được thì làm 

cách mạng được”. Em lặn xuống suối một lúc, trồi lên: “Chưa ăn thua". Em buộc 

đá vào chân, lặn, một lát lại đạp chân ngoi lên: “Tại mình cột hòn đá nhẹ quá”. 

Em tự trói chân vào khối đá to kềnh, ôm đá nhảy xuống chỗ sâu, khi ngột thì 

không sao lên được nữa. Một cán bộ đi qua lặn xuống cứu em sống. Tất nhiên là 

em làm cách mạng được!”[161, tr.98-99].  

 Trên những trang hồi ký văn học từ sau 1975 đến năm 2010, các tác giả 

đ  đề cập đến bao số phận con người trước hiện thực cuộc sống từ thời bao cấp 

đến thời kinh tế thị trường rất chân thực, nhiều chiều, ph i mở cả những góc 

khuất bằng chính sự trải nghiệm, kinh nghiệm cá nhân của người viết. Vì vậy hồi 

ký văn học đ  cho ta những cảm nhận và suy ngẫm về những vấn đề một thời 

thật chân thực và thấu đáo.  

 Nhiều hồi k  đặt trọn  tâm ở sự trăn trở “nhận đườn ”, “lên đườn ” của 
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văn n hệ sĩ và nhữn  “số phận” khôn  đồn  hành. Trong hồi ký văn học từ 

1975 đến 2010, song song việc tái hiện dòng chảy lịch s  Việt Nam qua các giai 

đoạn, dòng chảy văn chư ng, đời sống văn học nước nhà cũng được các tác giả 

tái hiện với cái nhìn cận cảnh, chân xác. Hai dòng chảy này được phản ánh trong 

mối quan hệ biện chứng, trong đó, cuộc đời nhà văn cũng bị chi phối và tác động 

bởi những biến thiên của lịch s -x  hội. Với tư cách là người trong cuộc viết lại 

đời mình, một trong những sự kiện các tác giả hồi ký văn học quan tâm nhất là 

sự trăn trở, “nhận đường”, “lên đường” của các văn nghệ sĩ, đặc biệt là thế hệ 

nhà văn từng sáng tác trước 1945. Những trăn trở này đ  trở thành cảm hứng 

trong sáng tác, đồng thời cũng là thước đo giá trị của sự nghiệp văn học của mỗi 

tác giả trong dòng chảy lịch s . Nó đ  trở thành tuyên ngôn nghệ thuật của một 

thế hệ văn nghệ sĩ đư ng thời, quan niệm văn nghệ và thái độ của người nghệ sĩ 

đối với thời cuộc. 

 Thời kỳ đầu cuộc kháng chiến, việc “nhận đường”, “lên đường” của văn 

nghệ sĩ diễn ra thật khó khăn và đầy th  thách. Điều này đ  được Nam Cao thể 

hiện trong một truyện ngắn giàu tính luận đề (Đôi mắt). Sau này, thời kỳ hòa 

bình lập lại, Chế Lan Viên phản ánh bằng sự phân thân: “Đất nước mênh mông, 

đời anh nhỏ hẹp/ Tàu gọi anh đi sao ch a ra đi?/ Chẳng có th  đâu giữa lòng 

đóng khép/ Tâm hồn anh chờ gặp anh trên kia”(Tiến  hát con tàu). Công cuộc 

“nhận đường”, “lên đường” của các thế hệ văn nghệ sĩ là một cuộc kiếm tìm đầy 

khó khăn; là một hành trình để đổi thay, là một cuộc “lột xác” khiến bao người 

nghệ sĩ phải đau đớn, dằn vặt. Giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến đối với các 

văn nghệ sĩ là nỗi trăn trở, day dứt “nhận đường”. Đau đớn, dằn vặt, nhưng rồi 

phải “lột xác”. Tâm trạng này là của cả một thế hệ. Dẫu hành trình dài ngắn, 

bằng phẳng chông chênh có khác nhau, nhưng rồi cái “tôi” cá nhân đ  tìm được 

tiếng nói chung với cái “ta” cộng đồng. Cảm hứng hồi sinh lấp lánh trên những 

trang viết của văn nghệ sĩ một thời. Tố Hữu đ  nhớ lại: “Ngay sau ngày Cách 

mạng tháng Tám, tâm hồn nhiều nghệ sĩ đ  hồi sinh. Họ đ  tìm cho mình nguồn 

cảm hứng, nguồn đề tài mới” [64, tr.112].  
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 “Sáng tác là gì nếu không lăn lộn, phản ánh được chiến đấu” (Tô Hoài). 

Trên tinh thần đó, nhiều nghệ sĩ đ  tìm cho mình chân lý sáng tác. Những gư ng 

mặt như  uân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy 

Tưởng, Nam Cao, Tô Hoài,… đ  có mặt trên tuyến đầu của cuộc kháng chiến và 

lao động xây dựng đất nước. Họ đ  sống cùng bộ đội, trực tiếp tham gia kháng 

chiến, trực tiếp lao động cùng người dân,… Chính mảnh đất, cuộc sống, con 

người họ đang gắn bó đ  làm cho cảm hứng sáng tác gắn liền với hiện thực cách 

mạng. Với mỗi nhà văn, sự kiện “nhận đường” và “lên đường” trở thành dấu ấn 

sâu đậm trong hồi ức.  

 Nữ sĩ Anh Th  đề cập đến những hoạt động của giới văn nghệ sĩ trong 

thời gian kháng chiến chống Pháp, trong đó đáng nhớ nhất là Hội nghị văn hóa. 

“Năm đó, chủ tịch đoàn có Hoài Thanh, Tố Hữu, Tô Ngọc Vân. Tất cả như đ  

nhận rõ được con đường nghệ thuật mình theo đuổi” [147, tr.611]. Viết về mình, 

viết về các nhà văn cùng thế hệ, cùng tâm trạng, Anh Th  cho thấy, giây phút 

này ngay cả Nguyên Hồng vốn là con người “bỗ b ” cũng đ  thừa nhận: “Ta 

không “đẻ” được con, chưa viết được những tác phẩm hay vì còn thiếu gắn bó 

với kháng chiến, chưa tin tưởng, chưa thực sự hòa mình vào cuộc sống dân tộc” 

[147, tr.589]. Hồi ký Anh Th  còn cho thấy một Nguyễn Tuân, sau những “lột 

xác” không đ n giản, nhà văn của “vang bóng một thời” đ  đi cùng nhân dân, 

“cần sáng tác những tác phẩm phục vụ kháng chiến” [147, tr.589]. Không chỉ có 

những nghệ sĩ hoạt động sáng tác văn học mà còn ngay cả những họa sĩ cũng 

“nhận đường”. Với họa sĩ Tô Ngọc Vân, cái đẹp, hình tượng thẩm mỹ  trong tác 

phẩm nghệ thuật của mình là những con người bình dị, những bức tranh quê 

hư ng gắn với những hoạt động chiến đấu bảo vệ và lao động xây dựng đất 

nước. Anh Th  đ  viết về những ngày “nhận đường”, “lên đường” của văn nghệ 

sĩ trước yêu cầu của thời đại bằng niềm vui của người trong cuộc. Hiện thực đời 

sống cách mạng, đời sống của nhân dân đ  trở thành nguồn cảm hứng và là đề tài 

phản ánh trong nhiều tác phẩm nghệ thuật của văn nghệ sĩ.    
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 Hoàng Minh Châu trong hồi ký Mất để mà còn đề cập đến ý nghĩa của 

những chuyến đi thực tế, “yêu cầu tiếp cận đời sống thực tế phải là cách sống 

hàng ngày và suốt đời của nhà văn, chứ không chỉ trong một thời” [17, tr.149]. 

Vấn đề đặt ra của tác giả là chuyện đi thực tế không để nó trở thành hình thức, 

phô trư ng, cái căn cốt là phải làm cho người nghệ sĩ thực sự là người hòa vào 

cuộc sống của nhân dân bằng nhiệt huyết và trách nhiệm. Đấy mới là những điều 

cần có trong mỗi người nghệ sĩ. Tô Hoài cũng tái hiện vấn đề này ở một khía 

cạnh khác: “Có người cần, có người ngại, có người thờ  ”, nhưng suy nghĩ 

chung nhất của thế hệ nhà văn này là “với ý nghĩa rằng đất nước đ  sang trang 

mới, phải lao vào mà bắt kịp tầm nhìn” [55, tr.31]. Phần lớn, các văn nghệ sĩ đ  

kiếm tìm được lẽ sống, chân lý nghệ thuật cao cả cho đời văn của mình. Qua 

hiện tượng “nhận đường”, “lên đường” của một thế hệ nhà văn, đa phần các tác 

giả viết hồi ký đ  khái quát được đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ vủa một giai đoạn 

văn học. 

 Hồi k  văn học từ sau 1975 đề cập nhiều về nhữn  hiện tượn  văn học 

khôn  thuận chiều,  ắn liền với nó là nhữn  số phận “khôn  đồn  hành”. Văn 

học là loại hình nghệ thuật phản ánh hiện thực bằng ngôn từ qua xúc cảm của 

nhà văn. Thế nhưng, trước 1975, văn học Việt Nam phát triển trong sự chi phối 

của lịch s , chính trị. Tinh thần phục vụ chính trị, cổ vũ chiến đấu, đặt số phận 

dân tộc lên trên số phận cá nhân đ  chi phối sáng tác và trở thành đặc điểm chủ 

yếu của văn học. Đấy là điều tất yếu của một nền văn học ra đời trong khói l a 

chiến tranh, chịu sự tác động của quy luật chiến tranh. Nhưng cũng từ đó, dẫn 

đến cái nhìn phiến diện về chức năng, đặc trưng và bản chất của văn học. Hệ quả 

là những “vụ án văn chư ng”, những hiện tượng không thuận chiều, những tiếng 

nói lạc điệu, những cái chết nghệ thuật gắn với số phận của một số nhà văn 

không đồng hành trong quỹ đạo chung.   

 Từ sau 1975, đặc biệt sau đổi mới, trong môi trường x  hội - văn hóa được 

dân chủ hóa, ý thức và cá tính được tôn trọng, tâm lý tiếp nhận thay đổi, nhiều 

hiện tượng văn học được cộng đồng nhìn nhận, khẳng định. Trên xu hướng đó, 
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hồi ký cũng góp phần thẩm định lại những tác phẩm trong quá khứ, qua cái nhìn 

của người trong cuộc, của chứng nhân. Nhiều tác phẩm hồi ký văn học đề cập 

những “vụ án” văn chư ng, mà một trong những hiện tượng gây chấn động bao 

thế hệ là Nhân văn giai phẩm. Những tác giả viết hồi ký ít nhiều đều là người 

trong cuộc, muốn hay không muốn, dư chấn Nhân văn giai phẩm vẫn còn ám 

ảnh. Một trong những nhà văn hồi ký sớm nhìn lại Nhân văn giai phẩm là Tô 

Hoài. Theo từng dòng hồi ký của Tô Hoài, số phận của những người nghệ sĩ hiện 

ra với bao thăng trầm, bi ai. Phùng Quán, Đặng Đình Hưng tài năng, đức độ, mà 

rốt cuộc cả đời chẳng gặp may mắn, cứ lằng lặng rồi chìm dần. Trần Đức Thảo, 

nhà triết học được đào tạo từ Tây phư ng văn minh, là niềm ngưỡng mộ của bao 

nhiêu người về tài năng, trở về nước với bao hoài b o và nhiệt huyết, chân thành 

với kháng chiến nhưng cuối cùng sống một cuộc đời bị l ng quên… Trư ng T u 

trong hồi ký của Hoàng Minh Châu; Quách Tấn trong hồi ký của Đào  uân Quý; 

Lê Mạc Lân, Lê Bầu trong hồi ký của Bùi Ngọc Tấn … tất cả là chứng nhân/nạn 

nhân thể hiện sâu sắc về sự tác động của lịch s , thời cuộc đến số phận người 

nghệ sĩ. Bi kịch lạc thời của người nghệ sĩ được tái hiện sinh động, có phẫn uất, 

có ngậm ngùi, có bi thư ng nhưng dẫu số phận cay đắng thế nào đi nữa, cái nhìn 

lại về Nhân văn giai phẩm vẫn đầy thể tất. Sống đến cuối đời, ngẫm lại hiện 

tượng này, Hoàng Minh Châu đ  có cái nhìn, sự đánh giá thấu đáo, khách quan: 

“Trách nhiệm này không quy kết cho ai. Chỉ nghĩ rằng lúc bấy giờ, tình hình đất 

nước nhiều phức tạp nên vì những lợi, hại thuộc về chính trị những người l nh 

đạo văn nghệ không cho xuất bản nhiều sáng tác có tư tưởng đổi mới. Song phải 

khách quan nhìn nhận, giới l nh đạo văn nghệ đ  có nhiều ấu trĩ, suy diễn cực 

đoan, cứng nhắc khi nâng thành vấn đề tư tưởng, lập trường khiến cho anh em 

văn nghệ sĩ còn nhiều dư luận” [17, tr.289]. 

 Thời gian đ  lùi xa h n n a thế k . Thời gian đ  giúp nhà văn nhìn nhận 

lại nhiều sự việc. Những trang hồi ký đ  tái hiện lại biết bao số phận của con 

người trước thời cuộc. Mỗi người một vẻ nhưng tựu trung lại buồn nhiều h n 

vui. Là người trong cuộc, nhà văn đ  tái hiện những cảnh đời ngang trái của 
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người nghệ sĩ, giúp cho người đọc hiểu h n về một giai đoạn lịch s , đặc biệt là 

hiểu h n về câu chuyện về cuộc đời người nghệ sĩ để góp thêm phần khám phá 

những giá trị trong tác phẩm của họ.  

 Từ đặc trưng thể loại-hồi ký mang tính chủ quan, hiện thực trong hồi ký 

văn học do tác giả là người trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến, nhớ lại, cho nên 

những sự kiện dù có tính phổ quát vẫn đậm màu sắc cá nhân. Hiện thực trong hồi 

ký văn học đều gắn liền với một không gian, sự kiện, con người... rất cụ thể. 

Hiện thực nhớ lại, tái dựng trong hồi ký là hiện thực khúc xạ qua cảm xúc tâm 

trạng, đúc kết những trải nghiệm của người viết h n là tạo lập một văn bản có 

tính hư cấu, hoặc đ n thuần ghi chép những sự kiện. Cảm quan về hiện thực 

trong hồi ký văn học vừa có tính chân xác theo lối điểm, vừa có bề sâu, mang 

đậm nhân cách văn hóa của người cầm bút. 

3.2. Các dạng chân dung nhân vật  

3.2.1.  hân dung tự họa - Chủ thể hồi k  văn học 

Về mặt lý luận, hồi ký là thể loại tự sự đặc biệt thuộc loại hình ký, “là 

thiên trần thuật từ ngôi tác giả” - kể lại những sự việc đ  xảy ra trong quá khứ 

mà bản thân đ  tham dự hay chứng kiến, thậm chí có thể lấy chất liệu từ chính 

cuộc đời mình. Bên cạnh những hiện tượng được phản ánh sinh động trong tác 

phẩm, thì sự hiện diện của hình tượng tác giả, cái tôi cá nhân hiện hữu sống động 

ở mạch kể làm cho sức hấp dẫn của tác phẩm hồi ký càng cao. Những cuốn hồi 

ký “là n i tự thú mà tác giả không có ý giấu mình dưới bóng dáng của nhân vật 

hư cấu”. Viết hồi ký là một “cuộc đấu tranh tư tưởng”. Trong cuộc đấu tranh đó, 

nhà văn viết không phải để tô hồng k  niệm, phóng đại bằng kích thước s  thi, 

hay để báo công, tự đề cao hay thanh minh với dư luận về một lỗi lầm nào đó 

của mình. Sức hấp dẫn của hồi ký văn học còn nằm ở sự tự thể hiện bức chân 

dung con người tinh thần của chính người cầm bút. Viết về đời mình, chân dung 

tự họa của nhà văn được đặt trong nhiều mối quan hệ đa chiều. 

 Đa phần những nhà văn viết hồi ký đều hồi ức về tuổi th  và các mối quan 

hệ gia đình. Theo Freud, tuổi ấu thời đ  ảnh hưởng, để lại dấu ấn trong suốt hành 
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trình sáng tạo của người nghệ sĩ. Qua những trang hồi ký, từ trường nhìn liên 

văn bản, người đọc hiểu thêm chân dung tính cách một nhà văn. Trong số các 

nhà văn viết hồi ký, Huy Cận là người kể tỉ mỉ về thời th  ấu của mình. Qua đó, 

nhà th  cắt nghĩa nguyên nhân ra đời của một số bài th , lý giải, phân tích những 

ấn tượng đậm nét của tuổi th  đ  chi phối đến tâm hồn, tính cách và thế giới 

nghệ thuật của nhà văn. “Cảnh tâm lý trong nhà tôi khi nào cũng âm u, chỉ nắng 

héo với sư ng mù, chỉ có hắt hiu, chỉ có lạnh tẻ. Có lẽ vì sống trong cảnh ấy 

ngày còn nhỏ nên sau này vào tuổi thiếu niên, thanh niên tôi hay buồn, sầu n o 

về cuộc đời đó chăng?” [15, tr.27-28]. Nỗi buồn th  ấu đ  phả vào hồn th  Huy 

Cận- “một mảnh linh hồn nhỏ/ Mang mang thiên cổ sầu”. Nỗi sầu ấy như một 

ám ảnh, ẩn ức, và thăng hoa thành những vần th  sầu buồn thuở Lửa thiên . 

Chân dung tự họa trong hồi ký ít nhiều đ  làm sáng rõ thêm những trang th  của 

một nhà th  “sầu vạn k ”. Những dòng tự thuật của Huy Cận góp phần minh giải 

về con người, tiểu s  của một nhà th  lớn trong văn học hiện đại Việt Nam. 

 Là nhà văn của tuổi th , Tô Hoài có một thời trẻ th  nhiều k  niệm vui 

buồn. Những buồn vui th  dại đó đi vào nhiều trang văn của Tô Hoài, đặc biệt là 

hồi ký. Trong tập hồi ký Tự truyện, nhà văn tâm sự: “Sáng tác của tôi đều miêu 

tả tâm trạng của tôi, gia đình tôi, làng tôi, mọi cái của mình, quanh mình. Quê 

n ười, Giăn  thề, Xóm  iến  n ày xưa, trong đó có những mảnh đời, mảnh tình 

cỏn con của mình. Còn những chuyện loài vật tưởng như xa lạ kia cũng không 

ngoài cái rộn ràng hay thầm lặng của khu vườn trước c a nhà” [52, tr.272]. Theo 

tác giả, không gian trong Dế Mèn phiêu lưu k  chính là vùng Nghĩa Đô ven sông 

Tô Lịch (một vùng không gian địa lý và không gian thẩm mỹ trong sáng tác của 

Tô Hoài) n i nhà văn dành cả tuổi th  của mình ở đó. Thế giới tuổi th  đó hiện 

ra đầy đặn, sinh động h n trong Chiều chiều. Nhà văn kể và ngẫm: “...Cái thuở 

bé sao mà lâu thế, dài thế. Bắt châu chấu bán cho người ch i chim họa mi. Bán 

không hết thì vặt cánh, bóp bụng cứt, rang khan với muối, ăn v . Rồi thì kéo bọn 

đi hun chuột đồng, chuột luộc, chuột rán đều ngon. Quả sấu, quả nhót dầm nước 

mắm ớt, bây giờ đến mùa vẫn nhớ thèm và nói đến vẫn còn tứa nước r i...” [55, 
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tr.72]. Tuổi th  hồn nhiên ấy đ  đi vào những trang văn, và cũng chính chuỗi 

ngày trong trẻo đó đ  nuôi dưỡng cảm hứng cho nhà văn trong suốt những chặng 

đường dài sáng tạo.  

 Những dòng hồi ức tuổi th  của Tố Hữu cho thấy gia đình chính là cái nôi 

nuôi dưỡng, ư m mầm cho tâm hồn, tài năng của nhà th . Hồi ức về tuổi th , Tố 

Hữu phác họa về những người thân trong gia đình với những cảm xúc và niềm tự 

hào về ông bà ngoại, cha mẹ của mình. Họ là những người đam mê văn học, đ  

có những ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời văn nghệ của ông sau này: “Lúc có bạn 

bè tới, ông ngâm nga và tôi phải thành thư ký ngồi chép nhiều lần nên cũng 

thuộc nhiều bài, bất kể là lục bát hay Đường thi cổ điển. Có lẽ những cái đó đ  

dẫn tôi đến với cuộc đời th  sau này”. [64, tr.12-13]. Qua chân dung tự họa của 

Tố Hữu, ta thấy được một con người nhạy bén, giàu nhiệt huyết với lý tưởng 

cách mạng. 

 Điểm nhấn của các hồi ký văn học là các nhà văn đều viết về hoạt động 

nghề nghiệp của chính mình. Họ đến với nghề nghiệp bằng một con đường, c  

duyên riêng và tồn tại trong nghề theo những phong cách riêng. Song các nhà văn 

thành đạt, những nhà văn được độc giả đón nhận, thường là nhà văn có cá tính, có 

sự từng trải, đời sống nội tâm phong phú và một hành trình sáng tạo đôi lúc không 

tránh khỏi những khúc đoạn, những bước thăng trầm. Qua Nhớ lại, Đào  uân Quý 

hiện lên là một người yêu nghề, ham học hỏi, cần mẫn, chịu khó và có ý chí vư n 

lên. Dù hoạt động h n mười năm trong lĩnh vực khác nhưng khi có c  hội ông vẫn 

trở lại với văn chư ng như một thứ duyên tiền định. Viết đối với ông là một đòi 

hỏi bản thân, mỗi sáng tác là đánh vật với con chữ, là sự trao g i tâm hồn, niềm 

đam mê sáng tạo, ý thức nghiêm túc với nghề. Với tư cách là một nghệ sĩ, đau 

khổ, dằn vặt vì sợ sự non nớt, ấu trĩ trong văn chư ng thời kỳ đầu sáng tác nhưng 

Ma Văn Kháng không đắm mình trong nỗi thất vọng, không bi quan. Ông rũ mình 

khỏi nỗi day dứt, quyết định đoạn tuyệt với những truyện ngắn từ 1980 trở về 

trước. Ông quan niệm, “văn chư ng phải gắn liền với sự từng trải” và nhà văn 

ngoài nhận thức, cảm xúc và k  niệm, “còn viết và chủ yếu viết bằng, viết dưới sự 
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điều khiển của khiếu năng, của linh cảm, linh nghiệm… nằm sâu trong vùng vô 

thức, thuộc về bản năng, thiên tiên, bẩm sinh” [68, tr.425]. Với Ma Văn Kháng, 

lao động nghệ thuật là công phu và nghiêm túc. Ông luôn ý thức được trách 

nhiệm, thiên chức của người cầm bút; luôn trăn trở với nghề nghiệp. Ông nắn nót 

từng nhân vật, chăm chút từng con chữ, khổ công với từng tác phẩm. Hồi ký Anh 

Th  cho thấy rõ con đường đến với nghệ thuật đầy khó khăn của nữ sĩ. Với tố chất 

bẩm sinh, giàu đam mê văn chư ng, Anh Th  bất chấp sự cấm đoán của người 

cha vốn xem th  phú đối với phụ nữ là viển vông, thậm chí phụ nữ “làm th  rồi 

lãng mạn. L ng mạn rồi điếm nhục gia phong” [147, tr.24]. Khi thành danh, Anh 

Th  đ  thổ lộ: “Vì tôi yêu th , không làm không chịu nổi và còn vì quê hư ng đất 

nước ta rất nên th ” [147, tr.15]. Hồi ký cũng ghi lại những ngày Anh Th  tham 

gia vào các tao đàn th  văn, và một trong những tao đàn được Anh Th  nhắc đến 

là “tao đàn Sông Thư ng”. Qua những sinh hoạt của Anh Th , có thể hình dung 

hoạt động văn nghệ của một thế hệ các nhà th , nhà văn đư ng thời. Chân dung tự 

họa của chủ thể hồi ký trong mối quan hệ với nghề nghiệp đ  cho ta thấy được 

những phẩm chất cao đẹp của người nghệ sĩ. Tô Hoài quan niệm viết là không đ n 

giản, viết là phải tạo nên những trang văn độc đáo, có tính dư ba, giàu chất l ng 

mạn. Những nhà văn đ  đưa ra những đánh giá về vị trí, vai trò và lĩnh vực mà 

mình thành công nhất, qua đó đ  giúp cho ta có thêm một c  sở để nghiên cứu về 

chính tác phẩm, sự nghiệp văn học của họ trong đời sống văn học nước nhà một 

cách thỏa đáng h n. 

 Hồi ký văn học của các nhà văn còn cho người đọc thấy được bản lĩnh 

nghề nghiệp của họ. Theo mỗi giai đoạn, hoàn cảnh, tác phẩm- đứa con tinh thần 

của nhà văn ra đời được bạn đọc đón nhận như thế nào là tùy thuộc vào những 

giá trị của nó. Nhà văn cũng cần có thời gian đánh giá lại tác phẩm của mình để 

từ đó làm c  sở để có cách viết như thế nào, viết những cái gì và viết để làm gì. 

Chỉ có ở thể hồi ký, nhà văn với có điều kiện nói về mình một cách chân thực, 

tỉnh táo tự đánh giá sở trường cũng như sở đoản của mình. Cái tôi hồi ức trong 

hồi ký thường là cái tôi tự ý thức. Trong hồi ký Nửa đêm sực tỉnh, Lưu Trọng Lư 
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đ  tỉnh táo nhìn lại sáng tác của mình: “Tôi viết tập truyện ngắn N ười Sơn 

nhân, cụ Phan Khôi cho tôi là người viết truyện giỏi nhất từ Hoàng Ngọc Phách 

đến Tự lực văn đoàn không ai h n tôi. Tôi đâu phải như thế! Tôi biết rõ sự kém 

cỏi của tôi. N ười Sơn nhân của tôi là một sự bế tắc dầy đặc của tâm hồn tôi, 

nhưng tôi không bao giờ rẫy  n cụ Phan Khôi, người thật lòng đề cao tôi” [84, 

tr.113]. Đọc những trang hồi ký của Tô Hoài, ta thấy những trang viết của ông 

đ  thẳng thắn và chịu trách nhiệm về những tác phẩm giai đoạn đầu sáng tác như 

Dế mèn phiêu du k , Nước lên, Con gà ri, Bụi ô tô… “Những sáng tác non dại ấy 

cũng có thể dùng để đo được trình độ tư tưởng và hiểu biết của tôi đư ng thế 

nào” [52, tr.277]. Ý thức của Tô Hoài rõ rệt h n khi tham gia hoạt động Cứu 

quốc: “Lý trí tôi khẳng định được vấn đề miêu tả x  hội đau khổ là đúng. Tuy 

nhiên hiểu biết số phận nhân vật trong một x  hội với quy luật của nó thì nhiều 

năm sau, mới dần vỡ ra. Vậy mà cả tới bây giờ mỗi khi cầm bút vẫn cảm thấy 

chập chững, ngắc ngứ, có thể thiếu sót, có thể sai lầm, thật khó khăn” [52, 

tr.277]. Đào  uân Quý khẳng định sở trường của mình là ở lĩnh vực th . Tác giả 

hồi ký tâm sự: “Những tiểu luận có những đóng góp nhất định về khoa học qua 

một kinh nghiệm thực tiễn và tư duy logic chặt chẽ, những phát hiện của một 

người có trình độ văn hóa cao, bên cạnh những cố gắng đáng ghi nhận, dù sao sự 

sâu sắc trong nhận định, sự tinh nhạy trong thẩm th  cũng chỉ dừng lại ở mức độ 

cao nhất của nhà th , chớ không phải là khi nghiên cứu lý luận” [122, tr.174]. 

Tập th  Bức tranh quê của nữ sĩ Anh Th  ra đời đ  được bạn đọc đón nhận nồng 

nhiệt. Tuy vậy, nhà th  nữ đ  tỉnh táo nhìn lại chính mình: “Tôi đ  phản ánh 

được cả cuộc sống của tôi với một nỗi buồn mênh mông trống trải như khoảng 

trời thiếu mây, nên quá rộng, vì cuộc đời tôi cứ như dòng sông đọng nắng, không 

chịu trôi đi đến những bến bờ xa… Nhưng rõ ràng cái chủ quan quá hàm súc 

trong những câu th  khách quan, tài nghệ tôi cũng chỉ đạt được một phần” [147, 

tr.52]. Sau tập Bức tranh quê, Anh Th  mong muốn có một tập th  viết về quê 

hư ng của mình, về thị x  Bắc Giang nhỏ bé với nhan đề Thành thị. Tuy nhiên 

Anh Th  gặp không ít khó khăn khi cảm thấy không vượt ra khỏi những hạn chế 



87 

đ  mắc phải, quan trọng h n là không thể vượt qua cái bóng của Bức tranh quê. 

Bà đ  thẳng thắn thừa nhận: “Với trình độ ngày ấy, tôi chưa biết được nguyên 

nhân th  tôi không hay. Mà chỉ thấy ngòi bút mình bất lực. Tôi càng chán tôi, 

bèn bỏ tất cả ba chư ng ấy, cùng với bốn bài th  Thị thành vào một ngăn kéo rồi 

khóa lại, cho quên đi” [147, tr.87]. Chính vì muốn tìm đề tài, muốn có vốn sống 

phong phú, nên sau này, Anh Th  là một trong số rất ít các nhà th  nữ chịu khó 

đi và viết. Phải nói rằng, Anh Th  là một trong số hiếm nhà th  nữ có tinh thần 

tự học cao. Và thật thiếu sót nếu không công nhận thái độ tự tri đáng quý của 

Anh Th , “biết người ấy là hiểu biết; tự biết mới là sáng suốt”. Âu đó là một 

kinh nghiệm sáng tạo bổ ích.  

 Trong Nhớ lại một thời, đánh giá những chặng đường th  của chính mình, 

Tố Hữu cho rằng “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên và Ta đi tới là hai tiếng ca sảng 

khoái nhất trong dàn đồng ca về th  cách mạng; còn Việt Bắc, bài th  được viết 

dưới thể lục bát, rất uyển chuyển mang được nhạc của những tình cảm sâu lắng. 

Hình như nó dễ đi vào lòng người h n những thể th  khác” [64, tr.302]. 

 Điều đáng lưu tâm nhất trong hồi ký văn học là các nhà văn tập trung tự 

họa chân dung của mình trong mối quan hệ với các sự kiện lịch s  x  hội. Ở đó, 

những cá tính, suy nghĩ, tình cảm và những thói tật trong con người trong họ 

được bày ra trang viết. Có thể hiểu rõ h n về con người của Tô Hoài qua việc 

nhà văn tự họa chân dung của mình gắn với những biến động của lịch s , thời 

cuộc. Những trang dựng chân dung của chính mình cũng là những trang tự thú, 

tự ý thức của nhà văn. Qua nhiều trang viết chân thật của Tô Hoài, người đọc 

nhận thấy nhà văn là con người có cách sống hợp thời, linh hoạt, thậm chí uốn 

mình theo thời thế, không thích đụng chạm, “dĩ hòa vi quý”. Chuyện về mình 

nhưng đó cũng là chuyện chung của một x  hội một thời. Đến với Năm thán  

nhọc nhằn năm thán  nhớ thươn , ta bắt gặp một chân dung của Ma Văn Kháng 

dù ở lứa tuổi nào, sống ở đâu, trong thời kỳ nào, luôn là người nhập cuộc nhiều 

đau đời nhưng không yếm thế. Ở ông yêu ghét rõ ràng và luôn có ý thức công 

dân tích cực. Với tấm lòng đôn hậu, vị tha, một Ma Văn Kháng hiện lên trong 
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hồi ký của mình luôn với cái nhìn, hay sự nhận xét bất cứ điều gì, ở thời cuộc 

nào, đối với người nào, ông vẫn tìm ra cái hay, cái tốt và bỏ qua, thể tất mọi thứ. 

Dù ở cư ng vị nào, “tôi vẫn là tôi, chủ trư ng một lối sống giản dị, khiêm 

nhường, xa cách sự huyên náo, ồn ào, thậm chí khép kín mình lại, tự hắt hủi 

mình, bề ngoài vẻ như lạt lẽo, minh tĩnh, vô bản sắc, để lặng lẽ học tập, tích lũy, 

viết lách” [68, tr.455]. Qua bao thăng trầm, biến động, được mất trong cuộc 

sống, Hoàng Minh Châu đ  viết hồi ký. Chân dung của nhà văn được hiện lên 

trong những trang hồi ký là một con người đôn hậu, giàu lòng vị tha, luôn lạc 

quan khi nhìn đời và thấu đấu khi suy xét. Bởi vì thế, trước thời cuộc, một 

Hoàng Minh Châu bản lĩnh, dám để cái đáng mất mất đi để có khả năng tự vệ, 

không tha hóa, để cuộc đời được chuyển động theo hướng tích cực, làm c  sở 

cho niềm hy vọng. Còn Bùi Ngọc Tấn, cuộc đời bị r i vào vòng lao lý ở cái tuổi 

ngoài ba mư i đầy sung sức tài năng, vì thế khi viết hồi ký, chân dung của mình 

hiện lên có một sức ám ảnh đến lạ thường. Những cay đắng, uất ức đ  để thời 

gian phôi pha, hóa giải. Bao hận thù được hóa giải, oan trái khổ đau lặng sâu 

trong câu chữ để hiện lên một Bùi Ngọc Tấn từng trải, dí dỏm, hài hước nhưng 

không kém phần lịch l m, nhân văn.  

 Đọc những trang hồi ký tự họa về chân dung của mình, người đọc một 

phần được thấy rõ h n, cận cảnh và nhiều góc khuất h n về con người của các 

nhà văn một phần, dũng cảm ph i bày ra những thói tật, những bỉ ổi, toan tính 

rất tầm thường của Tô Hoài, một phần nữa, người đọc nhận thấy một nhân cách 

của người nghệ sĩ chân chính, luôn ý thức vư n lên hoàn thiện mình, vư n tới sự 

trung thực. 

3.2.2.  hân dung được họa - Nhân vật trong hồi k  văn học 

 Trong đời sống văn học sau 1975, thể loại chân dung văn học phát triển. 

   hội quan tâm đến đời tư, đến số phận cá nhân thì cũng là lúc văn học đào sâu 

vào những khuất lấp, lỉnh kỉnh cả cuộc sống đời thường của văn nghệ sĩ. Ngoài 

“thiên chức” của người cầm bút, mặt kia của con người đời thường cũng được 

quan tâm. Trần Đăng Khoa khắc họa hàng loạt chân dung nhà văn/nhà th  với 
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những câu chuyện lỉnh kỉnh đời thường (Chân dun  và đối thoại). Xuân Sách 

dựng chân dung văn nghệ sĩ bằng những bài th  ngắn, đa phần là tứ tuyệt (tập 

th  Chân dun  nhà văn). Đặc trưng của thể loại chân dung văn học “thường cố ý 

phóng to những đặc điểm và khi nhìn vào những nét đặc tả ấy- tuy mất cân đối 

và đôi khi phiến diện- vẫn dễ dàng nhận ra diện mạo, cốt cách từng nhân vật” 

[135]. Khác với thể loại chân dung văn học (ở đó chân dung nhà văn chỉ là 

những nét ký họa, đặc tả, người dựng chân dung chỉ chọn một nét đặc thù, nổi 

bật nhất của con người/sự nghiệp văn chư ng của đối tượng được dựng chân 

dung nên không đủ sức khái quát), trong hồi ký, chân dung nhà văn hiện ra toàn 

vẹn dẫu qua những trường đoạn nhớ nhớ quên quên của chủ thể kể chuyện. Nhân 

vật trong hồi ký văn học đa dạng, đầy đủ mọi hạng người, có nhiều mối quan hệ 

đậm nhạt với chủ thể viết hồi ký. Tuy vậy, trong hầu hết các hồi ký văn học, ấn 

tượng đậm nhất chính là chân dung các văn nghệ sĩ, trong mối quan hệ đời 

thường, bạn bè, đồng nghiệp và trong mối quan hệ với hoạt động văn chư ng.  

 Điểm gặp gỡ của các tác giả viết hồi ký là đều kể về những cuộc đời nhà 

văn có cá tính, có sự nghiệp văn chư ng đồ sộ và cuộc đời lắm nỗi thăng trầm. 

Huy Cận khắc họa chân dung nhà th   uân Diệu (Hồi k  Son  Đôi). Tô Hoài 

dựng chân dung Nguyễn Tuân đậm nét bên cạnh những nhà th /nhà văn khác 

như Nguyên Hồng,  uân Diệu (Cát bụi chân ai). Anh Th  dựng chân dung 

Nguyễn Bính bên cạnh nhiều văn nghệ sĩ cùng thời (Hồi k  Anh Thơ)…. Trong 

nhiều trang hồi ký, không nổi lên như một nhân vật trung tâm, qua những hồi 

đoạn đứt nối, lắp ghép, với những mảng màu tư i sáng hoặc xảm tối, lần lượt 

chân dung các nhà văn hiện ra toàn vẹn- từ con người đời tư đến con người nắm 

giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển và thành tựu của văn học dân tộc. Tất 

cả hiện ra có lúc đầy đủ, cận cảnh, có lúc thấp thoáng đâu đó trong dòng hồi ức. 

“Một d y lấp lánh những khuôn mặt ẩn hiện trong dòng lịch s ” đó là Nguyễn 

Tuân, Nguyên Hồng,  uân Diệu, Tố Hữu, Nguyễn Bính, Nguyễn Huy Tưởng, 

Phan Khôi, Thế Lữ, Thanh Tịnh,…Đặc biệt, những nhà văn lớn đều có mặt trong 

hầu hết các hồi ký. Nguyễn Tuân là một chân dung như thế.  
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 Là nhà văn lớn, có phong cách riêng, độc đáo, Nguyễn Tuân là đối tượng 

đặc biệt của thể loại chân dung văn học. Viết về tiểu s  và con người Nguyễn 

Tuân, nhiều nhận định xoay quanh chất nghệ sĩ tài hoa, uyên bác; cốt cách của 

một người nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp. Trong Chân dung nhà văn của  uân 

Sách (thuộc thể loại chân dung văn học), chân dung Nguyễn Tuân được khắc họa 

chỉ qua 4 dòng th : “Vang bóng một thời đâu dễ quên/ Sông Đà cũng muốn đẩy 

thuyền lên/ Chén rượu tình rừng cay đắng lắm/ Tờ hoa lại trót lỡ ưu phiền”. Trần 

Đăng Khoa xoáy vào một chi tiết trong tác phẩm của nhà văn để dựng chân dung 

Nguyễn Tuân với tư duy đối thoại “nghe theo lời cụ Nguyễn Tuân thì toi mạng 

như ch i”(Chân dun  và đối thoại). Riêng trong hồi ký, do đặc trưng thể loại, từ 

nhiều điểm nhìn (của chủ thể hồi ký, của các nhân vật khác), chân dung Nguyễn 

Tuân được khắc họa nhiều chiều. Từ những góc nhìn khác nhau, chân dung 

Nguyễn Tuân trong hồi ký hiện ra như một cá thể- đa nhân cách.  

 Trong hồi ký của Tô Hoài, Nguyễn Tuân hiện lên như một nhân vật trung 

tâm. Tác giả hồi ký khi thì ký họa s  sài, khi phát họa khái quát, khi đặc tả tỉ mỉ 

để hiện rõ một bức chân dung Nguyễn Tuân nghệ sĩ ngông trong đời sống và 

trong văn chư ng. Nguyễn Tuân là một người nghệ sĩ thích đi và khao khát được 

đi bởi với ông là nhu cầu, là lẽ sống, đi để “thay đổi thực đ n cho giác quan”. 

Với Nguyễn Tuân, đi là một nghề, nghề đi. Ông “cẩn thận đ  thành thói quen và 

cầu kỳ đến đam mê” [52, tr.515]. Trong ký ức của Ma Văn Kháng, Nguyễn Tuân 

coi việc “đi” là một “nghiệp chướng của nghề viết” [68, tr.488] trong cái thú 

thẩm mỹ xê dịch của ông. Cuộc đời làm văn của Nguyễn Tuân dường như chỉ 

hai việc: chân thì đi mà tay thì viết.  uất hiện trong hồi ký của Tô Hoài còn là 

một Nguyễn Tuân “ch i chua”, khác người, ngông nghênh, kiêu bạc trong cả 

cách ăn mặc lẫn cách sống. Với cái tính “thẳng như ruột ngựa”, đ  yêu ai ghét ai 

thì khó mà giấu được cảm xúc của mình. Song con người ấy, ác khẩu đến mức 

nghiệt ng  cũng là một con người tình cảm. Mặc dù, “còn nhiều cái không bằng 

lòng”, thậm chí “chán chường cả năm không nhìn mặt song lâu lâu không được 

tào lao vài ba câu lại thấy văng vắng” [55, tr.586]. Chính tình cảm thân thiết, sâu 
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nặng và biết tính cách của người bạn mình, Tô Hoài không trách mà càng quý, 

càng trân trọng h n. Bởi vậy trong dòng hồi ức về Nguyễn Tuân, Tô Hoài đ  

khóc thư ng người anh cả, một nghệ sĩ đầy tài năng về n i viên tịch: “Anh ra đi, 

thì chính anh đ  mang theo cái phần đời lớn nhất, thiết tha nhất của chúng tôi! 

Chỗ trống đó, thật m i m i khó có thể lấp đầy lại được” [55, tr.755]. 

 Dưới con mắt của một nhà th  cách mạng viết hồi ký, chân dung Nguyễn 

Tuân càng đa dạng. Trong hồi ký của Tố Hữu, trong giai đoạn cả nước phát động 

phong trào đi thực tế đối với người nghệ sĩ, Nguyễn Tuân khi nghe đề xuất đi 

thực tế để lấy chất liệu sáng tác, ông đồng ý ngay không một chút ngần ngại. Đối 

với ông, về với vùng đất Tây Bắc xa xôi để ông có những trải nghiệm cho sáng 

tác. Thái độ này của Nguyễn Tuân khiến Tố Hữu vừa ngỡ ngàng vừa thú vị. Đối 

với nghề nghiệp, Nguyễn Tuân là người cẩn trọng từng con chữ, viết sao cho ra 

cái tài hoa uyên bác mới viết. Chính chân dung của Nguyễn Tuân đ  để lại cho 

bao thế hệ văn nghệ sĩ những ngưỡng mộ và bài học trên con đường khao khát 

của nghệ thuật đích thực. Trong những trang viết của hồi ký Tô Hoài, Tố Hữu, 

Đào  uân Quý và cả Anh Th  đều khẳng định, trong quan hệ với bạn bè, 

Nguyễn Tuân rất chu đáo, ân tình. Nguyễn Tuân cũng sẵn sàng “giựt nóng tiền 

của ai để mua bốn bông hồng vàng lòng trứng đưa đến bữa sinh nhật nhà bà họa 

sĩ nọ” [122, tr.132]. Trong hồi ức của Đào  uân Quý, Nguyễn Tuân thuộc lớp 

nhà văn đàn anh để các thế hệ văn nghệ sĩ lớp sau ngả mũ khâm phục, kính nể cả 

về tài năng và nhân cách. Ông không bao giờ biết “luồn cúi, bợ đỡ, nịnh hót ai 

dù người đó ở cư ng vị nào cũng vậy” [122, tr.139]. Cả đời phụng sự cho nghệ 

thuật, không l ng phí thời gian vào những chuyện bon chen. “Với những nhà văn 

trẻ, ông luôn gần gũi, ân cần và thân ái. Cái vốn kiến thức, cái vốn kinh nghiệm 

tích lũy được trong ngót n a thế k  làm văn học, ông tha thiết muốn truyền lại 

cho anh em trẻ, làm cho họ thấy rõ công phu lao động, và cái phẩm chất cần phải 

có ở một nhà văn” [122, tr.140].  

 Nguyên Hồng cũng là đối tượng được họa trong hồi ký văn học từ sau 

1975. Nhiều trang hồi ký của Tô Hoài, Ma Văn Kháng, Bùi Ngọc Tấn… đ  dành 
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nhiều ưu ái cho nhà văn của những người cùng khổ. Dựng chân dung Nguyên 

Hồng, trong nhiều bài viết về tiểu s  của nhà văn, Nguyễn Đăng Mạnh đ  mệnh 

danh Nguyên Hồng là “nhà văn của một chủ nghĩa nhân đạo m nh liệt mà thống 

thiết”. Những định danh về con người, sự nghiệp văn chư ng của Nguyên Hồng 

được các tác giả hồi ký làm sáng tỏ h n. Ông là người dễ xúc động, thư ng 

người, mau nước mắt. Kể về nhân vật trong truyện của mình, thấy thư ng, khóc. 

Truyện ngắn của Nguyên Hồng có vấn đề, họp kiểm điểm, những lời đao to búa 

lớn truy dồn, khùng lên, khóc ào. Hay khi được ăn lại món bánh cuốn cùng Tô 

Hoài ở phố Khách, Hải Phòng, tay nâng chén mà đầm đìa nước mắt bởi món ăn 

đ  gợi nhà văn nhớ lại tuổi th . Đặc biệt đối với Tô Hoài, Nguyên Hồng đ  để 

lại cho ông những ấn tượng về một nhà văn cẩn trọng với nghề nghiệp. Nguyên 

Hồng khi viết rất chú trọng bản thảo, ông luôn luôn mang theo bên mình, ngẫm 

nghĩ lại lấy ra chỉnh s a, có khi chỉ s a một cái tên nhân vật rồi cất vào trong 

cặp. Nguyễn Hồng sống tránh xa mọi danh lợi, bon chen, mọi lời chê trách để 

tĩnh tâm viết và sống đầy tự trọng (Cát bụi chân ai). Đối với Nguyên Hồng, Ma 

Văn Kháng, thuộc thế hệ nhà văn đàn em, không có nhiều dịp gần gũi ông như 

Tô Hoài; nhưng từ lần gặp đầu tiên ở lớp bồi dưỡng những người viết văn trẻ Hà 

Nội, Ma Văn Kháng đ  ấn tượng m i với hình ảnh: “Nguyên Hồng đến nói về 

Són   ầm, rồi đọc Cửu Lon   ian  ta ơi! Vừa khóc nghẹn ngào”. Nguyên Hồng 

vẫn vậy, trước thế hệ đàn em, trước những học trò đang non nớt trong nghề, ông 

vẫn là người dễ xúc động, mau nước mắt (Năm thán  nhọc nhằn năm thán  nhớ 

thươn ). Trong ký ức của Tố Hữu, Nguyên Hồng hiện lên không chỉ là một nhà 

văn mau nước mắt mà còn là một con người vui tính, hồn nhiên, bỗ b , thân 

thiện, hòa đồng với mọi người. Ông xuất hiện trong chân dung một nông dân, 

gặp Tố Hữu, chỉ vào mặt, hét tướng lên: “Thế còn anh nhà th  này thì sao?”. Nói 

xong bèn ngâm to, giọng run run một đoạn trong bài Tâm tư tron  tù của Tố 

Hữu, hai mắt đỏ kè xúc động (Nhớ lại một thời). Bùi Ngọc Tấn đ  dành hai trang 

hồi ký để kể chuyện về Nguyên Hồng. Bên cạnh một Nguyên Hồng là nhà văn 

nổi tiếng, còn là một Nguyên Hồng đời thường “bỗ b , nhếch nhác, nực cười”. 

Một Nguyên Hồng rất yêu trẻ con, biết ch i và nựng trẻ (Một thời để mất). Cũng 
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qua hồi ức của Bùi Ngọc Tấn, nếu Nguyên Hồng trong đời thường, xuề xòa, bỗ 

b , đôi khi nhếch nhác thì trong nghề nghiệp, ông là một nhà văn có trách nhiệm, 

tận tụy, cần mẫn và tài năng, mười sáu tuổi đ  trình làng Nhữn  n ày thơ ấu và 

Bỉ vỏ. Ông được Bùi Ngọc Tấn khắc họa trong hồi ký của mình:“Mười sáu tuổi 

đ  có cái nhìn thấu đáo về căn nguyên tha hóa của những người lao động, đặc 

biệt những người phụ nữ, đồng thời tin tưởng khẳng định phẩm chất tinh thần 

cao quý dù thể xác họ bị đọa đày giữa bùn lầy, rác rưởi” [130, tr.324]. 

 Từ những trang hồi ký, Nguyên Hồng hiện lên để lại những nét rất riêng 

về tính cách, cuộc đời, đ  góp phần làm cho người đọc hiểu về Nguyên Hồng và 

những tác phẩm “của những người cùng khổ” thêm sâu sắc. Những dòng hồi ức 

về Nguyên Hồng như những tư liệu quý giúp hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp 

sáng tác, những khó khăn, trăn trở của một người cầm bút có tâm huyết mà các 

thể loại khác khó làm được. 

 Dựng chân dung thế hệ các nhà th  l ng mạn trước 1945, nhiều tác giả hồi 

ký nhắc đến Nguyễn Bính- thi sĩ làng quê. Nguyễn Bính của đời thường gần gũi, 

thô thám hiện lên đậm nhạt, xa gần ở từng thiên hồi ký của Tô Hoài, Đào  uân 

Quý. Riêng trong hồi ký của Anh Th , chân dung Nguyễn Bính được nhìn với 

“cự ly gần”, trong mối quan hệ thời tuổi trẻ với chính tác giả. Với tên B trong 

hồi ký của Anh Th , người đọc thật sự hiểu thêm về Nguyễn Bính một cách cận 

cảnh nhất; khi thì hiện lên với một người có lối sống tùy tiện, phóng túng; khi thì 

l ng mạn, mộng m , yếu đuối trong tình cảm. Dưới ánh mắt của nữ sĩ Anh Th , 

Nguyễn Bính và th  thật khác xa. Điểm hạn chế của hồi ký Anh Th  là cường 

điệu hóa, chi tiết hóa tính cách một nhà th  ở phía con người trần tục. Vạch trần 

những vụn vặt đời thường, kể những chuyện không nên, không cần thiết phải kể; 

vô hình chung nữ sĩ Anh Th , tự mình bộc lộ những non yếu của một cây bút già 

dặn tuổi đời và tuổi nghề. Tuy vậy, ở mặt khác, dẫu cái nhìn và sự miêu tả hình 

ảnh Nguyễn Bính của Anh Th  có lúc còn thiên lệch, nhưng những góc khuất ít 

được biết đến của cuộc đời Nguyễn Bính được kể lại khiến cho chân dung nhà 

th  chân quê trong phong trào Th  mới thêm đầy đặn. 
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 Bên cạnh các nhà th  cùng thời, chân dung  uân Diệu hiện lên cũng thật 

ấn tượng trong mối quan hệ với chủ thể hồi ký.  uân Diệu với một vẻ ngoài hào 

hoa, phong nh , “tóc bồng bềnh như mây vư ng trên đài trán th  ngây” trong bài 

viết của Hoài Thanh đ  hiện lên với đời sống nội tâm đầy ẩn ức. Chân dung 

 uân Diệu- ông hoàng th  tình được các tác giả hồi ký dựng lên từ những ẩn ức 

tính dục của nhà th , đều mà trước đây các nhà phê bình, các nhà tiểu s  học 

không đề cập. Anh Th  nhớ lại mối tình ngang trái của  uân Diệu với Bạch 

Diệp, người bạn thân của Anh Th  (Hồi k  Anh Thơ). Tô Hoài hé mở phần nào 

nỗi đau thầm kín của nhà th  “bị mắc căn bệnh tình trai không thể trao được” 

(Cát bụi chân ai). Đến với những trang hồi ký khắc họa về chân dung  uân Diệu 

trong mối quan hệ với nghề nghiệp, bạn bè, người đọc nhận ra một người nghệ sĩ 

với những chuỗi ngày khao khát sáng tạo. Sống là được sáng tạo bằng chính trái 

tim rạo rực của “nhà th  tình không tuổi”, được cảm thông, chia sẻ cùng mọi 

người. Có thể thấy cái cẩn trọng trong nghề của  uân Diệu là điều đầu tiên được 

các nhà văn nhắc tới trong hồi ký. Với Đào  uân Quý,  uân Diệu là người có 

nhân cách, một người viết, lao động thực sự trên trang giấy. Cả đời luôn cống 

hiến hết mình cho nghệ thuật. Với bạn bè,  uân Diệu tình cảm, chu tất, hay nhắc 

nhở, dặn dò tỉ mỉ, quan tâm cả những việc nhỏ nhặt.  uân Diệu khuyên Tô Hoài 

“không nên phí chữ”, viết phải tính toán nhiều bề. Huy Cận qua Hồi k  Son  Đôi 

đ  dành những lời chân thành và tình cảm kể về  uân Diệu, người bạn tri âm tri 

k  của mình.  uân Diệu trong ký ức của Huy Cận là người đáng yêu, đáng mến. 

Ông luôn sống cho người khác, sống vì người khác. Và trong dòng hồi tưởng của 

Huy Cận,  uân Diệu hiện lên là một nghệ sĩ tài ba, rất có duyên trong diễn 

thuyết, sắc sảo trong phê bình và biết ngâm th , hò Huế làm say đắm lòng người. 

 Chân dung học giả Nguyễn Hiến Lê hiện ra đậm nét trong Hồi k  Quách 

Tấn là một nhân cách lớn.  uyên suốt 127 trang viết về Nguyễn Hiến Lê gắn với 

những câu chuyện đàm đạo văn chư ng, về cuộc sống đời thường, người đọc 

vẫn thấy một nhân cách Nguyễn Hiến Lê, “là người có khí tiết. Không ham 

danh, không ham lợi. Đời sống thanh cao, phong nh ” [131, tr.439]. Đối với 
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nghiệp bút, Quách Tấn dựng lên một chân dung danh sĩ, “viết cốt để đem sở học 

và kinh nghiệm ra giúp cho đoàn hậu tiến; viết suốt đời, suốt ngày, suốt năm, 

quanh năm, và thành ra sống để viết” [27, tr.440-441]- một thái độ nghiêm túc 

và đầy trách nhiệm với nghề, với đời. 

 Khác với các dạng chân dung văn học, thiên về đời sống văn chư ng, 

chân dung văn nghệ sĩ trong hồi ký được thể hiện rõ ràng, sinh động, chi tiết từ 

ngoại hình đến tính cách, sinh hoạt đời thường. Có những chân dung văn nghệ sĩ 

chỉ được thể hiện thoáng qua trong hồi ký của các nhà văn nhưng ở họ cũng neo 

lại trong người đọc về vai trò của các nhà văn đó trong tiến trình lịch s  văn học 

nước nhà. Đó là Nhất Linh say mê nghệ thuật, có hoài b o, có con mắt tinh đời, 

biết khám phá và ủng hộ các tài năng. Ông đ  xem việc bồi dưỡng cho thế hệ là 

lư ng tâm của người nghệ sĩ. “Người nghệ sĩ trong cuộc đời này không chỉ biết 

sáng tác những tác phẩm hay mà còn phải biết đánh thức niềm đam mê và tài 

năng của người nghệ sĩ. Làm nghệ thuật phải có tâm với nghệ thuật” [52, tr.543]. 

Trong hồi ký Lưu Trọng Lư, đó là Nguyễn Đỗ Cung “không chỉ là một họa sĩ mà 

còn là một nhà bác học nhiều mặt (...) Anh ngắm từng mảnh đá đến hàng giờ. 

Anh thông thái như một nhà địa chất. Nhưng không tư duy địa chất mà tư duy 

nghệ thuật”; một Hoài Thanh “không bao giờ bước ra khỏi n i anh đọc sách, n i 

anh dạy học, xa cái giường nghèo nàn đ n s  của mình. Anh chưa bao giờ tới 

“xóm chị em” và cũng không biết chúng tôi làm gì ở những n i ấy...” [84, tr.98]. 

Trong Hồi k  Anh Thơ là một Lưu Trọng Lư rất đ ng trí, đi ăn hàng hay quên 

mang tiền. Một Thạch Lam người gầy, mặt xư ng xư ng, tính tình hiền lành, 

sống nội tâm, thích yên tĩnh, thích sống gần thiên nhiên, gần những người lao 

động nghèo. Nguyễn Đình Thi ấn tượng với hàm râu quai nón lởm chởm, “mặc 

quần áo thổ xanh, áo ngắn cũn cỡn, chân đi đất nhưng lại có đôi guốc gỗ mộc 

lủng lẳng bên sườn bao lô”. Phan Khôi ngang ngạnh, một mình một tính, hay nói 

xóc óc người khác. Kim Lân gầy, nhỏ. Một Chế Lan Viên luôn triết lý, trí tuệ 

trong th  nhưng khi tỏ tình ngồi im như phỗng, nói những câu khô khan. Một 

Dư ng Tường trên mây, ngu ng , vụng về với mọi thứ đời thường…[147]. 
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 Chân dung nhà văn, nhà th  qua lăng kính của đồng nghiệp hiện lên thật 

sinh động, hấp dẫn, sắc nét nhưng chân thực, gần gũi, đời thường có phần thô 

nhám. Họ là những tài năng nhưng cũng lắm thói tật, số phận truân chuyên, chìm 

nổi trước cuộc đời. Song trên hết, ấn tượng sâu sắc là sự độc đáo và phong cách 

không trộn lẫn mỗi khi họ xuất hiện trong dòng hồi ức của các tác giả hồi ký. 

Chân dung các nhà văn trong hồi ký dẫu có lúc nghiêng về phần này, lệch ở phần 

khác nhưng chân thật, đa dạng.  Nói như Phong Lê, khi nhận định về hồi ký Nửa 

đêm sực tỉnh của Lưu Trọng Lư: “Chân dung một thế hệ với tuổi trẻ lắm đam mê 

và cũng nhiều vất vưởng, trôi dạt trong đời. Và những gì níu giữ để họ không 

làm hỏng đời mình - đó vẫn là tình yêu và tình bạn; là những sáng suốt trong lựa 

chọn; cùng với những may mắn đến đúng lúc với họ trong những chuyển động 

dữ dội của thời cuộc”. 

 Tiểu kết 

 Hiện thực đời sống và các dạng chân dung nhân vật - chân dung tự họa 

của người viết hồi ký; cũng như các nhà văn, nhà th  lớn được khắc họa từ điểm 

nhìn của người viết hồi ký thật sinh động, chân thật đến bất ngờ. Những góc 

khuất, những sinh hoạt bếp núc văn chư ng đều được lột tả - đây chính là điều 

mà các thể loại khác khó làm được, kể cả thể tài chân dung văn học rất phổ biến 

những năm đầu thế kỉ   I. Những con người này là hiện thân của lịch s . Và 

lịch s  trong họ là đời sống tinh thần, là tâm hồn, là số phận của mỗi con người. 

Lịch s  được tái hiện bằng kinh nghiệm cá nhân người cầm bút, bằng những ấn 

tượng còn lại sau nhiều năm chiêm nghiệm suy tư. Chính vì thế, lịch s  được 

hiện lên không chỉ rất thực mà còn “cận cảnh” làm cho mỗi trang hồi ký viết về 

hiện thực và chân dung các nhân vật trở nên lung linh, hấp dẫn.  
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Chương 4 

NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT CỦA HỒI KÝ VĂN HỌC VIỆT NAM  

TỪ 1975 ĐẾN 2010 

 

Như đ  xác định ở phần c  sở lý thuyết, hồi ký không chỉ thông tin sự 

kiện mà còn thông tin thẩm mỹ. Nét mới mẻ của hồi ký văn học sau 1975 không 

chỉ là thái độ đối với hiện thực, là quan niệm đa chiều về con người, mà chủ yếu 

ở phư ng thức thể hiện, đặc biệt là nghệ thuật trần thuật.  

 Trần thuật là tất cả cách tổ chức, lựa chọn, sắp xếp khi trình bày về một sự 

việc sao cho nó có hiệu quả, sáng rõ nhất. Phần lớn, trần thuật trong hồi ký 

thường theo trình tự dòng hồi ức, nhớ gì kể đó. Mặt khác, hồi ký là kể lại quá 

khứ từ thời điểm hiện tại, vì vậy, cách kể không nhất thiết phải tuân thủ chiều 

thời gain biên niên. Hồi ký luôn tôn trọng sự thật nhưng đôi khi phải giải quyết 

mâu thuẫn, hài hòa giữa diễn biến sự kiện trong dòng hồi ức nên phải kết hợp 

giữa dòng hồi ức và diễn biến câu chuyện vì vậy tác giả phải làm sao cho kết cấu 

tác phẩm hồi ký của mình phải thật linh hoạt. Đồng thời, để diễn biến sự kiện 

vừa trôi chảy theo mạch hồi ức vừa không đóng khung làm cho trang hồi ký khô 

cứng, tác giả viết hồi ký phải s  dụng cho mình một lớp ngôn ngữ và giọng điệu 

trần thuật vừa phù hợp, vừa sáng tạo. Chính các yếu tố về kết cấu, ngôn ngữ và 

giọng điệu sẽ quyết định đến chiều sâu văn bản, đồng thời cũng giúp người đọc 

nhận ra nét riêng độc đáo của mỗi nhà văn. 

Hồi ký là thể loại tự sự đặc biệt, “là thiên trần thuật từ ngôi tác giả”. Khảo sát 

nghệ thuật trần thuật, chủ yếu qua cái tôi kể chuyện quá khứ là một phư ng diện 

quan trọng để làm rõ đặc điểm nghệ thuật của hồi ký giai đoạn từ 1975 đến 2010. 

4.1. Trần thuật từ ngôi tác giả và tổ chức điểm nhìn 

4.1.1. Sự chuyển hóa hình tượng tác giả vào người kể chuyện  

 Trong nghệ thuật tự sự, vai trò của người kể chuyện vô cùng quan trọng. 

Theo cách phân chia của Genette, có ba loại trần thuật, liên quan đến chức năng 

của người kể chuyện. Một là, người kể chuyện đứng bên ngoài nhưng có vai trò 
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như thượng đế, biết hết mọi chuyện nhân sinh, vũ trụ, quá khứ, hiện tại, tư ng 

lai. Hai là, người kể chuyện vốn là nhân vật trong câu chuyện. Ba là, người kể 

chuyện nằm ngoài câu chuyện, nhưng chỉ kể lại tình tiết truyện một cách khách 

quan chứ không đi sâu vào tâm lý nhân vật [76, tr.229]. Hồi ký văn học, do đặc 

trưng của thể loại, là “thiên trần thuật từ n ôi tác  iả” - kể lại nhữn  sự việc đã 

xảy ra tron  quá khứ mà bản thân đã tham dự hay chứn  kiến, thậm chí có thể 

lấy chất liệu từ chính cuộc đời mình”; người kể chuyện trong hồi ký hội tụ cả ba 

quyền năng trên. 

 Ở một số thể loại tự sự, người kể chuyện không nhất thiết là tác giả. Tác 

giả là chủ thể sáng tạo, người kể chuyện là nhân vật do tác giả sáng tạo ra, đảm 

nhiệm việc kể, việc tổ chức kết cấu tác phẩm. Riêng ở hồi ký, tác giả vừa là chủ 

thể sáng tạo, vừa là người kể chuyện. Trong trường hợp này, hình tượng tác giả 

đồng nhất với con người tác giả, với chủ thể sáng tạo, thể hiện trực tiếp trong 

văn bản nghệ thuật. Khác với các thể loại hư cấu, trong hồi ký, hình tượng tác 

giả và người kể chuyện là một. Hình tượng tác giả, cái tôi kể chuyện quá khứ nổi 

rõ trên bề mặt văn bản.  

 Theo quy ước của thể loại, trần thuật từ ngôi tác giả, đa phần các hồi ký 

đều kể chuyện từ ngôi thứ nhất- một cái tôi thông suốt, kể về mình, kể về những 

người có mối quan hệ với mình, kể về những hiện tượng gây ấn tượng sâu đậm 

trong hồi ức. Đây không phải là phư ng thức trần thuật phổ biến trong văn xuôi 

truyền thống. Sau 1986, trần thuật từ ngôi thứ nhất trở thành phổ biến- đặc biệt 

là ở tiểu thuyết. “Nổi bật như một ưu thế đặc biệt trong các tiểu thuyết của thời 

đại là loại tiểu thuyết s  dụng ngôi thứ nhất trong văn bản tự sự, trong phạm vi 

trần thuật” [125, tr.430]. Đối với hồi ký, trần thuật từ ngôi thứ nhất là điều tất 

yếu, bởi câu chuyện được kể lại cũng là câu chuyện của một cá nhân, người 

trong cuộc, là chứng nhân của những sự kiện quá khứ, mối liên kết những nhân 

vật khác trong văn bản. Với hồi ký, “câu chuyện về cá nhân trở thành tâm điểm 

của việc tổ chức trần thuật, cho việc thể hiện quan điểm tự sự của tác giả”, thể 

hiện “mối quan hệ trực tiếp giữa nhân vật người kể chuyện và các biến cố, sự 
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kiện được kể” [125, tr.434]. Trong hồi ký của Phan Tứ, người kể chuyện- chủ 

thể hồi ức- tôi giữ quyền kể chuyện từ đầu đến cuối. Là nhà văn chiến sĩ, toàn bộ 

tác phẩm của Phan Tứ đậm chất s  thi, hồi ký cũng không ngoại lệ. Mạch kể 

trong hồi ký Tron  mưa núi có tính chất truyền thống; mạch trần thuật theo thời 

gian biên niên; về c  bản mọi chuyện đều được tôi kể loại tuần tự trước sau. Sức 

hấp dẫn của hồi ký Phan Tứ là ở những sự kiện chiến trường, sinh hoạt đồng đội, 

tình quân dân được ghi lại một cách sinh động qua cái tôi hồi ức. Tuy vậy, chất 

tiểu thuyết trong hồi ký Phan Tứ một phần là ở nghệ thuật trần thuật ngôi thứ 

nhất; một phần ở những câu chuyện đời tư trong chiến tranh. Là một hồi ký “rất 

nặng về đời tư, về những chuyện riêng tư”, Nửa đêm sực tỉnh của Lưu Trọng Lư 

được triển khai trên điểm nhìn người kể chuyện xưng tôi. Cuốn hồi ký chủ yếu 

viết về tình yêu - nhan đề phụ là Nhớ lại nhữn  cuộc tình. Tính chất riêng tư đ  

chi phối cách kể của nhà văn từ đầu đến cuối tác phẩm, về hai mối tình đi qua 

đời mình. Với trường hợp Lưu Trọng Lư, trần thuật từ ngôi thứ nhất đáp ứng 

được nhu cầu tâm sự, gi i bày, là phư ng thức trần thuật tối ưu. Với cái tôi kể 

chuyện, hồi ký của nhiều tác giả không chỉ làm sống dậy hiện thực, con người 

trong các mối quan hệ mà còn thể hiện rõ bản thân, nhân cách người kể. 

 Trong tiểu thuyết, cũng trần thuật từ ngôi thứ nhất, nhân vật người kể 

chuyện xưng tôi nhưng cái tôi đó đ  được hư cấu. Còn trong hồi ký có sự đồng 

nhất giữa cái tôi hư cấu và cái tôi của tác giả. Hồi k  Son  Đôi là những trang 

đời tư của Huy Cận, ở đó có sự trùng khít giữa tác giả- chủ thể trần thuật- người 

kể chuyện. Cấu trúc văn bản nhìn bề mặt có vẻ lộn xộn, nhớ đâu kể đấy, chuyện 

thời th  ấu xen lẫn chuyện học hành, sáng tác; chuyện gia đình đan xen chuyện 

x  hội; chân dung văn nghệ sĩ, bạn bè song hành với những gư ng mặt đời 

thường có tên, không tên… Tất cả đều được kể từ điểm nhìn của người kể 

chuyện xưng tôi.  

4.1.2. Sự  uân chuyển điểm nhìn 

 Nghệ thuật trần thuật đa chủ thể, đa điểm nhìn khá phổ biến trong tiểu 

thuyết. Vượt khuôn khổ của một thể loại ghi chép, hồi ký sau 1975 khá mới mẻ 
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trong cách tổ chức điểm nhìn trần thuật. Trong nhiều văn bản hồi ký, từ chỗ đứng 

của tác giả- người kể chuyện, những sự kiện trong quá khứ, chân dung tự họa, 

chân dung được họa được tái dựng từ điểm nhìn của điểm nhìn chủ quan của nhà 

văn- người viết hồi ký (do tính chất hồi cố, tính chất tự thuật của thể loại…). Viết 

hồi ký đời mình, Ma Văn Kháng chọn cách trần thuật từ ngôi thứ nhất. Trong Năm 

thán  nhọc nhằn năm thán  nhớ thươn , mạch trần thuật theo thời gian biên niên 

(26 chư ng tác phẩm, mỗi chư ng là một câu chuyện; người kể chuyện-tôi-tác giả 

xâu chuỗi từng mẩu chuyện, kết nối theo trình tự tuyến tính). Tuy vậy, ở từng mẩu 

chuyện, có sự luân chuyển điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật đan xen… 

Sự luân chuyển điểm nhìn trần thuật khiến câu chuyện quá khứ không đ n điệu, 

hiện thực đời sống, chân dung nhân vật trở nên sinh động. 

 Một số trường hợp, để tạo tính khách quan cho câu chuyện quá khứ, vả lại 

tôi không phải là đấng toàn năng, trong mạch trần thuật, các tác giả luôn chuyển 

điểm nhìn; hoặc trao quyền cho nhân vật khác kể chuyện; hoặc mờ hóa điểm 

nhìn chủ quan: “Nghe kể hồi năm ngoái năm kia còn chặt chẽ h n nhiều..” 

(Tron  mưa núi); “Tôi không nhớ rõ vì sao xảy ra chuyện đốt nhà”, “Tôi nghe 

cậu tôi kể lại…”; “Tôi không nhớ rõ đầu đuôi câu chuyện” (Hồi k  Son  Đôi) 

v.v… Sự xuất hiện n ười kể chuyện bất tín nhận thức không làm cho độ tin cậy 

của câu chuyện kể sút giảm; ngược lại tạo ra độ mở của câu chuyện quá khứ.  

  Do đặc trưng thể loại, đa phần những hồi ký sau 1975 đều được trần thuật 

từ ngôi thứ nhất. Nhà văn là chủ thể kể chuyện qua người trần thuật xưng tôi. Về 

c  bản, tôi giữ vai kể từ đầu đến cuối, là trục chính của hồi ký. Nửa đêm sực tỉnh 

của Lưu Trọng Lư, trước sau chủ yếu vẫn là trường nhìn của tôi- người kể 

chuyện-tác giả, bởi lẽ đây là cuốn hồi ý viết về tình yêu, có tính chất riêng tư. 

Tuy vậy, trần thuật từ ngôi thứ nhất đôi lúc có lúc hạn chế tầm nhìn (cái nhìn hạn 

tri) do tính chủ quan của hồi ký, nên có lúc tác giả hồi ký đánh tráo vai kể- chọn 

phư ng thức kể từ ngôi thứ ba. Nhưng, khác với người kể chuyện “toàn năng” 

truyền thống, trong hồi ký người kể chuyện ngôi thứ ba giấu mặt cũng hạn chế 

điểm nhìn, vì vậy luôn có sự luân phiên điểm nhìn và đổi vai kể/trao quyền cho 
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các nhân vật kể. Sự xuất hiện nhiều nhân vật cùng tham gia kể chuyện (về người 

khác, về chính cuộc đời mình) khiến cho câu chuyện quá khứ được nhìn từ nhiều 

chiều, sinh động. 

Trong Hồi K  Son  Đôi, Huy Cận luôn luân chuyển điểm nhìn, với sự kết 

hợp nhiều ngôi kể chuyện, nhiều vai kể chuyện. Từ điểm nhìn nội quan, người 

kể chuyện xưng tôi, kể về thời th  ấu, về những người có liên quan với cuộc đời 

chủ thể hồi ức. Để câu chuyện kể không hoàn toàn chìm vào quá v ng, người kể 

chuyện xưng tôi [1] (là tác giả, chủ thể kể chuyện) trượt điểm nhìn thời gian, đưa 

câu chuyện kể về thời điểm hiện tại: “Cho đến hôm nay viết đoạn hồi k  này, tôi 

vẫn còn nghe trong tâm tưởng điệu nhạc ấy, giọng hát ấy, tiếng trống c m ấy và 

còn thấy rõ những chiếc khăn điều tư i tắn hiện lên trong đêm như một tín hiệu 

thần tiên”; hoặc “Chú tôi mất đ  lâu. Nay n ồi viết mấy dòn  kỷ niệm này, tôi 

tưởng còn chạy dưới cái nắng trưa hè với chú, tai còn nghe tiếng sáo vi vu làm 

vang động cả bầu trời và sông nước quê nhà”. Cuốn hồi ký chủ yếu kể về tình 

bạn giữa Huy Cận và  uân Diệu, vì vậy những đoạn hồi ức về nhà th , người kể 

chuyện [1] chuyển điểm nhìn, để  uân Diệu, người kể chuyện xưng tôi [2] tự kể 

về mình. Người kể chuyện [1] nói rõ lý do chuyển điểm nhìn: “Mấy đoạn hồi ký 

vừa viết trên nhắc đến nhiều đau khổ quá, nhiều ảo n o quá, nhiều âm u quá và 

buồn thư ng quá. Cho nên tôi chen ngay vào đây một chút tư i mát, chút tình trẻ 

th ”. Văn bản hồi ký ghi rõ: 

Xuân Diệu kể (1): Đoạn hồi k  sau đây là do anh Xuân Diệu kể 

cho anh Hoàn  Trun  Thôn  n he, có  hi vào băn   hi âm. Tôi đã 

viết lại cho  ọn lời và mạch lạc.  

Xuân Diệu kể (2): Nhữn  tran  hồi k  tiếp theo đây nói về tuổi nhỏ 

Xuân Diệu, vẫn  hi theo lời anh Diệu kể vài lần cho em là Tịnh Hà 

và mấy n ười bạn n he. 

 Từ cách thức đó, người kể chuyện số 1 (Huy Cận) trao quyền kể cho chủ 

thể hồi ức thứ 2, xưng tôi, kể về mình. “Tôi ( uân Diệu) sinh ra năm Thìn, năm 

1916. Má tôi bảo tôi sinh ra năm thìn, tháng thìn, ngày thìn; …”.  
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Liên tục đổi vai người kể chuyện, chuyển đổi điểm nhìn những trang hồi 

ký không đ n thuần tái hiện quá khứ lép, một chiều mà sinh động, đa dạng.  

4.2. Đa dạng hóa kết cấu trần thuật 

“Tác phẩm văn học là một chỉnh thể nghệ thuật độc đáo”, nó bao gồm 

nhiều yếu tố, bộ phận cấu thành: trình tự miêu tả, chi tiết đậm nhạt, sắp xếp sự 

kiện, chư ng, đoạn... Cách tổ chức này gọi là kết cấu của tác phẩm. Một kết cấu 

có giá trị không những làm cho tác phẩm trở thành chỉnh thể mà còn làm tăng 

tính nghệ thuật của tác phẩm đó, cũng như góp phần làm sâu sắc h n tư tưởng, 

tình cảm, nội dung được bộc lộ trong tác phẩm. 

Kết cấu nghệ thuật của tác phẩm văn học xét trong các mối quan hệ chỉnh 

thể thường được đề cập đến trên hai bình diện là kết cấu văn bản (kết cấu trần 

thuật) và kết cấu hình tượng. Kết cấu văn bản được thể hiện qua bố cục của tác 

phẩm, bao gồm sự sắp xếp, phân bố các phần của nội dung thành những chư ng, 

đoạn, mở đầu, kết thúc… nhất định trong văn bản. Kết cấu hình tượng lại gắn 

liền với sự tổ chức thế giới nghệ thuật bên trong của tác phẩm. Bao gồm việc tổ 

chức các sự kiện, cách sắp xếp các chi tiết, cách bố trí hệ thống nhân vật cho đến 

cách miêu tả, cách dẫn chuyện, cách cấu tứ để góp phần thể hiện chủ đề tư tưởng 

của tác phẩm. 

Đối với một tác phẩm hồi ký văn học, do đặc thù riêng của thể loại, người 

viết ở hiện tại thông qua dòng hồi ức mà tái hiện lại những câu chuyện trong quá 

khứ mà mình đ  chứng kiến hoặc tham gia. Chính khoảng cách giữa thời điểm 

cái được kể với thời điểm kể trong hồi ký vốn cách xa nhau nên trật tự hồi tưởng 

của mỗi tác giả lại không giống nhau. Có người chọn trật tự kể theo mạch tuyến 

tính thời gian, nhưng cũng có tác giả kể theo sự sắp xếp các nhân vật, sự kiện. Vì 

vậy, hồi ký nói chung, hồi ký văn học Việt Nam từ sau 1975 đến 2010 nói riêng 

đa dạng về cách tổ chức trần thuật. 

4.2.1. Kết cấu tuyến tính  

Đây là loại kết cấu được tổ chức theo logic thời gian, các sự kiện được sắp 

xếp theo trật tự tuyến tính. Tuy vậy, thực tế cho thấy, không một thể loại tự sự 
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nào đ n thuần kể theo thứ tự thời gian từ trước đến sau. Trong từng văn bản tự 

sự đều đan xen, đảo ngược trật tự kể. Tuy vậy, dạng thức với dạng thức kết cấu 

này, mạch trần thuật chủ yếu diễn ra theo trật tự tuyến tính. Đây là dạng kết cấu 

quen thuộc trong văn học truyền thống. Đa phần hồi ký sau 1975 thuộc dạng kết 

cấu này. 

Nhìn bề mặt văn bản (theo cách bố trí các chư ng, đoạn, tiểu mục trong 

hồi ký) đa phần hồi ký văn học từ 1975 đến 2010 vẫn sắp xếp các sự kiện theo 

trật tự thời gian tuyến tính kiểu truyền thống. Ở kiểu kết cấu này, các tác giả 

thường bắt đầu hồi tưởng theo một dòng chảy thời gian nhất định gắn liền với 

thời gian tuổi tác. Kể lại những sự kiện xảy ra theo trình tự tuổi tác, các tác giả 

đ  sắp xếp lại các sự kiện, các nhân vật theo logic của tư duy, gắn liền với một 

giai đoạn cuộc đời của họ. Cách sắp xếp này giúp cho nhà văn tái hiện sự kiện 

gắn với cái nhìn của trình tự tuổi tác làm cho mạch câu chuyện kể trôi theo quá 

trình họ đ  sống và lao động từ nhỏ đến lớn để qua đó thể hiện dụng ý cho tác 

phẩm của mình. Nhớ lại một thời của Tố Hữu tiêu biểu cho kiểu kết cấu này. 

Văn bản hồi ký mở đầu bằng dòng hồi ức về thời ấu th  trong không gian quê 

hư ng, dòng họ; đến việc đi học rồi quá trình hoạt động nghệ thuật của mình. 

Mạch chuyện cứ lần lượt hiện ra trong hồi ức một chiều của tác giả. Sự kiện, tình 

huống diễn ra lần lượt từ trước đến sau. Hồi k  Son  Đôi của Huy Cận bắt đầu từ 

cảnh sống tuổi th  của mình với người bà thư ng cháu nhưng quá khắt khe, đến 

sự tự lập bước vào đời bằng chính tài năng để khẳng định mình trên văn đàn và 

sống khẳng khái trong cuộc sống với những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, 

đồng chí chân thành nên khi nhìn lại không thấy hối tiếc. Chính bằng lối kết cấu 

này, tác giả như làm chủ được dòng hồi ức của mình bằng nhịp kể chậm r i, có 

chỗ dừng lại tô đậm để có dịp bộc lộ mình trong quá khứ và thể hiện tài năng của 

chủ thể qua cách miêu tả hay bình xét vấn đề trước thời cuộc mình đ  đi qua.  

Về c  bản, trong hồi ký, thời gian trần thuật thường tuân theo lôgic khách 

quan, những sự việc tình cảm trong hồi ký phần lớn thuật lại theo thứ tự thời gian 

đ  sống. Tuy vậy, trong hồi ký, mạch trần thuật, cấu trúc văn bản chịu sự chi phối 
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bởi c  chế hồi ức, vì vậy dòng hồi tưởng có lúc phá vỡ thứ tự thời gian. Cũng có 

những trường hợp cấu trúc văn bản đảo ngược, tuân thủ theo logic hồi ức, trí nhớ 

của người kể chuyện. Cũng tái dựng lại quá khứ xuôi theo chiều như mạch thời 

gian chảy trôi tuyến tính nhưng hồi ký của Anh Th , Hoàng Minh Châu mở đầu là 

điểm đầu mút của quá khứ, kết thúc là hiện tại với bao phồn tạp, đa đoan của cuộc 

đời. Chọn cách kết cấu này các tác giả vừa hồi ức lại những thời đ  qua trong quá 

khứ vừa mở ra nhiều vấn đề của đời sống hiện tại với dụng ý nghệ thuật riêng. 

Huy Cận tuy vẫn chọn kiểu kết cấu mở đầu là quá khứ và kết thúc là hiện tại, 

nhưng nhà văn đ  có sự sắp đặt, phân bố các nhân vật, sự kiện theo cảm quan của 

mình để có sự bình xét, đối chiếu tạo trường hồi ức rộng h n, sâu h n. 

Đào  uân Quý cũng chọn cách mở đầu tác phẩm là quá khứ song tác giả 

không giới thiệu lai lịch bản thân mà đi tìm và lý giải căn nguyên mình đến với 

văn học. Nhà văn đ  chọn những mốc cụ thể, những sự kiện lớn để qua đó triển 

khai mạch truyện. Từ đó nhà văn hồi ức về những cuộc đời hoạt động nghệ thuật 

trong trường đoạn đất nước. Và kết thúc tác phẩm, nhà văn đ  chọn một sự kiện: 

bế mạc Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IV để nói lên bao trăn trở của mình về 

sự phức tạp của cuộc sống, giữa ranh giới của con người anh dũng dám nói ra 

những điều đáng nói với việc đi quá đà, bị lợi dụng một cách thảm hại, vô tình 

phản bội Tổ quốc của một số ít nhà văn. Từ đó vấn đề đặt ra mà người đọc nhận 

thấy là khi một người nghệ sĩ biết tổng hòa các mối quan hệ trong cuộc sống thì 

mới giữ được thăng bằng giữa cuộc sống và nghệ thuật. 

Nhớ lại một thời của Tố Hữu mở đầu bằng lối gián tiếp, bắt đầu từ hiện tại 

và kết thúc trở về hiện tại. Nhìn bề mặt văn bản có vẻ là đảo tuyến, nhưng trong sự 

diễn biến của mạch truyện, thời điểm hiện tại chỉ là một điểm làm cái cớ, làm lời 

dẫn dắt vào câu chuyện và đặt ra những dư âm cùng suy ngẫm để từ đó kh i gợi 

một chuỗi về quá khứ theo tuần tự trước sau. Tố Hữu viết: “Ở cái tuổi này (tròn 80 

tuổi) có nhiều điều đ  quên nhưng những điều đáng nhớ trong cuộc đời thì vẫn 

còn nguyên trong ký ức” [64, tr.62]. Nhữn  điều đán  nhớ đó đ  được sắp xếp 

theo một trật tự nhất định, khiến cho bức tranh lịch s  hiện ra một cách chân thực, 
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dẫu đ  qua tính chất “nhớ nhớ quên quên” của c  chế hồi ức. Cái nhớ m i trong 

cuộc đời vẫn còn nguyên trong ký ức của Tố Hữu là những trang hồi ức sinh về 

chiến thắng, về niềm hân hoan của cả nước trong hòa bình. Với trường hợp Tố 

Hữu, lối kết cấu tuyến tính tỏ ra phù hợp với “người chép s  bằng th ”.  

Trong Năm thán  nhọc nhằn năm thán  nhớ thươn , thời gian, sự kiện, 

biến cố được sắp xếp rõ ràng, đôi lúc có những chi tiết, sự kiện phi tuyến tính 

nhưng nhìn chung mạch truyện không thay đổi. Mở đầu là hiện tại về thước 

phim quay chậm về buổi lễ Vu Lan ở ngôi đình làng Kim Liên. Cảnh và người 

hiện lên thật chân thực, rõ nét với màu sắc, âm thanh và hư ng vị. Một không 

gian yên tĩnh, linh thiêng nghi ngút khói hư ng. Buổi lễ Vu Lan đ  đánh thức 

trong Ma Văn Kháng bao cảm xúc để đưa ông về hồi ức thưở ấu th , về nguồn 

gốc, lai lịch, quê hư ng với bao thăng trầm, và thời đoạn lịch s , cuộc đời của 

mình cũng được hiện lên trang hồi ký theo trình tự trôi chảy từ quá khứ về hiện 

tại. Kết thúc là trở về với hiện tại, một hiện tại mà nhà văn nhắc đến là hình ảnh 

ngôi nhà m  ước cả đời đến nay mới thực hiện được. Cái kết như xoáy vào tâm 

can về thân phận người nghệ sĩ, những con người sống bằng nghề viết quả lắm 

nhọc nhằn. Ma Văn Kháng đ  thể hiện rõ lực bút trên lĩnh hạt hồi ký văn học. 

  Cát bụi chân ai và Chiều chiều của Tô Hoài mở đầu và kết thúc theo kiểu 

tư ng ứng, vòng tròn. Mạch kể trong Cát bụi chân ai mở đầu đột ngột bằng chân 

dung Nguyễn Tuân vào thập niên bốn mư i, với lối sống khác người, ngông 

nghênh, kiêu bạc. Qua những biến thiên của lịch s , nhiều câu chuyện lồng chứa 

trong văn bản được kể với lối đảo chiều, và kết thúc cũng bằng chân dung 

Nguyễn Tuân, nhưng theo logic thời gian với cái tin Nguyễn Tuân ra đi m i m i 

và hình ảnh liên tưởng “vết chân người lẫn chân con kỳ đà in vân vân trên cát”. 

Dạng kết cấu tư ng ứng, vòng tròn tỏ ra hữu dụng để nhà văn vừa xoay quanh 

nhân vật trung tâm của hồi ký (Cát bụi chân ai chủ yếu viết về Nguyễn Tuân), 

vừa dung chứa trong cái vòng tròn ấy bao thời đoạn, cảnh đời, số phận con 

người. Trong mạch chảy của Cát bụi chân ai đ  gợi bao liên tưởng về số phận 

người nghệ sĩ tài hoa trước dòng đời. Ở Chiều chiều, chọn cách mở bằng chuyến 
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đi thực tế của chính tác giả, Tô Hoài về xóm Đồng, Thái Bình. Kết thúc là sau 

bốn chục năm trở lại xóm Đồng, Tô Hoài đ  nhận ra bao sự thay đổi của cuộc 

sống n i đây: nhà san sát, xây cất vững ch i, khang trang; con người thay đổi 

quá nhanh. Trong cấu trúc trần thuật, quá khứ với hiện tại cứ chập nhằng vào 

nhau, không rõ ràng trong dòng hồi ức của Tô Hoài. Qua dòng hồi tưởng, Chiều 

chiều đ  đặt ra trên trang giấy nỗi trăn trở về sự ra đi và trở về, cái còn và mất 

theo dòng thời gian; cái đ  mất trong cái còn giữa cuộc đời này ở mỗi con 

người… Nén trong cái vòng tròn quá khứ đó là bao buồn vui cuộc đời, là nỗi 

đau, sự trăn trở khôn nguôi trong lòng nghệ sĩ. 

 Với hồi ký, ưu điểm của kết cấu tuyến tính là ở chỗ làm cho câu chuyện về 

quá khứ rõ ràng, bảo đảm tính chân xác, cảm xúc liên tưởng không rối rắm lan 

man. Kiểu kết cấu truyền thống này phổ biến trong hầu hết văn bản hồi ký văn 

học sau 1975. 

4.2.2. Kết cấu  ắp ghép  

Hồi ức trong hồi ký được kể theo dòng thời gian từ quá khứ xa đến quá 

khứ gần thời điểm của nhà văn kể. Tuy nhiên, có thể thấy, do những dụng ý nghệ 

thuật của mỗi nhà văn mà dòng hồi ức về những qu ng đời đ  được tác giả có 

cách bố trí, sắp xếp các sự kiện hay các nhân vật có liên quan theo những trật tự 

nhất định theo logic của trí nhớ, cảm xúc hoặc của logic tư duy. Các sự kiện, 

nhân vật được nhà văn bố trí, sắp xếp trong dòng hồi ức của mình cũng theo trật 

tự thời gian tuyến tính nhưng chịu sự chi phối của ý định chủ quan người viết. 

Có những sự kiện, nhân vật được kể lướt qua nhưng cũng có khi, một sự kiện 

được nhà văn dừng lại miêu tả tỉ mỉ, công phu. Nhiều lúc, trong mạch trần thuật, 

nhà văn lắp ghép, đan lồng những tình huống, những khúc đoạn không đồng nhất 

về thời gian, không gian. Với lối kể theo trình tự, cái nào diễn ra trước kể trước 

nhưng trong Năm thán  nhọc nhằn năm thán  nhớ thươn , Ma Văn Kháng đ  

ghép mảng, lắp dán các sự kiện, các nhân vật theo logic của tư duy. Ông đ  dùng 

tư duy của một nhà viết tiểu thuyết vào việc hồi ức lại những sự kiện, nhân vật. 

Ngay từ mở đầu tác phẩm hồi ký, Ma Văn Kháng đ  chia thành các chư ng 
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(gồm 26 chư ng). Mỗi chư ng đều được sắp xếp theo mạch của một câu chuyện, 

tư ng ứng với một mạch của tư duy. Nội dung của các chư ng được sắp đặt gắn 

liền với các sự kiện: làm thuế ở x  Tùng Tung; công tác ở Tỉnh ủy; viết báo; 

những chuyến đi nước ngoài. Có những chư ng nhà văn tập trung dựng chân 

dung các đồng nghiệp, đặc biệt thời dạy học ở Lào Cai. Có chư ng tập trung kể 

về những ngày tháng bao cấp khổ cực. Lại có chư ng đánh giá, bàn luận về văn 

chư ng. Và có chư ng tập trung kể về những nhọc nhằn và vui sướng làm được 

căn nhà tư m tất mà cả đời m  ước. Cách sắp xếp này đ  giúp cho nhà văn 

hướng về một một vấn đề nổi bật ở mỗi chư ng. Đồng thời, nhà văn có điều kiện 

tránh sự thiếu hụt về chất liệu, h n nữa các sự kiện được tổ chức sắp xếp một 

cách hợp lý, sinh động và hấp dẫn theo ý đồ nghệ thuật của nhà văn. Cũng như 

Ma Văn Kháng, trong Một thời để mất, tác giả Bùi Ngọc Tấn đ  chia tác phẩm 

thành 3 phần (các chân dung nghệ sĩ, những lá thư của người khác g i cho tác 

giả và cuối cùng là những bài viết, bài nghiên cứu của đồng nghiệp về sự nghiệp 

văn chư ng và cuộc đời của mình). Tuy nhiên, cuốn hồi ký đ  tách thành những 

phần cụ thể nhưng lồng và đó vẫn thấy rõ ý đồ khắc họa chân dung các nghệ sĩ 

được xuyên suốt từ đầu đến cuối tác phẩm hồi ký. Chính điều này, Bùi Ngọc Tấn 

đ  cho thấy cuộc đời của những người nghệ sĩ trong dòng lịch s  dân tộc với bao 

nỗi  nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh, của trăn trở với nghề hay những nghị 

lực phi thường… Như vậy, khi viết Một thời để mất, Bùi Ngọc Tấn đ  có ý thức 

vận dụng thủ pháp nghệ thuật của tiểu thuyết hiện đại, quá khứ, hiện tại đan xen, 

có khi ranh giới rất mờ nhạt, khó phân định. Vì thế, tác giả đang hồi tưởng về 

quá khứ mà như đang ở trong thực tại để suy ngẫm.  

 Đối với Tô Hoài, Anh Th , Mộng Tuyết, Lưu Trọng Lư, Đào  uân 

Quý,… s  dụng lối lắp ghép sự kiện và nhân vật hết sức lỏng lẻo, dòng hồi ức cứ 

chạy lan man, quá khứ và hiện tại đan xen nhau, có lúc chồng chéo lên nhau rất 

khó phân định. Chẳng hạn trong Cát bụi chân ai và Chiều chiều, tác giả đ  sắp 

xếp mỗi chư ng là một sự kiện hay một nhân vật. Tuy nhiên, đọc các chư ng 

của tác phẩm ta vẫn thấy Tô Hoài có sự tinh tế tạo nên các bước chuyển về 



108 

không gian, thời gian khiến trình tự biên niên bị phá vỡ. Ở Cát bụi chân ai, mở 

đầu tác phẩm, Tô Hoài đang nói chuyện với Nguyễn Tuân, người nghệ sĩ tài hoa, 

đầy cá tính, thích được đi, thì nhà văn đổi sang kể về người chiến sĩ trinh sát 

người dân tộc Mông và Két. Đang kể chuyện Nguyên Hồng có sở thích ăn nem 

Sài Gòn, tác giả chuyển sang kể chuyện Nguyễn Tuân và những ngày làm việc ở 

nhà xuất bản Văn nghệ rồi chuyển sang kể chuyện Nguyễn Bính với tuần báo 

Trăm hoa và những mối tình “nhăng cuội”, cũng như chuyện mất con của nhà 

th . Đang nói chuyện Nhân văn- Giai phẩm lại nhớ đến Đặng Đình Hưng, rồi kể 

chuyện cuộc đời của Đặng Đình Hưng. Trong Chiều chiều cũng vậy, tưởng đ  

chia thành các phần nhưng các sự kiện lại mờ chồng lên nhau, sự việc này cứ gọi 

sự việc kia. Đang nói đến Nguyễn Sáng không đi thực tế thì kể đến Nguyễn 

Hoạt, Nguyễn Khắc Dực, Hồ Dzếnh… mỗi người đi thực tế với những mục đích, 

sở thích khác nhau. Rồi đang nói chuyện đi thực tế ở xóm Đồng, Thái Bình với 

Phùng Quán thì nhớ đến những ngày làm công tác cải cách ruộng đất ở Quảng 

 ư ng, Nông Công, Thanh Hóa. Đang kể chuyện về ông Ngải ở xóm Đồng, tác 

giả nghe Hoàng Trung Thông nhận xét sao giống Phan Khôi thì hồi ức của Tô 

Hoài rẽ ngang nói về Phan Khôi.  

Trong hồi ký của Đào  uân Quý, đang mạch chuyện về cuộc họp của Hội 

Nhà văn Việt Nam tháng 6/1979 thì chuyển sang nói về những người kêu ca với 

Tố Hữu là “chúng nó lấy trẻ đánh già”, rồi dừng lại kể chuyện về Nguyễn Đình 

Thi bộc lộ tâm trạng của một con người có nhiều ẩn khuất. Dòng hồi tưởng cứ 

đứt nối, lắp ghép liên tục. Với cách tổ chức trần thuật này, tưởng như mạch kể có 

vẻ lan man, rối rắm, tùy tiện nhưng thực chất người kể chuyện rất chủ động xâu 

chuỗi nối kết các yếu tố trong câu chuyện tạo thành mạch ngầm liên kết văn bản. 

Các nhà văn khi kể không cố ý sắp đặt các sự kiện, nhân vật theo logic thời gian 

mà để cho mạch hồi tưởng của mình chảy theo những cảm xúc, ấn tượng của họ. 

4.2.3. Kết cấu  iên văn bản 

Liên văn bản là thuật ngữ gắn với hậu hiện đại. Theo R. Barthes: “Mỗi 

văn bản là một liên văn bản; mỗi văn bản khác có mặt trong nở các cấp độ khác 
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nhau dưới những hình thái ít nhiều nhận thấy được những văn bản của văn hóa 

trước đó và những văn bản của văn hóa thực tại chung quanh. Mỗi văn bản đều 

như tấm vải mới được dệt bằng những trích dẫn cũ…” [108, tr.444]. 

Lý thuyết liên văn bản thường gắn liền với tiểu thuyết. Do quan niệm tiểu 

thuyết là cỗ máy cái có thể thu nạp vào bản thân nó nhiều thể loại văn học khác; 

“Đức tính căn bản của tiểu thuyết là ăn được mọi thứ, nó đồng hóa mọi loại tác 

phẩm khác vào mình” (P. Marceau). Tuy vậy, trong sự phát triển các thể loại văn 

học, liên văn bản không còn dành riêng cho một thể loại nào. Theo Julia 

Kristeva: không có văn bản nào thực sự cô lập, một mình một cõi, như một sáng 

tạo tuyệt đối, bất kỳ một văn bản nào cũng là liên văn bản.  

Khái niệm liên văn bản có nội hàm rộng. Thu hẹp từ bình diện cấu trúc, 

liên văn bản như một thủ pháp nghệ thuật trong một tác phẩm văn học. Ở đó, nhà 

văn có ý thức đưa vào nhiều thể loại, nhiều loại hình nghệ thuật, nhiều hệ thẩm 

mỹ… nhằm thông qua nó để bộc lộ chủ đề tư tưởng của người viết về một đối 

tượng nhất định. Theo Genette: “Kiến trúc văn bản được hiểu như mối quan hệ 

thể loại giữa các văn bản”; còn theo A. Robbe Grillet là “văn chư ng trích dẫn” 

[108, tr.447-148]. 

Nhìn từ phư ng diện tổ chức cấu trúc văn bản, hồi ký văn học từ 1975 đến 

2010 đ  có sự vận dụng hình thức liên văn bản trong kết cấu tác phẩm. Sự dung 

hợp thể loại, độ nhòe mờ giữa đường biên thể loại; những yếu tố ngoài cốt 

truyện lồng vào truyện kể tạo nên hình thức liên văn bản hay văn bản trong văn 

bản. Chính hình thức này vừa mở rộng biên độ thể loại làm cho lối trần thuật 

sinh động, hấp dẫn, vừa là khả năng để người viết chuyển tải những thông tin 

theo dòng hồi ức.  

Hình thức liên văn bản trong hồi ký sau 1975 khá đa dạng. Nhiều tác 

phẩm thu nạp nhiều thể loại, nhiều văn bản khác hoặc s  dụng cái ngoài lề văn 

bản như một phư ng tiện trần thuật nhằm chuyển tải nhiều h n lượng thông tin 

mà người kể chuyện không cần nhiều lời. Trong cấu trúc văn bản, các tác giả hồi 

ký đ  trích đoạn các dạng thức văn bản khác như nhật ký, thư từ, những bài th , 
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hoặc tiểu luận. Các tác phẩm hồi ký cũng khai thác cái ngoài văn bản như lời mở 

đầu, lời bạt, chú thích, thông báo… để tái hiện dòng hồi ức như một thủ pháp 

trần thuật. Các sự kiện, nhân vật được nhắc đến để nhà văn có dịp thể hiện 

những mối quan hệ và tình cảm bằng chính cái ngoài văn bản này. 

 Nhiều tác giả mượn những câu th , đoạn văn làm lời đề từ mở đầu cho hồi 

ký. Năm thán  nhọc nhằn năm thán  nhớ thươn  của Ma Văn Kháng mở đầu 

bằng việc trích dẫn câu th  của Tú  ư ng: Nhữn  là thươn  cả cho đời bạc/Nào 

có căm đâu đến kẻ thù. Mượn hai câu th  làm lời đề từ cho ý đồ được thể hiện 

trong tác phẩm, Ma Văn Kháng muốn khẳng định việc nhìn nhận lại một thời 

đoạn, một cuộc đời nghệ sĩ bằng cái nhìn thấu hiểu, nhẹ nhàng, sâu lắng. Tất cả 

để cho lắng xuống và h y đánh thức những yêu thư ng và h y sống bằng cả 

niềm đam mê mà cả một đời người nghệ sĩ đ  vun đắp. Huy Cận viết những 

đoạn văn tóm lược hoặc nêu những nhận xét về cuộc đời của  uân Diệu để bắt 

đầu việc dựng lên chân dung  uân Diệu với những câu chuyện nghề, đời mà 

 uân Diệu kể để Huy Cận thuật lại trong hồi ký của mình. Việc lựa chọn cách 

thể hiện này vừa làm cho nhân vật được tái hiện hiện lên rất thực, sống động 

thông qua những suy nghĩ, hay việc làm của họ, vừa tạo nên sự khách quan trong 

thông tin của dòng hồi ức tác giả thể hiện trong hồi ký. Như trong phần Xuân 

Diệu và tôi của Hồi k  Son  Đôi, Huy Cận đ  viết đoạn văn làm lời đề từ: 

“Chúng tôi cùng chung một hoài b o thiết tha về văn hóa dân tộc, tâm niệm góp 

phần khiêm tốn của mình bồi đắp cho văn hóa nước nhà. Chúng tôi cùng một 

hoài vọng và quan niệm về th , là đi lên “con đường lớn của th  của cuộc đời, 

th  của con người” [15, tr.501]. Lời đề từ nhằm hướng những trang hồi ký của 

mình một lần nữa để khẳng định tài năng, tính cách của  uân Diệu không chỉ từ 

con chữ trong văn bản (tác phẩm của  uân Diệu) mà còn cần dựa vào hoàn cảnh 

ra đời của từng bài th , dựa vào quan điểm sống và quan điểm nghệ thuật của 

 uân Diệu (được Huy Cận công bố trong hồi ký của mình, bởi nhờ mối quan hệ 

thâm tình và sự đồng hành trong cảm quan sáng tác với  uân Diệu mà Huy Cận 

có cái nhìn sắc h n về đời th  của “ông hoàng th  tình”). Chính vì thế mà những 
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trang hồi ký của Huy Cận trở nên nhiều thông tin và hấp dẫn.  

 Một số hồi ký đan lồng vào dòng hồi ức bằng những bức ảnh, thủ bút của 

chính mình hay của những người có uy tín trên các lĩnh vực liên quan đến sự 

kiện, nhân vật đang hồi kể; để thông qua đó bày tỏ khéo léo những quan điểm, 

tình cảm cũng như khẳng định các mối quan hệ của mình, đồng thời tạo được sự 

tin cậy của thông tin mà tác giả hồi ký đang nhắc đến. Hình thức kết cấu này đ  

được nhiều tác giả lựa chọn. Anh Th  chọn những bức ảnh với chú thích nội 

dung và thời gian của bức ảnh. Quách Tấn đưa bút tích của Nguyễn Hiến Lê để 

tạo trường nội dung trong việc đánh giá một tác phẩm, một tác giả hay cả một 

trào lưu văn học nào đó. Mộng Tuyết đưa những bức ảnh tác giả chụp cùng các 

nhà th  nữ Như Huyền, Anh Th , Tôn Nữ H  Khư ng, Việt Nữ để từ đó gợi 

nhắc đến những k  niệm của mình với họ. Chảy theo dòng ký ức của Mộng 

Tuyết, các chân dung của các bậc nữ sĩ một thời gắn bó với nghiệp văn hiện lên 

với đầy đủ tính cách và tài năng của mình trên văn đàn. Đặc biệt về bức ảnh học 

giả Đào Duy Anh ngồi trong một vườn mai già ở Ngọc Hồi được Mộng Tuyết 

đưa vào hồi ký của mình không chỉ gợi nhắc lại một học giả “quắc thước với 

hàm râu bạc ngồi dưới vòm những gốc mai già” [158, tr.20], mà từ bức ảnh, 

Mộng Tuyết đ  cho người đọc biết nhiều h n về vị học giả uyên bác Đào Duy 

Anh “không chỉ chuyên làm mấy bộ từ điển, khảo về cổ văn học… này còn làm 

th . Bài th  của ông: Vườn mai N ọc Hồi sáng tác ngày 28/12/98” [158, tr.20-

21]. Sự lắp ghép văn bản này đ  làm cho những chân dung nhân vật và cái nhìn 

của tác giả thật tự nhiên, sinh động và chân thực. 

  Thư trong hồi ký cũng là hình thức phổ biến. Thư không phải là một thể 

loại văn học. Thư là hình thức trao đổi, tâm tình, thông tin với một đối tượng cụ 

thể là người nhận thư. Trong hồi ký, việc lắp ghép thư từ vào mạch kể để thể 

hiện tính cách nhân vật, hoặc để minh họa thêm cho câu chuyện của chủ thể hồi 

ký. Về nghệ thuật trần thuật, hình thức bức thư là một cách di chuyển điểm nhìn, 

khiến cho câu chuyện kể đỡ đ n điệu, điểm nhìn của người kể cũng như nhân vật 

được khắc họa trở nên đa chiều và hấp dẫn. Những lá thư của đồng nghiệp hay 



112 

những người từng công tác cũng được tác giả trích dẫn đưa vào tác phẩm hồi ký. 

Bên cạnh nội dung thăm hỏi, còn có những luận bàn về hoạt động nghệ thuật, 

hay đánh giá, nhận định về một đồng nghiệp để qua đó chân dung họ gián tiếp 

hiện lên làm cho mạch trần thuật trở nên khách quan và hấp dẫn h n.  

Bùi Ngọc Tấn trong Một thời để mất, đ  trích lá thư của Vũ Quốc Nam 

đưa vào phần tái hiện chân dung Nguyên Hồng:  

Rất thích thú tôi được đọc và đọc đi đọc lại tron  lúc n hỉ hè nơi 

đây Một thời để mất. Tôi là anh họ N uyên Hồn . Nhờ n òi bút của 

anh mà tôi cảm thấy N uyên Hồn  vẫn sốn  và có N uyên Hồn  ở 

bên. Anh đã sốn  với N uyên Hồn  và tôi dám chắc anh biết 

N uyên Hồn  còn hơn cả N uyên Hồn  phải khôn  Tấn? [17, 

tr.212-213].  

Quách Tấn trích dẫn thư của Giản Chi viết ngày 16/7/1991:  

“Đọc đi đọc lại thư 30/6 của anh, n hĩ đến tình cảnh anh và tình 

cảnh ôn  Đồn  rồi lại n hĩ đến tình cảnh mình, buồn quá muốn 

khóc. Vội níu lấy thuyết tươn  đối để mà n uôi n oai. Qua nhữn  

vần thơ anh  ửi cho tôi, tôi thấy tinh thần anh vẫn sán  suốt lắm, 

vẫn còn đủ lạc quan để mà dí dỏm. Vậy là mừn  rồi. Nhữn  điều 

anh nhận định về thân thế cảnh n ộ và tâm tư tôi đại khái đún  cả. 

Có điều là nhà tôi mất, tôi cảm thấy rõ ràn  sức khỏe thể xác và 

tinh thần đều suy đi rất nhiều. Thơ phú đối với tôi cũn  rất khó, 

nhưn  cũn  xin chép trình hầu anh bài thơ Thiền  , hình như chưa 

lần nào  ửi anh thì phải”. [131, tr.361-362].  

Đằng sau những lời tâm sự chân thành về cuộc sống riêng tư, nỗi khắc 

khoải của hai người trước cuộc sống hiện tại, lá thư đ  “thay lời muốn nói” về 

tình bạn, tình người và chân dung người bạn thoáng hiện lên với đầy đủ tâm 

trạng, sự trăn trở và niềm khát khao của người nghệ sĩ khi bước vào cái tuổi “thất 

thập cổ lai hy”. Mạch hồi tưởng cứ nhẹ nhàng trôi chảy nhưng nỗi khắc khoải 

của con người vẫn bộc bạch thật sâu lắng.  
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Anh Th  đưa vào những dòng thư của chồng và con để nói lên những 

ngày tháng chiến tranh chia cắt gia đình. Tham gia hoạt động cách mạng, bà phải 

đi xa thường xuyên, trong lòng chất chứa bao nỗi buồn trách khi thấy mình là 

người vợ, người mẹ chưa tròn thiên chức với gia đình. Dòng cảm xúc của bà như 

men vào từng con chữ của chồng và con:  

- “Em Thơ! 

Anh đi khu Bốn với đoàn bác sĩ đã về Hà Nội. Bệnh viện đi sơ tán 

 ần Tam Đảo, anh đã đón con từ Hà Bắc về, hiện nay hai ba con 

đan  ở trạm 10 - tên bệnh viện Việt - Xô sơ tán. Em về thì cố  ắn  

lên thăm hai ba con”. Dinh [147, tr.1031]. 

- “Má ơi! Hôm nay con phải đi học để kiểm tra, khôn  chờ má về 

được. Có quà  ì má để phần con nhiều nhiều nhé, 11  iờ con về” 

[147, tr.176] 

Đưa những lá thư vào mạch hồi ức của mình, tác giả cuốn hồi ký đ  làm 

cho mạch tự sự trở nên sinh động. Và điều đặc biệt, nội dung của những bức thư 

không đ n thuần là những thông tin, những câu chuyện hay lời thăm hỏi hằng 

ngày, mà còn là những diễn đàn trao đổi, đánh giá với tinh thần thẳng thắn của 

một người công dân, của một người nghệ sĩ trải qua những năm tháng đầy thăng 

trầm của lịch s  dân tộc, giờ đây được hưởng nền độc lập.  

Hình thức này đ  được Mộng Tuyết trải lòng trong bức thư g i Anh Th  

trong hồi ký Núi Mộn   ươn  Hồ: 

“Anh Thơ thân ái. 

Đún  đấy Anh Thơ ạ, đất đã run , núi đã chuyển mình, vì nhữn  

loạt sún  của cách mạn , hào khí bốc lên từ hơn bốn mươi n ày 

đầu của năm Ất Mão 1975 này. 

… Thế là Sài Gòn được  iải phón  rồi và n ày mai 1 thán  5 tất sẽ 

là n ày trọn  đại thứ 2 tôi được hưởn  cái vinh quan  mà cách 

mạn  đem lại. 

N ày 1 thán  5 năm 1955, cách đây đã 20 năm chẵn (…). Thế là 

mình lấy  iấy máy bay quân sự Cosara ra Hải Phòn  rồi san  ô tô 
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lên Hà Nội - thủ đô Nước Việt Nam Dân chủ Cộn  hòa. Ôi! Nghe 

âu yếm, n ọt n ào làm sao, câu nói “Hà Nội thủ đô Nước Việt Nam 

Dân chủ Cộn  hòa”, ở cái thuở 1954-1955 đó” [158, tr.16]. 

S  dụng hình thức viết thư, Mộng Tuyết qua đấy cũng muốn khẳng định 

tài năng thẩm th  văn của mình khi được  uân Diệu - người có uy tín trong sự 

nghiệp sáng tác và phê bình văn học đánh giá cao:  

“Chị Mộn  Tuyết ơi, 

Xuân Nhâm Tuất này, tôi đã được một phần thưởn  của chị là 

nhữn  lời rất mực tri âm, thái độ vô hạn trân trọn  đối với nhữn  

bài tôi viết về N uyễn Trãi, N uyễn Du, phải có trình độ uyên thâm 

văn cổ điển như chị, mới thấy được” [158, tr.30].    

Một văn bản chiếm ưu thế trong những trang hồi ký là nhật ký. “Nhật ký 

là hình thức tự sự ở ngôi thứ nhất được thực hiện dưới dạng nhưng ghi chép 

hằng ngày theo thứ tự ngày tháng về những sự kiện cuộc sống mà tác giả hay 

nhân vật chính là người trực tiếp tham gia hay chứng kiến”; “Khác với hồi ký 

nhật ký thường chỉ ghi lại những sự kiện, những cảm nghĩ vừa mới xảy ra chưa 

lâu” [107, tr.204]. Đưa nhật ký vào hồi ký khiến những trang hồi ức trở nên tư i 

mới, độ xác thực của sự kiện càng cao. Đây là cách chọn của Phan Tứ. Những 

trích đoạn nhật ký trong tác phẩm Tron  mưa núi xuất hiện với tần số cao, chiếm 

một số trang đáng kể. Với sự đan xen văn bản nhật ký, cái tôi tác giả có điều 

kiện mở rộng biên độ tâm hồn, thông tin thêm sự kiện xác thực, và kéo gần thời 

gian quá khứ đến thời gian hiện tại. 

Ngay đầu tác phẩm Phan Tứ đ  dẫn dắt: “Tập này kể lại một mùa mưa núi 

cách đây 23 năm, vào n a cuối 1961, khi tôi đi đường Trường S n vào Liên khu 

Năm và công tác ở vùng tây tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng…Tất cả các tư liệu và 

cảm nghĩ trong tập đều rút ra từ các sổ nhật ký năm ấy, hoàn toàn là chuyện 

người thật việc thật, chỉ được sắp xếp lại và viết rõ h n cho dễ hiểu” [161, tr.96]. 

Với tinh thần đó, nhiều đoạn nhật ký được lồng ghép suốt chiều dài văn bản, 

khiến cho hồi ký gần với nhật ký.  
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- 13-9-61 Lại cõn  lúa. Đồn  bào Thượn  tản ra dọc các đườn  

mòn "Làn  tui bị tàu bay n ó thấy rồi, coi như cháy rồi, các anh 

lấy hết lúa cách mạn   ởi tron  làn  đi mau mau!". Anh em nói 

đấy là làn  Man  Môn , ủn  hộ cách mạn  rất tốt. Tất cả sức 

n ười đổ ra cõn  lúa và làm chỗ chứa lúa. Đêm cũn  còn việc:  iã 

bắp, bửa sấy củi,  iữ rẫy phòn  heo rừn  phá.  

- 14-9-61 Cõn  lúa nữa. Đêm  iã bắp, hai cánh tay mỏi nhũn vì 

mất thói quen. Anh Phươn  thủ trưởn  cơ quan về, nhỏ nhắn,  iản 

dị. N he tôi trình bày n uyện vọn  sán  tác anh đồn   , ở đây đan  

thiếu n ười viết văn. Thật hạnh phúc nếu tôi có thể làm việc theo 

n ành n hề. [161, tr.97-99]. 

Hồi ký Ma Văn Kháng thu nạp nhiều thể loại, nhiều văn bản. Năm thán  

nhọc nhằn năm thán  nhớ thươn  s  dụng đan xen nhiều thể loại như th , ca 

dao, nhật ký và những ý kiến đánh giá của người khác để tạo nên sức hấp dẫn 

của mạch hồi tưởng và dồn nén cho sự biểu đạt về ý tưởng, tình cảm của nhà 

văn. Nhà văn đ  linh hoạt lồng vào trang hồi ký những đoạn nhật ký khi hồi 

tưởng về những tháng ngày công tác bên thuế ở thôn Tùng Tung. Với lối viết 

theo hình thức nhật ký, trích dẫn ngày tháng và những sự kiện xảy ra rất cụ thể 

đ  làm cho hồi ký của Ma Văn Kháng vừa cho người đọc những thông tin cụ thể, 

vừa làm cho dòng hồi tưởng trở nên đầy ấn tượng. 

- N ày 23/4/1974, tron  báo cáo tổn  kết sán  tác, nhà văn Đoàn 

Giỏi trả bài cho các học viên đã khen n ợi truyện vừa này của tôi. 

- Cuối thán  4/1974 khóa học kết thúc. Một vùn  trời mới đã mở ra 

trước mắt tôi. Tron  tôi, một sức sốn  mới đan  nẩy mầm, cựa độn . 

Tôi rũ ra khỏi mình nỗi day dứt, buồn phiền và mặc cảm tự ti, tôi 

muốn đoạn tuyệt hẳn với nhữn  tran  viết trước đây của mình. 

- Ba  iờ chiều n ày 28 thán  10 năm 1974, tôi nhận được một bức 

điện tín của Hội Nhà văn,  ửi từ Hà Nội lúc 08  iờ 30 sán  cùn  

n ày, với nội dun : “ ửi  ấp đơn xin  ia nhập để kết nạp - Hội 

Nhà văn Việt Nam. 
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- N ày 29 thán  10 năm 1974, tôi  ửi đơn và hồ sơ cá nhân về Hội. 

- N ày 8 thán  11 năm 1974, N uyễn Thành Lon   ửi thư lên, cho 

biết cuộc họp của Ban Chấp hành Hội 2  iờ chiều n ày 2 thán  11 

năm 1974 đã côn  nhận Khán  là hội viên dự bị của Hội [68, 

tr.193-194]. 

Với nhiều đoạn văn có tính chất nhật ký, Ma Văn Kháng đ  khẳng định 

sức hấp dẫn của hồi ký không chỉ dừng lại ở sự chân thực về những gì đ  qua 

được kể lại mà còn thể hiện rõ trong cách viết đầy tạo hình, sống động của ngôn 

từ, bút pháp. Ma Văn Kháng đ  làm nên một phong cách độc đáo cho thể hồi ký. 

Th  trong hồi ký là hình thức đặc biệt, được các nhà văn s  dụng phổ biến 

trong mạch tự sự làm cho hồi ký (vốn chú ý sự kiện) trở nên trữ tình, tạo nên chất 

th  cho những trang ghi chép. Tô Hoài mở đầu những trang hồi ký Chiều chiều của 

mình bằng bài th  Gọi n hé. Bài th  khai mở hồi ký Tô Hoài đ  đánh thức trong 

mỗi người về một không gian làng quê Việt Nam thật gần gũi và từ đó những vấn 

đề liên quan đến công việc, con người của quê hư ng đất nước hiện lên thật miên 

man nhưng cũng rất gần gũi và sinh động. Ma Văn Kháng, hồi ức lại những tháng 

ngày dạy học của mình n i rừng núi xa xôi, điều kiện vật chất đầy khó khăn, nhưng 

trong trái tim của người thầy chứa chan nghĩa tình thầy trò, trường lớp. Nó m i là 

hành trang quý báu cho cuộc đời ông. Cảm hứng đó được gói gọn trong bài th  Lại 

về tỉnh nhỏ của thi sĩ Yến Lan được ghép vào mạch tự sự:  

“Tỉnh nhỏ 

Đìu hiu 

Một mặt trời giữa chiều 

Trở mình trên mái rạ 

Tỉnh nhỏ 

Cô em 

Nằm xem 

Kiếm hiệp 

Sân bàn cờ c a trường gài liếp 
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Mòn thước gõ đầu trẻ 

Ông giáo đ  hoa râm”. 

Đối với các nhà th  viết hồi ký, việc đưa văn bản th  vào trang viết là 

điều phổ biến và tất yếu. Những bài th  vừa góp phần dựng lên chân dung tự họa 

của người viết hồi ký, vừa bổ sung, làm đầy đặn chân dung được họa. Ghi lại 

những cảm xúc, niềm vui, nỗi buồn, hay những công việc mình đ  trải qua, các 

nhà văn cũng s  dụng các đoạn th  để làm cho sự gi i bày có biểu cảm và giá 

thẩm mỹ của hồi ký rất cao. Lưu Trọng Lư hồi ức về các mối tình đ  qua trong 

đời qua những bài th  ra đời ở nhiều giai đoạn được chép lại trong Nửa đêm sực 

tỉnh. Huy Cận chép lại th  mình, th   uân Diệu trong Hồi k  Son  Đôi. Trong 

việc tái hiện chân dung của  uân Diệu, khái quát về một cuộc đời phong phú, 

sống sôi nổi, chân thành, thủy chung rất mực với đời, Huy Cận đ  trích dẫn đoạn 

th  trong bài Khôn  đề để g i gắm những thông điệp về một đời người và bộc lộ 

niềm ngưỡng vọng của Huy Cận đối với  uân Diệu:  

“H y để cho tôi được gi  từ 

Vẫy chào cõi thực để vào hư 

Trong h i thở chót dâng trời đất 

Cũng vẫn si tình đến ngất ngư”.  

Dựng lại chân dung các nhà văn, tác giả các cuốn hồi ký s  dụng hình 

thức trích dẫn các đoạn th , bài th  để khái quát lên những phong cách, cá tính 

nghệ thuật cũng như con người của họ. Như chân dung Bích Khê, Tư ng Phố, 

Đông Hồ và Mộng Tuyết trong Hồi k  Quách Tấn của Quách Tấn; chân dung 

Nguyễn Bính,  uân Diệu trong Hồi k  Anh Thơ của Anh Th ; Hồi k  Son  Đôi 

của Huy Cận v.v… 

 Anh Th  nhớ lại những k  niệm gắn bó với những ngày tháng n i vùng 

đất tuyến đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, bà kể lại những cảm xúc ấy qua 

bài th  Quản  Bình quê ta ơi dài 18 câu của một anh bộ đội mà họ quen nhau 

trong thời gian ngắn. Anh Th  ghi lại những cảm nhận ban đầu của mình về bài 

th  ấy: “Bài th  thật hay vì nó nói được đất và người Quảng Bình thật anh dũng 
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và sống động, với tinh thần yêu biển, yêu xóm làng, yêu lao động,… và chí khí 

lấy trái tim ra giữ biển trời” [147, tr.980]. Kể lại những qu ng thời gian cùng ăn, 

cùng ở, cùng làm với nhân dân, Anh Th  đ  ghi lại niềm vui trong không khí 

xây dựng cuộc sống mới bằng những vần th  giàu sức gợi:  

“Đến nay 

 Ai qua cánh đồng chín đỏ 

Có biết sữa người hòa cùng sữa lúa 

Dạt dào nguồn ấm yêu thư ng... 

Lúa chảy theo quân đi khắp chiến trường”. 

Bên cạnh đó, các nhà văn còn khéo léo s  dụng những danh ngôn, thành 

ngữ và các bài hát trong việc thể hiện kết cấu tác phẩm của mình. Ý nghĩa của 

hình thức này đ  nhằm thể hiện những khát vọng cao đẹp, hay triết lý sống của 

bản thân trước cuộc đời. Hồi ký của Ma Văn Kháng, Tô Hoài, Tố Hữu, Anh 

Th , Đào  uân Quý, Hoàng Minh Châu,... xuất hiện rất nhiều lối kết cấu này. 

Sự vận dụng đan xen nhiều thể loại văn học, sự liên kết diễn ngôn, các tác 

giả viết hồi ký văn học sau 1975 đến 2010 đ  chứng tỏ sự nỗ lực trong hành trình 

tìm tòi và đổi mới văn chư ng của mình. Chính họ đ  tạo nên một diện mạo mới 

mẻ cho đời sống văn học nước nhà. 

4.3.  Sự đa dạng của ngôn ngữ trần thuật 

Ngôn từ là chất liệu của văn học. Ngôn ngữ là yếu tố quan trọng, đồng 

thời nó cũng gắn liền với thái độ, giọng điệu của nhà văn. Chính sự biến đổi linh 

hoạt của giọng điệu góp phần tạo nên màu sắc đa dạng ở bình diện ngôn từ. 

4.3.1. Ngôn ngữ người kể chuyện 

 Với hồi ký, người trần thuật là tác giả. Tác giả và nhân vật xưng “tôi” là 

một nên ngôn ngữ trần thuật còn là lời của nhân vật. Song hồi ký văn học không 

chỉ là câu chuyện của mỗi cá nhân mà còn là tác phẩm văn chư ng nghệ thuật. 

Vì vậy, các tác giả hồi ký, đặc biệt các tác giả hồi ký từ sau 1975 luôn có ý thức 

chọn lọc một hình thức ngôn từ phù hợp để lôi cuốn, hấp dẫn người đọc. Có thể 

thấy rằng, nét đặc trưng riêng của ngôn ngữ hồi ký giai đoạn này là các tác giả s  
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dụng ngôn ngữ người kể chuyện theo lối nói dung dị, tự nhiên, dân d , đậm chất 

khẩu ngữ, gần gũi với đông đảo quần chúng nhân dân. Trong ngôn ngữ trần thuật 

của hồi ký luôn có sự kết hợp giữa kể, tả và biểu cảm khiến cho những câu 

chuyện trong quá khứ, những sự kiện đời người trở nên sinh động h n.  

Với đặc thù của thể hồi ký là kể lại những biến cố xảy ra trong quá khứ 

mà tác giả là người tham dự hoặc chứng kiến, do vậy, ngôn ngữ kể trong hồi ký 

là thành phần rất quan trọng. Tuy nhiên, do nhu cầu bộc lộ cảm xúc cũng như ý 

thức của nhà văn trong quá trình kể cốt sao làm cho trang hồi ký của mình trở 

nên hấp dẫn, giàu giá trị nghệ thuật; vì vậy nhằm để chuỗi sự kiện được sinh 

động, để từ chuyện của một người nói chuyện của nhiều người, chuyện cá nhân 

nhưng là chuyện x  hội, người viết phải đắp da, đắp thịt cho cái khung sự việc 

của mình bằng ngôn ngữ miêu tả và bộc lộ cảm xúc. Sự kết hợp này vừa tạo 

được trường nhìn về hiện thực cuộc sống và con người của người viết hồi ký, 

vừa làm tăng thêm nét sinh động và mỹ cảm cho trang hồi ký của mình. 

Trong số các tác giả viết hồi ký, Tô Hoài là một trong những người l o 

luyện trong việc s  dụng kết hợp các dạng ngôn ngữ này để làm cho dòng tự sự 

của mình trở nên không bị đóng khung, khô khan. Trong khi kể, ông có thói 

quen luôn miêu tả để đóng đinh hình ảnh sự việc vào ký ức người đọc, kể cả đó 

là những hình ảnh vụn vặt, linh tinh của cuộc sống đời thường. Theo dòng hồi 

ức, chân dung những bạn văn, bằng vài nét ký họa, một đôi câu văn miêu tả ngắn 

nhưng người nghệ sĩ hiện lên thật sinh động và phần nào hé mở cả tính cách con 

người họ. Một Phùng Quán tuổi 50: “Thân hình b  phờ mảnh khảnh lại ăn mặc 

kiểu các cụ áo năm thân rộng nhuộm cây màu hoa tiên, bộ râu chuột lưa thưa”. 

Một Nguyên Hồng, với bộ râu: “Lởm chởm cứng quều, chưa dài hẳn”, trên đó 

“hai con mắt lúng liếng nhanh như chớp còn tống tình được”. Một  uân Diệu ăn 

mặc chỉn chu, điệu đà: “Áo tuýt so lụa mỡ gà, cà vạt lấm tấm vàng sẫm, làn tóc 

sậm đen loăn xoăn trên đài trán”,...Không chỉ miêu tả người, Tô Hoài còn tả 

cảnh. Cảnh “Sa Pa đượm vẻ yêu kiều cho người đến với thiên nhiên, giữa thiên 

nhiên. Không heo hút như Mẫu S n, không giống như một thứ đồ ch i bé bỏng 
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như Tam Đảo, Ba Vì. Trước mặt, lừng lững ngang mắt triền núi Hoàng Liên trải 

ra màu tím bao la, đôi khi nắng lên như mưa hồng xung quanh đỉnh Phanxipan 

cao nhất nước” [52, tr.226-227]. So với các nhà văn khác, lời tả là một đặc điểm 

của hồi ký Tô Hoài, dạng diễn ngôn này đ  đóng dấu ấn phong cách nhà văn, 

khiến cho lời kể dù trần trụi cũng đượm nồng một chất th  mượt mà. Bên cạnh 

đó, nhà văn còn kết hợp cả kể, tả và bộc lộ cảm xúc trong việc tái hiện hiện thực 

cũng như chiều sâu tâm hồn. Lời biểu cảm có lúc trực tiếp chảy tràn trên câu 

chữ, có khi chỉ là một mạch ngầm ẩn sâu những câu chữ tưởng như lạnh lùng, 

khách quan. Với các bạn văn, đó có thể là tình cảm trân trọng, khâm phục 

(Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng); có thể là thư ng cảm ngậm ngùi, xót xa 

( uân Diệu, Phùng Quán, Trần Đức Thảo). Tình bằng hữu, tình yêu thư ng, sự 

cảm thông chia sẻ với nỗi niềm của  uân Diệu: “Ai yêu th   uân Diệu, hiểu 

được th  tình tha thiết đẹp đẽ đến n o nùng của  uân Diệu, không ranh giới t  

duyên trai hay gái, h y thấu hiểu nỗi niềm và duyên nợ của nhà th  như thế, suốt 

đời thư ng nhớ và chờ đợi. Khi nào cũng khát vọng không bao giờ già, m i m i 

ban đầu” [55, tr.342]. Lời biểu cảm có khi chỉ xuất hiện đâu đó như tiếng thở 

dài, bật ra, thốt lên về sự đời n o nùng, trần ai của kiếp người: “Chao ôi, mới đây 

mà đ  sư ng, đ  khói, h n năm mư i năm qua rồi; ôi, tội những người nhớ lâu; 

ôi những mảnh đời khác nhau; đi và đi; thực và mộng cả đời Nguyễn Tuân” [55, 

tr.346]. Sự kết hợp đa dạng các kiểu loại ngôn ngữ làm cho mạch cảm xúc của 

dòng tự sự được mở rộng và tạo được nhiều ngỏ lối đi vào lòng người đọc để từ 

đó những mặt thật, mặt trái được hiển lộ trong “cự ly gần” về con về người, về 

thế sự càng trở nên sinh động và sâu sắc. 

Trong ngôn ngữ trần thuật của hồi ký của Ma Văn Kháng, lời tả xuất hiện 

với tần số khá cao. Về phư ng diện văn hóa, những đoạn miêu tả đan xen trong 

lời kể đ  khắc họa sâu sắc những nét phong tục văn hóa tâm linh. Cảnh của buổi 

lễ Vu Lan linh thiêng, thanh tịnh bởi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ngôn ngữ tả 

và biểu cảm: “Trước chiếu lễ, cạnh cái mõ lớn h n quả dừa đại, chiếc chuông 

reo còn lắc lư trong một dao động phản hồi, tạo ra cái cảm xúc rưng rưng, và tôn 
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nghiêm vốn là cái không khí đặc trưng của ngôi bàn thờ lớn chiếm cả một không 

gian giữa lộng lẫy vàng son; ở đó ngần ngạt ảnh tượng Phật tổ”. Hay miêu tả đến 

cận cảnh, chi tiết nạn đói 1945 đầy cảm xúc: “Cái xác chết đều được vứt lên 

chiếc xe bò, thân xác người lỏng khỏng, khô cứng nẩy lịch bịch theo vòng bánh 

xe lăn trên đường đá củ đậu, đi tới cuối phố, ở đó có những cái hố đào sẵn” [68, 

tr.30-31]. Ma Văn Kháng đ  gọt dũa từng con chữ vừa để câu văn ngắn gọn, súc 

tích vừa chuyển tải những xúc cảm thật trĩu nặng, đau đáu về thân phận người 

trong một thời đoạn. Có những đoạn, Ma Văn Kháng bộc lộ cảm xúc trực tiếp, 

m nh liệt trước sự việc: “Nghe các anh nói, một lần nữa tôi lại thấy run rẩy, 

hoang mang. Nói thật, nhà văn ai chẳng tự tâng bốc mình, ai mà chẳng được 

thích khen ngợi. Nhưng cũng là nhà văn, sau c n tự tâng nịnh và thỏa m n vì 

được khen là ngập chìm trong buồn lo thăm thẳm. Cuộc sống lớn lao quá, nghệ 

thuật thì khôn cùng, mà tài năng lại rất có hạn, văn chư ng mình nó chỉ vậy thôi, 

biết làm thế nào được” [68, tr.550]. 

Trong hồi ký của Tố Hữu, Anh Th , Huy Cận, Đào  uân Quý, Tô Hoài, 

Hoàng Minh Châu,... ngôn ngữ trần thuật không chỉ phối hợp kể, tả, biểu cảm, mà 

bên cạnh những lời văn xuôi còn là những vần th , họ tức cảnh sinh tình sáng tác 

nên khiến trang hồi ký đượm chất trữ tình, đằm thắm. Tố Hữu viết về cảnh tù đầy 

đói khát, đối mặt với cái chết, phải chiến đấu với bản năng để trở nên mạnh mẽ 

h n: “Đang nằm trần truồng trên ván lạnh, kiệt sức vì đói và khát, tôi bỗng thấy 

cần làm một bài th , như một lời nói cuối cùng. Trong đầu tôi bài th  Trăn  trối 

dần hiện lên, để động viên mình, và tôi thấy lòng phới phới, dạt dào:  

Từ hồi ấy qu ng thân vào gió bụi 

Đến hôm nay phút chết đ  kề bên 

Đến hôm nay kiệt sức, tôi nằm rên 

Trên ván lạnh không mảnh mền, mảnh chiếu” [64, tr.64].  

Yếu tố kể lắng xuống, vin vào lớp ngôn ngữ giàu hình ảnh để làm cho sắc 

điệu cảm xúc dâng trào; từ đó Tố Hữu vừa thể hiện được lập trường của người 

chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi vừa khẳng định một lối viết hồi ký giàu chất nghệ thuật.  
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Trong Hồi k  Son  Đôi, Huy cận có nhiều đoạn, nhiều câu đọc lên có ý, có 

tình và giàu hình ảnh, nhạc điệu của th  bởi sự kết hợp rất tài tình của sắc độ ngôn 

ngữ kể, tả và bộc lộ cảm xúc. Có những đoạn cảm xúc dồn nén, nhịp điệu câu văn 

trở nên gấp gáp, dồn dập: “Mẹ không thèm gọi bố nữa. Mẹ muốn trả thù bố bằng 

cách... cầm cá ngựa. Mặt mẹ quặn lại, mẹ mở tủ, mẹ sờ, mẹ mở hộp. Mẹ đi nằm, 

mẹ không nói gì nữa.... Thôi! Em tôi được sống rồi, mẹ đẩy cái hộp ra rồi lại khóc; 

mẹ không khóc thành tiếng được, mẹ chỉ ứa nước mắt tràn thế mà thôi” [15, tr.40-

41]. Tất cả, ngôn ngữ kể, tả, biểu cảm hòa thấm vào nhau, lây lan đến đến cảm 

xúc của người đọc. Mất để mà còn của Hoàng Minh Châu, hấp dẫn ở ngôn ngữ 

trần thuật. Tạo một cảm giác bâng khuâng, lưu luyến, bịn rịn trong lòng người đọc 

thông qua cách kết hợp đan xen ngôn ngữ kể, tả, biểu cảm. “Bé trai quần cộc, bé 

gái lủng lẳng vòng bạc ở cổ tay. Ng  ngác nhìn...” [17, tr.101]; “Nhà sàn thoáng 

đ ng nhưng người vắng tanh” [17, tr.101]... Trong Nhớ lại, Đào  uân Quý rất hay 

bộc lộ những dòng cảm xúc, đánh giá, nhận xét trực tiếp của bản thân về một đối 

tượng, hiện tượng đời sống x  hội. Trước cảnh trái tai gai mắt, trước thế thái nhân 

tình nhiễu như ng, ông không ngần ngại bộc lộ chính kiến về sự thành thực ở đời: 

“Ở ta dư luận rất sáng suốt nhưng khốn nỗi chỉ sáng suốt trong phòng khách, giữa 

dăm ba anh em với nhau còn trên trang giấy hay trong phòng họp thì nó lại trở nên 

vô vị và thủ cựu. Cái gì đ  thành rồi thì không ai có gan nói khác đi cả. Dù năm 

năm, mười năm hay hai mư i năm vẫn thế” [122, tr.83]. Cái tính cách dĩ hòa vi 

quý đ  dẫn đến sự hèn nhát, không dám sống thật và nói thật những điều mình 

nghĩ để tự đánh mất mình của nhiều người Việt Nam.  

Ngôn ngữ người kể chuyện trong hồi ký Anh Th  truyền cảm. Hồi ký 

Anh Th  không có sự cách tân trong nghệ thuật trần thuật. Lối kể chuyện của nữ 

nhà văn dung dị, tự nhiên, nhưng bằng những con chữ truyền cảm nhà văn nối 

liền một cách sinh động thời quá khứ xa với điểm nhìn hiện tại. Qua những trang 

hồi ký của mình, Anh Th  đ  kết hợp một cách hợp uyển chuyển, nhuần nhị giữa 

ngôn ngữ kể, tả và biểu cảm khiến phong cảnh thiên nhiên, chân dung con 

người, những k  niệm xưa trở nên tư i mới. Đoạn văn về hồi ức tuổi th , về n i 
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Anh Th  từng sống, sinh động như cảnh thực đang bày ra trước mắt: “Dưới gốc 

tre, hoa mướp rụng cả đóa, vàng hết cỏ bờ... Gió thu lồng lộng, mang cả h i 

thoáng mát, từ biển kh i vào. Cánh đồng xanh lúa con gái hai bên đường, đ  

nhường cho ruộng sú vẹt, nhấp nhô trên một vùng nước mặn, lênh láng nắng tận 

cuối chân đê... Giữa tiết thu, nắng trời đ  dịu, b i bể vắng người” [147, tr.245].  

Lựa chọn lối kết hợp ngôn ngữ trần thuật đan xen kể, tả, bộc lộ cảm xúc, 

các nhà văn đ  dựng lên những cảnh vật, cảnh đời sống động như một thước 

phim dưới bàn tay của người điều khiển ngôn từ điêu luyện, lành nghề. Nhiều 

cung bậc cảm xúc: lúc lắng xuống, ẩn sâu; lúc biểu hiện trên bề mặt ngôn từ; lúc 

bàng bạc bao phủ, dâng trào m nh liệt tạo nên sự phong phú, đa dạng, làm nên 

những giá trị nghệ thuật của hồi ký văn học sau 1975.   

Là thể loại người viết trực tiếp kể lại câu chuyện quá khứ, cố gắng truyền 

tới người đọc cách nhìn nhận, đánh giá cả chính mình nên ngôn ngữ trong hồi ký 

thường mạng đậm chất chủ thể, thể hiện phong cách, cá tính của tác giả. Khi ý 

thức về cá nhân phát triển thì nhà văn càng cố gắng tạo dựng dấu ấn ngôn ngữ 

riêng. Chất hài hước, suy ngẫm hay nên th , trữ tình; sự trau chuốt bóng bẩy hay 

chất mộc mạc; cái khôn ngoan minh mẫn hay đáo để của người viết đều bộc lộ 

sắc nét qua ngôn từ trong tác phẩm. Có thể nhận ra chất trữ tình đậm nét trong 

ngôn ngữ của Lưu Trọng Lư qua Nửa đêm sực tỉnh, của Anh Th  qua Từ bến 

sôn  Thươn . Sắc thái ngôn từ của Tô Hoài thật đa dạng trong Cát bụi chân ai, 

Chiều chiều; lúc thì thật trữ tình sâu lắng, thoắt cái trở nên sắc cạnh, gân guốc và 

đôi khi lạnh lùng, tàn nhẫn trong từng từ ngữ nhận xét về mình và người khác. 

Đào  uân Quý, Hoàng Minh Châu, Tố Hữu, Huy Cận lựa chọn một ngữ vựng 

chính xác và cú pháp điêu luyện đ  tạo nên lối viết có chiều sâu. Trong hồi ký 

Nguyễn Vỹ, Phan Tứ là những lớp ngôn từ giản dị nhưng linh hoạt, hấp dẫn. 

Ngôn ngữ của Ma Văn Kháng trong Năm thán  nhọc nhằn năm thán  nhớ 

thươn  vừa chân phư ng, tự nhiên trong lời kể, vừa rất tinh tế, sống động trong 

những hình ảnh miêu tả. 
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4.3.2. Ngôn ngữ nhân vật cá tính hóa, đậm chất đời thường 

Với lối trần thuật hồi ức, trong hồi ký chủ yếu là ngôn ngữ người kể 

chuyện, ít ngôn ngữ nhân vật. Nhân vật hồi ký cũng khác với nhân vật tiểu 

thuyết, ít được mô tả tính cách, nội tâm. Chân dung nhân vật hiện ra chủ yếu qua 

lời người kể chuyện. Tuy vậy, linh hoạt trong cách kể, nhiều hồi ký văn học sau 

1975 s  dụng đối thoại như một yếu tố hình thành câu chuyện kể. Lời thoại nhân 

vật được cá thể hóa, góp phần lớn trong việc khắc họa chân dung người thật, 

việc thật. Tổ chức đối thoại giữa các nhân vật, các tác giả hồi ký gặp gỡ nhau ở 

việc s  dụng  hệ ngôn từ đậm chất sống, chất đời thường để tạo dựng một quá 

khứ gần gũi, chân thật, một hiện thực cuộc sống đúng như chính nó với tất cả vẻ 

thô mộc, xù xì. Hệ ngôn ngữ này được tạo ra bởi chất liệu ngôn từ đặc sắc: các 

lớp từ, hình ảnh, cách diễn đạt mang màu sắc địa phư ng, phong tục, khẩu 

văn,… Lối s  dụng ngôn từ này để tạo cái tư i nguyên cho quá khứ, gây hiệu 

quả nhận thức, thẩm mỹ cao. 

Tô Hoài trình bày quan điểm khi viết hồi ký: Người ta nói như thế nào thì 

tôi cứ thế mà xào xáo thành văn. Các tiếng nói ở trong nhà, ở trong xóm, ở trong 

làng của bà con bạn bè lúc bé, lúc bắt đầu lớn lên nó đ  ăn sâu vào óc mình. Cho 

nên những từ ngữ thông tục, thậm chí thô tục nhưng là lời ăn tiếng nói hằng ngày 

đ  được Tô Hoài s  dụng rất nhiều trong tác phẩm hồi ký. Tuy nhiên, với một 

bản lĩnh và tài năng của người nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm trong nghề, Tô Hoài 

đ  s  dụng lớp từ ngữ đó rất đúng với từng đối tượng, sự kiện và hoàn cảnh nên 

mỗi trang hồi ký của ông luôn có được một mạch ngầm, thể hiện rõ tư tưởng của 

người viết. Trong Cát bụi chân ai và Chiều chiều, ngôn ngữ đời thường đ  ùa 

vào từng trang viết, qua lời thoại chân dung các nhà văn hiện lên sinh động. 

Ngôn ngữ nhân vật không kiểu cách, thậm chí bỗ b  qua cách đối đáp, xưng hô- 

ông với tôi, mày với tao, thằng này với thằng kia,... “thằng Cộng sản dân tộc”,  

“thằng ngoại ô láu cá”, “thằng Câu Tiễn”. Kể cả Nguyễn Tuân, nhà văn suốt đời 

đi tìm cái đẹp của ngôn từ, cũng buông lời nhận xét Tô Hoài: “Chó biết thằng 

này thế nào thật! Tao ghét cái cười mủm mỉm, hiền lành, không hiền lành của 
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mày” [52, tr.135]. Đằng sau cái tự nhiên, dân d  ấy là bao tính cách, bao niềm 

trăn trở hiện lên trên trang hồi ký Tô Hoài. Khai thác vốn từ trong đời sống một 

cách phong phú đ  làm cho mỗi trang viết của ông có độ biểu cảm cao. Hàng 

loạt cách nói so sánh ví von, thán từ c a miệng của nhân dân đ  được Tô Hoài 

khai thác: tinh mơ bảnh mắt, lên thớt, bất mãn bất mèo, ối mẹ ơi, thật quá đỗi,...  

Nhiều tác giả hồi ký còn gán vào lời thoại của nhân vật những từ ngữ thô 

tục. “Mẹ nó, ngô tháng giêng ăn mẹ nó hết rồi, còn bắt thống kê! Làm bỏ mẹ 

chẳng đủ ăn đây này”; “Đ. mẹ nó, không có mặt nó vứt toàn xư ng xẩu cho 

người ta. Ông đút c. vào mua nữa”. Rồi bực dọc khi cái ngõ nhỏ n i nhà ông ở 

lầy lội phân bùn, Ma Văn Kháng đ  nói: “Có ăn cứt mới xấu! Tao dắt trai về, tao 

ngủ với nó, việc gì mà xấu. Việc đ. gì đến mày”. Khi quan hệ gia đình lục đục, 

xung đột mẹ chồng nàng dâu gây gắt, mẹ chồng rít lên: “Mày bây giờ bên l. thì 

chắc, bên cặc thì lép”; nói về thời bao cấp, những kẻ cực đoan, cay độc: “Cái cứt 

gì cũng phân, phân như cứt” [68]. Khi đi về xóm Đồng để thực tế, Phùng Quán 

thốt lên: “Trí thức tiểu tư sản không bằng cục cứt”; “Đóng trò xong rồi dắt mẹ 

cái xe ấy đi, đứa nào làm được gì”; “Tao đéo ch i với chúng mày nữa”; “Nó 

cũng khinh người bỏ mẹ”; “Thằng này viết được. Nhưng còn hộc máu ra mới 

nên c m nên cháo đấy con ạ”; “Cậu này dốt bỏ mẹ, lẫn lộn kiến trúc với xây 

dựng”…. Tự nhiên, dân d  trong ngôn ngữ của hồi ký là một dụng ý nghệ thuật, 

biến những trang văn thành những trang đời với chất thô tháp tự nhiên của nó. 

Đây là cảm quan nhân bản đời thường trong hồi ký,  cho thấy cuộc sống đang 

bước đi, vận động như cái vốn có của nó. 

Tính dân d  trong ngôn ngữ hồi ký còn được thể hiện ở việc các nhà văn s  

dụng thành ngữ, quán ngữ lồng trong ngôn ngữ nhân vật. Như nói về thói đa tình 

của Nguyễn Bính, Tô Hoài dùng thành ngữ: “Quạ vào chuồn  lợn, ếch vồ hoa”, 

nói về tính đa đoan của Nguyễn Bính, ông bảo: “Thân làm tội đời”. Hay nói tính 

tức giận vô cớ của Nguyễn Tuân, Tô Hoài đ  s  dụng thành ngữ: “Giận cá chém 

thớt”, tính cách ngang bướng của Phan Khôi bằng thành ngữ: “N an  như cua”, 

tính cách chăm chỉ, mực thước của Trúc Đường bằng thành ngữ: “Chân chỉ hạt 
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bột” nên không thể “Mọc mũi sủi tăm”. Đến nhận xét về mình, Tô Hoài dùng 

thành ngữ: “Gặp hay chăn  chớ”. Có khi thay đổi đi một vài yếu tố cho phù hợp 

với văn cảnh nhưng vẫn thể hiện đầy đủ ý nghĩa vốn có của thành ngữ, quán ngữ 

ban đầu. Như không nói “Báo cáo báo cầy” mà nói: “Báo cáo báo mèo”, không 

nói “Rừn  thiên  nước độc” mà nói: “Ma thiên  nước độc”, không nói: “Cái kim 

lâu n ày tron  bọc cũn  lòi ra” mà nói: “Mãi cái kim cũn  lòi ra”,...  

Các thành ngữ, tục ngữ được s  dụng một cách sáng tạo trong lời đối 

thoại (kể cả trong lời người kể chuyện) nhằm bàn về nhân tình thế thái; hoặc thể 

hiện ý đồ tái hiện hiện thực; tô đậm tính cách của một con người, hay đánh giá 

về một hiện tượng trong thời cuộc đ  qua một cách ấn tượng. “Tôi cứ nhớ câu 

Quả bồ hòn n oài tròn tron  đắn  và cái câu ai cũng thuộc Đắn  cay n ậm quá 

bồ hòn, và tôi đ  nếm th  thì đắng thật, súc miệng mấy ca nước cũng không hết 

đắng. Tôi lại cũng nhớ câu Khi thươn  trái ấu cũn  tròn, khi  hét quả bồ hòn 

cũn  méo. Tôi nhắc vậy là vì cây bồ hòn trước nhà cậu tôi đ  để lại ấn tượng sâu 

sắc trong tuổi nhỏ của tôi, vì dưới gốc cây bồ hòn đ  có bao nhiêu người nhắc lại 

những phư ng ngôn trên mỗi lần họ gặp điều cay đắng trong đời” (Hồi k  Son  

Đôi). Những thành ngữ, tục ngữ:  ắp lửa bỏ tay n ười, đục nước béo cò, vui đâu 

chầu đấy, đất khôn  chịu  iời thì  iời đành chịu đất,... ngay cả những từ ngữ 

mang tính khẩu ngữ cũng được dùng triệt để như: đi hớt lẻo, trộm nẫn  mất, 

thằn  cha con mẹ nào,... Và cả kiểu nói tách từ quen thuộc của người Việt Nam 

vừa tạo nhạc điệu, vừa nhấn mạnh như: bàn với bạc, lập côn  lập cán,.. cũng 

được Ma Văn Kháng vận dụng triệt để.  

 Nhớ lại của Đào  uân Quý xuất hiện nhiều phư ng ngữ, với lối nói dân 

d , đậm chất khẩu ngữ: “A, lớn là thế nào hè! Thời đại là thế nào hè” [122, 

tr.189], “Nhưng ngoài đó sao mà chị em bay rủ nhau đi hết cả thế” [122, tr.258], 

“Hình như Giang Nam ra đây lo đi thanh minh cho nó và đổ cả cho anh phải 

không” [122, tr.334], “Mày nên nhớ tao là dân Nam Bộ nhé, cứ cho tụi nó tới, 

rồi sẽ biết tay tao” [122, tr.345].  
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Tố Hữu trong Nhớ lại một thời đ  s  dụng phư ng ngữ của người Huế: 

mô, tê, răng, rứa... hay những câu giao tiếp đời thường: “Thằng này khá, câu 

cuối nghe cũng gớm lắm” [64, tr.18], “Chúng tôi chẳng cần chợ búa lắm” [64, 

tr.208],... Những thành ngữ, tục ngữ được vận dụng, đôi khi biến tấu đi đôi chút: 

Chướn  tai  ai mắt, Quan tha ma bắt (từ câu gốc: quạ tha ma bắt),...Phư ng 

ngữ cũng xuất hiện phổ biến trong lời thoại nhân vật hồi ký Hoàng Minh Châu 

“mô, tê, răng, rứa,..mệ, tau, mi,.” cùng với những thành ngữ, tục ngữ, quán ngữ 

dân gian như: Tìm kế sinh nhai, Ăn khôn  nói có, Mạnh ai nấy lo, Buôn có bạn, 

bán cũn  có phườn , Cơ hội n àn năm có một,...  

Những trang hồi ký văn học sau 1975 đến 2010 có ngôn ngữ trần thuật tự 

nhiên, dân d  và đậm chất khẩu ngữ là đồng thời để nhà văn hướng ngòi bút đến 

cảm hứng thế sự, đời tư, cảm quan đời thường, đào sâu số phận, vận mệnh cá 

nhân. Ký ức trong mỗi nhà văn được tái dựng như cuộc sống đang bước đi, đang 

biểu hiện. Và h n hết, những sự thật về con người, về cuộc sống một thời hiển lộ 

trong những trang hồi ký có sức lay động người đọc. 

4.4. Giọng điệu trần thuật  

Giọng điệu thuộc phạm trù thẩm mỹ, thể hiện rõ chiều sâu và sự phong 

phú của chủ thể sáng tạo, đồng thời cũng là phư ng diện bộc lộ nét riêng biệt, 

độc đáo của mỗi nhà văn. Giọng điệu trần thuật phản ánh lập trường x  hội, thái 

độ, tình cảm, thị hiếu thẩm mỹ mỗi nhà văn. Mỗi giọng điệu đều có thể phù hợp 

với những đối tượng nhất định, thể hiện cái tạng riêng của mỗi người cầm bút, 

tạo sức hấp dẫn cho mỗi tác phẩm văn học.  

Hình thức tự sự của dòng hồi ức, nhu cầu tự thuật khiến hồi ký là thể loại 

mà tiếng nói, giọng điệu các nhân thể hiện đậm nét. Do vậy, hồi ký gắn liền với 

giọng điệu cá nhân. Hồi ký là thể loại mà cái tôi chủ thể sáng tạo giữ vai trò quan 

trọng. Nhà văn kể chuyện quá khứ, kể chuyện mình, kể chuyện người. Cách thức 

kể, giọng kể trở thành yếu tố chủ đạo làm nên linh hồn của câu chuyện.  

Từ sau 1975, văn học đ  có sự chuyển hóa và mở rộng các phạm trù thẩm 

mỹ. Những vấn đề trước đây không thuận chiều trong tầm đón đợi của người đọc 
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cũng được định giá lại dưới quan điểm thẩm mỹ mới. Hồi ký- thể loại luôn ghi 

dấu những đợt sóng quá khứ, cũng thay đổi từ nền tảng tư duy đến phư ng thức 

biểu hiện. Giọng điệu hồi ký cũng trở nên đa dạng h n. Tính chất đa giọng điệu 

của hồi ký biểu hiện quan niệm, trường nhìn khác nhau của nhà văn qua những 

thời điểm lịch s . Các cây bút hồi ký luôn thay đổi, luân chuyển giọng điệu, qua 

sự luân chuyển các phạm trù cái đẹp, cái bi, cái hài, cái nghịch dị. 

Tính chất đa giọng điệu của hồi ký có mối liên hệ với vai kể và điểm nhìn 

trần thuật. Theo Từ điển thuật n ữ văn học: “Mối quan hệ, thái độ của người kể 

đối với các sự kiện được kể cũng như với người nghe, người kể…tạo thành 

giọng điệu của trần thuật” [107, tr.308]. Thuộc thể tự sự, cái hay, sức hấp dẫn, 

độ thành công của hồi ký phần lớn ở cách kể, điểm nhìn, giọng kể. Hồi ký Tô 

Hoài (Cát bụi chân ai); Phan Tứ (Tron  mưa núi)… không phải là những trang 

ghi chép khô khan mà là những mẩu ký ức, sự kiện được nghệ thuật hóa qua việc 

lựa chọn ngôi kể, luân chuyển điểm nhìn, và đổi giọng từ những trường nhìn 

khác nhau. Điều đó làm nên sắc thái đa giọng điệu của hồi ký. Trường hợp Tô 

Hoài là một minh chứng cho tính chất đa giọng điệu của hồi ký. Cát bụi chân ai 

“mang dấu ấn đậm nhất phong cách Tô Hoài- từ văn phong đến con người. 

Thâm hậu mà dung dị, thì thầm mà không đ n điệu nhàm chán, lan man tí chút 

nhưng không kề cà vô vị, một chút “u mặc” với cái giọng kh i kh i mà nói, anh 

muốn nghe thì nghe, không bắt buộc nghe rồi hiểu, đừng cật vấn… Và vì thế, 

sức hấp dẫn chủ yếu là sự chân thật” [123, tr.41]. 

Giọng điệu làm nên phong cách nhà văn. Mỗi nhà văn viết hồi ký đều có 

giọng điệu chủ âm. Người viết hồi ký- chứng nhân của những câu chuyện quá 

khứ- đều có giọng điệu riêng bộc lộ rõ nhất cái tôi cá nhân và phong cách sáng 

tạo. Tô Hoài giọng dí dỏm, hóm hỉnh (Cát bụi chân ai, Chiều chiều); nhà th  nữ 

Anh Th  giọng nhẹ nhàng, cảm thư ng (Hồi k  Anh Thơ); Ma Văn Kháng “nhà 

tiểu thuyết lực lưỡng”, viết hồi ký vẫn thống nhất một giọng triết lý, suy ngẫm 

(Năm thán  nhọc nhằn năm thán  nhớ thươn ); Phan Tứ- nhà văn chiến sĩ, hồi 

nhớ về những năm tháng cầm súng và cầm bút vẫn chủ yếu giọng ân tình, ngợi 
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ca (Tron  mưa núi)… Tuy vậy, mỗi tác phẩm hồi ký là một bản hợp âm đa giọng 

điệu. Nhìn chung, hồi ký văn học sau 1975 có sự đan xen nhiều giọng điệu, trong 

đó nổi bật, phổ biến là giọng triết lý, giọng trữ tình hoài niệm và giọng hài hước, 

dí dỏm. 

4.4.1. Giọng triết   , suy tư 

Phần cốt lõi của hồi ký là tái hiện hiện thực đ  qua từ thế giới của ký ức. 

Thế giới nhân vật trong hồi ký sống lại từ hồi ức của người kể chuyện. Đặc điểm 

đó chi phối cách tổ chức văn bản hồi ký, đặc biệt là giọng điệu. Với đặc thù của 

thể hồi ký- kể về quá khứ từ điểm nhìn hiện tại đa chiều, giọng điệu hồi ký sau 

1975 là giọng triết lý, chiêm nghiệm.  

Viết hồi ký là “gom nhặt ký ức”, là “kể lại” quá khứ từ điểm nhìn hiện tại. 

Thế giới hiện thực được tái hiện qua dòng hồi ức luôn sống động, chân thực, bởi 

chủ thể là người đ  trải nghiệm. Hồi ký luôn là n i người viết thành thực với 

chính mình; n i người viết muốn chia sẻ, tâm tình, bộc bạch sau cả chặng đường 

đời trải nghiệm với bao thăng trầm, đa đoan của kiếp người; những va đập trong 

cuộc đời riêng tư, những trăn trở về nghề, những số phận truân chuyên liên quan 

gián tiếp hoặc trực tiếp đến tác giả hồi ký.  

Ngay từ các nhan đề tác phẩm hồi ký đ  là những tín hiệu thẩm mỹ giàu 

chất triết lý về đời người (Nửa đêm sực tỉnh, Cát bụi chân ai, Chiều chiều, Mất để 

mà còn..).  uyên suốt các tập hồi ký là những triết lý, chiêm nghiệm của người kể 

chuyện về những sự kiện, biến cố đ  xảy ra trong cuộc đời mình; hoặc liên quan 

đến những người chung quanh mà mình đ  chứng kiến. Ngẫm suy, chiêm nghiệm 

về mình, về người, về đời, giọng triết lý trong hồi ký nhiều sắc thái.  

 Ma Văn Kháng quan niệm: “Viết hồi ký cũng phải có một cái giọng 

riêng”. Năm thán  nhọc nhằn năm thán  nhớ thươn  là chặng đường đời, là 

hành trình sáng tác của Ma Văn Kháng được kể lại với những trang văn đậm 

chất triết lý, thể hiện giọng riêng của nhà văn. Trong hồi ký Ma Văn Kháng, 

người viết đối diện với chính mình, nhìn ngắm lại đời mình với những quan 

niệm về nhân sinh và x  hội: “Lịch s  mỗi đời người là một dòng chảy tự nhiên 
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thì cứ để nó tự nhiên vận hành. Đời có may có rủi, may rủi là một hằng số thì 

việc gì phải bận tâm. Tù mù vốn là bản chất và sức quyến rũ của số phận” [68, 

tr.498]. Cái tôi hồi ức luôn tự vấn, trăn trở, qua những được mất cuộc đời; triết lý 

về tài năng, về nghệ thuật, về sáng tạo: “Cuộc sống lớn lao quá, nghệ thuật là 

khôn cùng, mà tài năng lại rất có hạn, văn chư ng mình nó chỉ vầy vậy thôi, biết 

làm sao được!” [68, tr.550]. Hay là lúc nhận ra thói đời đen bạc, lòng người 

hiểm độc, Ma Văn Kháng vừa phẫn nộ, vừa chiêm nghiệm: “Sắp hết đời rồi… 

mới nhận ra rằng, những cái gọi là lòng trung thực, nghĩa tình, đồng chí, bạn bè, 

những giá trị tinh thần cao quý, trên thực tế đ  bị thói vụ lợi triệt tiêu, chỉ còn là 

những khái niệm vô hồn” [68, tr.427]. Ma Văn Kháng nhớ về thời bao cấp không 

khỏi xót xa, thấm thía cái ăn, cái mặc đ  làm cho méo mó đi tình cảm của con 

người, kể cả thứ tình cảm thiêng liêng ruột thịt: “Khổ cực đ  hủy hoại cả những 

tình cảm bẩm sinh thuần khiết tự nhiên nhất của con người ta rồi! Ôi người mẹ 

yêu quý suốt đời của tôi, người đ  là bà Tiên, là bà Phật… của tôi đang sống 

những ngày cuối cuộc đời, sao lại đến nông nỗi này thế hả mẹ?” [68, tr.233]. 

Viết hồi ký, Tố Hữu muốn trả món nợ ân tình với cách mạng, đồng thời 

g i bức thông điệp hướng về cội nguồn để sống tốt đẹp h n. Từ cuộc đời hoạt 

động cách mạng, ông đ  rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm sâu sắc: “Làm công 

tác tư tưởng, nên biết dùng văn học nghệ thuật, nhất là th  ca và bài hát” [64, 

tr.305]. Tổng kết về cuộc đời mình, giọng điệu hồi ký của Hoàng Minh Châu đầy 

chất chiêm nghiệm: “Còn đó một cái tôi đ  qua th  thách. Cuộc sống không mài 

tôi thành con người tròn mà làm con người có góc cạnh, có ý thức tự chủ, khả 

năng tự vệ, không dễ bị tha hóa” [17, tr.417]; “Còn đó cuộc đời đa dạng, phong 

phú và luôn chuyển động theo hướng tốt đẹp, đẹp h n làm cho mình có c  sở hy 

vọng h n. Rồi đến ngày tôi thực sự mất đi, cũng sẽ hóa thân như “chiếc lá r i về 

cội cho đất gốc thêm màu” [17, tr.418]. Những dòng hồi ký của một đời người 

từng trải. Nó vừa là của riêng Hoàng Minh Châu nhưng nó cũng là điều mà con 

người luôn suy ngẫm: có những cái mất là sự hy sinh, có cái mất cần mất, có cái 

mất nhưng thực chất là còn. 



131 

Hồi ký là thể loại in đậm dấu ấn cá nhân. Viết hồi ký là sự “đấu tranh để viết 

ra”, là “một cuộc mổ xẻ toàn diện” mà người viết phải thật sự dũng cảm. Nó mang 

tính cá biệt, những câu chuyện kể, những bức tranh hiện thực, những mảnh đời đều 

cụ thể, riêng biệt. Tuy vậy, những thiên hồi ký thành công là qua những câu chuyện 

riêng tư lại toát lên ý nghĩa khái quát. Chiều sâu triết lý của hồi ký chính là ở đó. Tô 

Hoài, con người sắc sảo, tinh khéo trước thời cuộc, qua trang hồi ký bộc bạch chân 

thành cái thời đ  qua bằng một giọng điệu suy tư: những gì mình đang khao khát 

vư n tới và những gì cần sàng lọc nó trên hành trình nhọc nhằn hoàn thiện bản thân. 

Nhiều trang hồi ký là những chiêm nghiệm về con người: “Người đời hay tránh cái 

đau, cái hèn kém cả đến trong ăn nói cũng kiêng những tiếng thô, tiếng bỗ b ” [52, 

tr.686]. Hay, nhận ra sự đổi thay không ngờ của cuộc sống, Tô Hoài triết lý: “Nhiều 

khi những thay đổi khác nhau đến không ai có thể nghĩ trước ra được. Cái đáng ghét 

hôm qua bỗng nhiên trở nên cái ưa nhìn hôm nay” [55, tr.465); “Ôi thôi n o nùng 

trần ai”, “đầu tôi nặng trĩu mưa gió” [52].  

Hướng về quá khứ đời người, nhiều tác giả hồi ký thường kể lại tuổi th . 

Từ điểm nhìn hiện tại, tuổi th - quá khứ xa trong từng tác giả thường được nhìn 

bằng cái nhìn chiêm nghiệm của một đời người.  Kể về đoạn đời tuổi th , Huy 

Cận trầm ngâm, suy tư: “Tôi sinh ra trong một quê hư ng đẹp mà nghèo, trong 

một gia đình nghèo mà buồn. Hồi nhỏ có người nói với tôi đó là số mệnh. Cũng 

có người an ủi tôi và nói rằng con ngọc trai không bị vết thư ng thì không kết 

thành ngọc! Nếu phải trả cái giá ấy để có một chút tài năng thì trả giá đắt quá” 

[16, tr.28]; “Có nên ghi vào hồi ký những năm tháng phức tạp này không? 

Nhưng tôi nghĩ cứ nên ghi, cứ nên kể vì đây là đời của mình, đời xư ng thịt nó 

chứa đựng cả đời tâm hồn và làm nền cho đời tâm hồn. Vả lại ai cũng chỉ sống 

có một đời, tôi không kể đời tôi trọn vẹn thì ai sẽ kể thay cho tôi trong thăm 

thẳm của thời gian” [16, tr.46].  

Với giọng điệu triết lý, chiêm nghiệm, mỗi trang hồi ký không chỉ mang 

đến thông tin mà còn đặt ra bao điều phải nghĩ về cuộc đời, về những gì đ  qua 

trong hành trình sống của mỗi người. 
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4.4.2. Giọng trữ tình, hoài niệm  

Theo Từ điển văn học: “Người viết hồi ký chỉ tái hiện phần hiện thực 

thường nằm trong tầm nhìn của mình, chỉ căn cứ chủ yếu vào những ấn tượng và 

hồi ức của bản thân mình...” [109, tr.436]. Như vậy, xét về bản chất, hồi ký 

không nhằm thông tin thẩm mỹ, mà chủ yếu là thông tin sự thật, dẫu “các sự 

kiện được kể lại không khỏi chịu tác động của quy luật quên lãng và làm méo 

lệch của c  chế hồi ức” [109, tr.436]. Nhưng điều đó không có nghĩa là các tác 

phẩm hồi ký mất đi giá trị nghệ thuật, bởi nó “được bù đắp bằng sự diễn đạt sinh 

động những ấn tượng, cảm tưởng trực tiếp của cá nhân tác giả” [109, tr.436]. 

Một trong những yếu tố làm nên tính thẩm mỹ của các thiên hồi ký sau 1975 là 

đa thanh, đa giọng. Trong đó, chất giọng trữ tình (đan xen với giọng chính luận 

của tiểu loại ký) là một bình diện thẩm mỹ tạo sức cuốn hút cho những câu 

chuyện được kể lại từ hồi ức. Giọng điệu trữ tình là dây truyền cảm giữa chủ thể 

viết hồi ký- người kể chuyện và đối tượng thẩm mĩ- hiện thực và con người. Hồi 

ức về làng quê, gia đình, những số phận con người, đời văn, những vấp váp nghề 

nghiệp… qua ngôn ngữ, giọng điệu trữ tình trở nên tư i mới, gợi cảm.  

Người viết hồi ký- chứng nhân của những câu chuyện quá khứ, khi kể 

thường bộc lộ cảm xúc. Do đặc trưng thể loại, cảm thức hoài v ng đ  chi phối 

giọng điệu trần thuật của hồi ký, làm nên chất giọng trữ tình, hoài niệm ở nhiều 

tác phẩm. Giọng trữ tình là giọng chủ đạo trong hồi ký Anh Th . Là nữ thi sĩ của 

phong trào Th  mới, kể lại chuyện đời mình, kể lại câu chuyện của những bạn 

th  cùng thế hệ, giọng kể của Anh Th  nhẹ nhàng, đôi chỗ đầy cảm thư ng. Nỗi 

nhớ về dòng sông Thư ng; về người mẹ đong đầy những tình cảm thân thư ng, 

tha thiết; những buồn thư ng về số phận của những con người trước cái đói năm 

Ất Dậu; những điều thầm kín nhất trong đời, những mối tình gắn với đời th … 

Bằng một giọng thủ thỉ tâm tình, những cung bậc tình cảm được trải ra trên trang 

giấy một cách tự nhiên. Không chỉ kể về mình, trong Hồi k  Anh Thơ có nhiều 

trang viết về số phận, cuộc đời của người phụ nữ, những người chịu sự ràng 

buộc của quan niệm hủ tục, những biến cố, những người cố vùng vẫy tìm lối 
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thoát nhưng rồi không tìm ra, đành cam chịu. Chính Anh Th  là người trong 

cuộc vì thế mà trang viết của bà không chỉ mang đến thông tin mà còn có sức lay 

động lòng người, hướng đến sự đồng cảm, sẻ chia với bao số phận đầy trắc ẩn 

của người phụ nữ Việt Nam một thời đ  qua bằng lớp ngôn từ chân mộc, cách kể 

tự nhiên giọng điệu đầy thư ng cảm. Có thể coi giọng điệu trữ tình là chất men 

say tô đậm thêm sức hấp dẫn của Hồi k  Anh Thơ.  

 Giọng chủ đạo trong hồi ký của Huy Cận là giọng tâm tình sâu lắng của 

một nhà văn sống trong hoài niệm, nhìn về những ngày tháng đ  xa bằng cái 

nhìn của người trong cuộc. Hồi ký của Huy Cận thuộc dạng “hồi ký trữ tình”. 

Theo Từ điển văn học (bộ mới): “Văn hồi ký của ông là loại văn trữ tình, giàu 

chất th , hướng vào biểu hiện nội tâm, hướng về phong cảnh thiên nhiên bốn 

mùa xứ sở, các câu văn tràn đầy cảm xúc, cảm giác tinh tế” [109, tr.646]. Huy 

Cận là nhà th . Cảm quan vũ trụ là cảm hứng chủ đạo trong th  ông ở nhiều 

chặng đường. Chất th  của Tràn   ian , Đoàn thuyền đánh cá…được thổi vào 

những trang hồi ký, làm nên chất giọng trữ tình từ những câu chữ giàu hình ảnh: 

“Biển hút tôi, biển đặt tôi vào một trạng thái tâm hồn dạt dào, rộng mở, mà lại 

lắng sâu…Tôi mê biển như một nỗi niềm. Cứ có dịp là tôi về với biển. Có điều 

lạ là biển bát ngát, rộng mở lại làm tôi lắng về bên trong tâm hồn” [16, tr.176].    

Cát bụi chân ai là thiên hồi ký đa giọng điệu, trong đó giọng trữ tình cảm 

thư ng khá đậm nét. Hồi ức về những số phận văn chư ng, những chân dung 

nhà văn lạc thời, giọng trùm trên nhiều trang hồi ký của Tô Hoài là trữ tình sâu 

lắng. Âm hưởng bùi ngùi, da diết trải dài trên nhiều trang hồi ký về hiện thực 

cuộc sống quẩn quanh, tù túng khiến con người bế tắc trong mưu kế sinh nhai 

những năm trước cách mạng. Sau Cách mạng, âm hưởng da diết bùi ngùi khi bản 

thân đối diện với quy luật tất yếu của đời người. Giọng điệu trữ tình sâu lắng khi 

Tô Hoài thể hiện nỗi thư ng cảm với số phận con người, trong đó ông nghĩ về 

cuộc đời Nguyễn Bính, Nguyễn Tuân…, rồi ngậm ngùi chua xót khi nói về 

nghiệp văn của mình: “Cuộc sống còm cõi, ngòi bút và đồng lư ng không cho 

người viết kiếm đủ miếng ăn, cả đến mặt mũi và con mắt cũng mòn mỏi dần” 
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[55, tr.312]. Với hồi ký Hoàng Minh Châu, người đọc luôn có cảm giác thư thái 

bởi giọng điệu trong sáng, hồn hậu của ông. Dù Hoàng Minh Châu kể về điều gì, 

về những bước ngoặt cuộc đời mình hay cả những biến cố lịch s  lớn lao của x  

hội, của đời sống văn nghệ ta vẫn cảm nhận được một giọng nhẹ nhàng: “Còn lại 

đó đồng đội, nhân dân và cộng đồng, những con người bình thường, những đồng 

nghiệp thân quen, những bạn bè tứ xứ... Đến nỗi bây giờ tôi cảm thấy mình như 

không còn ai thù địch, hết cười ra nước mắt, mà biết nước mắt cũng hóa nụ 

cười” [17, tr.418]. Giọng trữ tình còn thể hiện qua những lời tả xuất hiện với tần 

số lớn trong hồi ký Bùi Ngọc Tấn, Phan Tứ… “Trời chớm hè. Những cành 

phượng Quang Trung lá non mầm” [17]. Dẫu hồi ức về những năm tháng chống 

Mỹ khốc liệt, nhưng những trang hồi ký Tron  mưa núi của Phan Tứ luôn đượm 

chất trữ tình, qua lời kể, lời bình và đặc biệt là lời tả. “Sư ng mù trên núi xôm 

xốp, màu trắng như bông, buổi sáng đọng từng mảng lớn lâu tan, sau trận mưa 

thì bốc lên như núi nhả khói thuốc, khác với khói củi dày đặc h n và bốc thành 

dải có ánh xanh lam. Bom nổ rền rền…”; “Một dòng sông xóm mạ bạc. Cây lá 

xanh ngồn ngộn. Những mái nhà chữ nhật bị khuất một phần. Lưỡi cát viền ven 

sông. B i biển màu trắng nhờ nhờ rất xa phía chân trời. Lần đầu tiên tầm nhìn 

của tôi phóng thẳng xuống vùng đồng bằng rất đỗi thân yêu đang bị địch kìm 

kẹp. Đang xảy ra điều gì dưới lớp lá xanh ấy....” [161, tr.97-98]. Chiến trường, 

địa đạo, đạn bom…một thời gian khổ nhưng lạc quan, ấm áp tình người. 

Vòng quay thời gian không bao giờ trở lại. Nỗi nhớ trong hồi ký có thể 

biểu hiện bằng nhiều giọng điệu. Có khi giọng văn trữ tình sâu lắng, có khi ngậm 

ngùi xót xa; có lúc giễu cợt, hài hước; hay triết lý suy tư… thì cũng là lúc những 

trang hồi ký đ  lưu lại trong lòng người đọc cái cảm giác bùi ngùi xúc động về 

con người, về cuộc đời. Và cái cảm giác bùi ngùi ấy không phải tạo ra chỉ bởi ở 

sự kỳ công của câu chữ, mà xuất phát từ tình cảm chân thành của tác giả. Đấy 

cũng là một sắc điệu riêng của thể hồi ký văn học sau 1975- từ những sự việc 

vốn bình thường trong cuộc sống cũng có thể trở thành chất liệu muôn đời cho 

văn chư ng.  
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4.4.3. Giọng dí dỏm, hài hước 

Theo Pospelov, trong Dẫn luận n hiên cứu văn học, “thiên hướng khám 

phá chất hài trong đời sống và tái tạo nó trong tác phẩm, không chỉ là do những 

đặc điểm tài năng bẩm sinh của nhiều nhà văn mà còn do những đặc điểm thế 

giới quan làm cho họ tập trung chú ý vào sự không phù hợp giữa kỳ vọng và khả 

năng thực tế của những con người thuộc một giai tầng x  hội nhất định” [115, 

tr.171]. Tác giả hồi ký là những nhà văn dày tuổi đời, tuổi nghề, hành trình sáng 

tác nhiều thăng trầm qua những chặng đường lịch s . Nhìn lại những “năm tháng 

nhọc nhằn năm tháng nhớ thư ng”, các nhà văn gặp gỡ nhau ở một điểm chung 

là chọn tiếng cười hài hước nhẹ nhàng để lý giải độ vênh lệch giữa tác phẩm của 

mình/của đồng nghiệp với tầm đón đợi của thời đại. Giọng dí dỏm, hài hước trở 

thành một giọng chủ đạo ở thể loại “ôn cố tri tân” này.  

Trong hai tập hồi ký, giọng chủ âm của Tô Hoài là giọng dí dỏm, hóm 

hỉnh. Đây cũng là giọng chủ đạo thống nhất trong toàn bộ tác phẩm ở các thể 

loại của Tô Hoài, làm nên phong cách nhà văn. Bằng giọng điệu hài hước, Tô 

Hoài kể về các bạn văn của mình, dựng chân dung họ với những thói tật đời 

thường, đáng yêu cũng như đáng trách. Lần lượt chân dung từng bạn bè, đồng 

nghiệp của Tô Hoài hiện lên. Họ có nhiều thói tật, nhiều tính cách xấu nhưng tất 

cả đều gần gũi, thân thuộc. Họ xuất hiện giữa những trang hồi ức không phải với 

cư ng vị là một nhà văn lớn, nổi tiếng mà là con người sống giữa đời thường. 

Một Nguyễn Bính mê muội vì tình; một Nguyên Hồng- đ  ngoài ngũ tuần nhưng 

khi yêu cũng xăng xái như một thanh niên trai tráng; một  uân Diệu khao khát, 

mê đắm tình trai. Bùi Ngọc Tấn kể về bạn bè, về cuộc đời đầy nhọc nhằn, tủi cực 

của bản thân. Đình Kính, Chu Lai đi viết thuê với tiền thù lao là chiếc nhẫn vàng 

nhưng đi qua thảo cầm viên vì mê mẫn trước bày tiên nữ chào mời, khi thoát 

khỏi vòng vây mỹ nữ, nhẫn Đình Kính không cánh mà bay. Đình Kính về nằm 

vật ra giường tiếc ngẩn, tiếc ng , điên cả người. Nhưng cuối cùng lại phục: “Lại 

phải cười vì Chu Lai cứ gi  tay có nhẫn ra như khiêu khích. Đình Kính bảo: Mất. 

Một lát sau lại đánh giá: Tài thật! Tài thật!. Chu Lai tiếp lời: Tài thế là cùng! 

Tiên sư em Tào Tháo” [130, tr.25]. Đằng sau nụ cười hài hước, giễu nhại ta thấy 
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một thời, một đời người hiện ra với muôn màu của cuộc sống đời thường. Nhớ 

lại thời bao cấp tem phiếu, giọng nhà văn tếu táo mà xót xa: “Trời  i, sao lúc ấy 

thèm được “tình nghĩa” với một em gái bán thịt thế” [130]. 

          Giọng hài hước còn nhằm hướng vào chính mình. Đặc điểm của hồi ký là 

được viết theo chiều nghịch của thời gian, hướng về dĩ v ng với cảm hứng hồi 

cố. Hồi ký có tính tổng kết và lý giải, thiên về hướng ngoại nhằm gi i bày, thú 

nhận với người khác những sự việc nhà văn chứng kiến hoặc của chính nhà văn. 

Từ sau 1975, với nhu cầu nhận thức lại quá khứ, dạng hồi k  tự trào trở nên phổ 

biến. Dưới một hệ thẩm mỹ mới, tiếng cười- một phạm trù thẩm mỹ, được lựa 

chọn như một cách thức nói rõ, nói thật những vấn đề quá khứ, trong đó có chủ 

thể hồi ký khi dựng chân dung tự họa hoặc chân dung được họa. Viết hồi ký là 

mổ xẻ tâm hồn một cách thành thật. Vì vậy, đa phần hồi ký văn học sau 1975 

đều có tính chất tự trào. Khuynh hướng tự trào chủ yếu hướng đến việc kể lại sự 

thật quá khứ, về chính cuộc đời mình với cái nhìn hài hước, giễu nhại. Tô Hoài 

đ  cười cợt chính mình: “Tôi là con ếch Cu Ba, ở rừng thì da xanh thẳm lá rừng, 

ở ruộng mía thì lổ đổ màu lá mía, đến mùa hoa, lưng ếch chấm đỏ, chấm vàng 

như cánh hoa r i” [55, tr.173]. Đằng sau cái hài hước là chiều sâu nhận thức, 

ông đ  biết mình từng toan tính, rất cá nhân để yên ổn sống. Anh Th , Đào  uân 

Quý, Tố Hữu,… cũng tự giễu mình về việc viết văn, về lối sinh hoạt một thời. 

 Với giọng điệu dí dỏm, hóm hỉnh, các nhà văn đ  dựng lên những mảng 

quá khứ gắn liền với những sự kiện, những người thân trong gia đình, những bạn 

văn của mình-là những người trí thức, những người nghệ sĩ. Đó là cười cái chưa 

được của bạn mình và của chính mình. Nụ cười hóm hỉnh sâu sắc mà không cay 

độc, không cười cho hả dạ mà nhiều khi cười buồn, cười xót xa. H n nữa, nhiều 

khi điều giễu cợt mỉa mai không phải dành cho những nhân vật mà tác giả hồi ký 

phác họa chân dung mà tác giả hướng đến hiện thực một thời. Ý nghĩa khái quát 

của hồi ký đằng sau câu chuyện riêng tư chính là đây. Bởi lẽ, theo G.N.Pôxpêlôp 

trong Dẫn luận n hiên cứu văn học: “Chất hài hước chân chính bao giờ cũng 

xuất phát từ sự suy tư triết lí, khái quát hóa về những thiếu sót của cuộc đời” 

[115, tr.180]. Vì vậy, trong nhiều tác phẩm hồi ký sau 1975, ẩn dưới một giọng 
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điệu dí dỏm, hóm hỉnh là nỗi niềm trăn trở, ngẫm suy về lẽ đời, về phận người, 

về “thiên chức” nhà văn… trong những c n chao đảo của lịch s . Tuy vậy, một 

số hồi ký xuất hiện những chi tiết, sự kiện ở đó người viết hồi ký cường điệu hóa 

về mình hoặc dựng chân dung người khác một cách thiếu nhị bằng giọng giễu 

nhại. Điều đó cho thấy, cười cợt, giễu nhại không phải để phá bỏ mà để tường 

minh, gi i bày, thể hiện nhân cách văn hóa của người viết hồi ký khi nhìn lại 

chính mình hoặc nhân danh cái tôi để kể lại, đánh giá người khác. 

Hồi ký văn học Việt Nam sau 1975 ngày càng phát triển và giữ một vị trí 

đáng kể trong đời sống thể loại. Trong sự phát triển của thể hồi ký, “ranh giới 

giữa các thể loại cũng không tuyệt đối, luôn luôn có tình trạng chuyển hóa thâm 

nhập lẫn nhau”. Chính sự giao thoa giữa các thể loại giúp hồi ký mở rộng đường 

biên trong việc tái hiện hiện thực, con người trong quá khứ. Sự dung hợp thể 

loại, tính chất liên văn bản cũng thể hiện tính hiện đại của hồi ký trong xu thế đổi 

mới tư duy nghệ thuật những năm sau 1975. Có thể nói rằng, yếu tố đem đến 

tính hiện đại của hồi ký văn học là giọng điệu. Với tính chất đa giọng điệu, hồi 

ký văn học sau 1975 trở thành những tác phẩm nghệ thuật thực thụ.   

 Tiểu kết 

Trong sự đổi mới ngày càng đa dạng của các thể loại văn học sau 1975, 

hồi ký không đứng ngoài. Về phư ng thức biểu hiện, đặc biệt là nghệ thuật trần 

thuật, hồi ký văn học, ngoài phát huy những ưu thế vốn có của thể loại, còn có 

những cách tân đáng kể. Nghiên cứu hồi ký văn học từ 1975 đến 2010, chúng ta 

nhận ra sự đa dạng của giọng điệu, ngôn từ, kết cấu trần thuật. Ngôn ngữ hồi ký 

không còn đóng khung trong nhiệm vụ ghi chép, thuật kể mà là thứ ngôn ngữ đa 

thanh, nhiều âm hưởng. Người kể chuyện trong hồi ký không đ n thuần thuật 

chuyện từ một điểm nhìn mà luôn có sự luân phiên thay đổi điểm nhìn trần thuật. 

Trong hồi ký từ 1975 đến 2010 đ  có mặt kỹ thuật hiện đại trong dựng cảnh, 

dựng người, tái hiện hiện hiện thức đ  qua. Những tác phẩm hồi ký văn học sau 

1975 đến 2010 trở thành những tác phẩm nghệ thuật thực thụ.   
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KẾT LUẬN 

 

1. Hồi ký nói chung và hồi ký văn học nói riêng là thể loại ra đời, phát 

triển rất muộn trong đời sống thể loại văn học Việt Nam. Nhìn từ quá trình vận 

động nội tại của văn học, đây là sự tìm tòi thể loại có khả năng thích ứng với tâm 

thế nhà văn, với nhu cầu được gi i bày và khuynh hướng tự vấn đang ngày càng 

phổ biến trong văn học nước ta. Sự phát triển của thể hồi ký cũng chứng tỏ kinh 

nghiệm cá nhân đang trở nên có giá trị h n và hồi ký chính là một cách nhìn trực 

diện vào cái tôi của người viết. Với cá nhân mỗi nhà văn, bằng hồi ức về cuộc 

đời mình, tác giả viết hồi ký chẳng cần phải tìm kiếm thế giới ở đâu xa mà ở 

chính trên gư ng mặt đầy dấu ấn thời gian của mình. Viết hồi ký cũng là cách 

sòng phẳng với quá khứ bởi dù có nhớ và quên, thật và giả, chủ quan và khách 

quan,… thì nhà văn cũng không thể lẫn tránh được chính mình. Có lẽ đấy là lý 

do chủ yếu để nhà văn thời đổi mới tìm đến thể hồi ký như tìm đến một cách tiếp 

cận không chỉ với hiện thực bề mặt mà còn với hiện thực bên trong đầy phức tạp 

và bí ẩn của con người.  

Cũng thấy rằng, trong sự vận động tự thân nội tại văn học, những khung 

thể loại tự bộc lộ sự giới hạn của nó, chính vì thế, hồi ký đ  phát triển để tự nó 

tạo nên những đặc trưng riêng nhằm đáp ứng quan niệm về thể loại đang được 

nới rộng. Không phải ngẫu nhiên mà hồi ký là n i lưu giữ những câu chuyện thật 

nhất, đời nhất của văn nhân, nghệ sĩ bằng những chất giễu nhại và giọng tự thú, 

tự vấn làm cho cái chất đời, chất người hiện lên một cách chân thật đến “cận 

cảnh” và không kém phần hấp dẫn, lôi cuốn. Và cũng từ sự nới rộng thể loại, nội 

tại văn học đ  cho phép thể hồi ký viết về quá khứ - những cái quá khứ ấy luôn 

đặt trong trạng thái động để biên độ của thể loại hồi ký mở được tới những thể 

nghiệm và khám phá mới mà người viết hồi ký tiếp cận lịch s  tự do h n, g i 

gắm được nhiều h n những ấn tượng, tâm trạng của mình từ chính sự trải 

nghiệm của bản thân. Như vậy hồi ký đ  đáp ứng được nhu cầu về vai trò kinh 

nghiệm của cá nhân tham gia đánh giá lịch s  được coi trọng h n vai trò kinh 

nghiệm tập thể. 
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2.  uất phát từ nhu cầu đáp ứng những đòi hỏi của con người trong x  hội 

hiện đại luôn mong muốn được tiếp cận sự thật, nhận thức quá khứ, chiêm 

nghiệm cuộc sống thì tự thân hồi ký đ  đảm trách được nhiệm vụ khai thác hiện 

thực ở bề rộng lẫn chiều sâu. H n thế nữa, nhu cầu người viết hồi ký không cần 

phải xây dựng cốt truyện một cách công phu, nhân vật với những tình huống lôi 

cuốn, hấp dẫn. Tất cả chỉ cần thành thật, sòng phẳng với quá khứ bằng những ấn 

tượng, tâm trạng của mình cũng như những cảm nhận còn lại sau năm tháng, 

những suy nghiệm được chắt lọc từ chính sự từng trải của bản thân mình. 

 Thành tựu của hồi ký văn học từ 1975 đến 2010 đ  tạo được một diện mạo 

phong phú và đóng một vai trò quan trọng trong nền văn học Việt Nam hiện đại. 

Một trong những c  sở làm nên giá trị của hồi ký giai đoạn này là bản thân nó 

hướng đến “cự ly gần” của sự thật, đáp ứng được xu hướng tiếp nhận văn học 

của công chúng. Và hồi ký đ  thỏa m n được hướng tiếp nhận từ nhiều góc độ: 

văn hóa, văn học, lịch s , mỹ học...  

  3. Trong thực tiễn sáng tác, hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010 

vừa phát triển trong quy luật chung của đặc trưng thể loại nhưng vẫn có những 

xu hướng riêng trong từng giai đoạn phát triển của mình. Mười năm đầu trước 

đổi mới (1975 - 1986), người viết hồi ký tái hiện quá khứ để tri ân, với cái tôi 

chứng nhân phát ngôn cho tinh thần cộng đồng chứ chưa phải là n i bộc bạch 

tiếng nói của cái tôi cá nhân đậm tính chủ quan. Từ sau đổi mới (1986  - 2010), 

vẫn xoay quanh hai vấn đề cốt lõi là cái tôi cá nhân và sự thật lịch s  nhưng cái 

tôi nhân chứng trong các tác phẩm hồi ký trở về với cuộc sống đời thường, n i 

để bộc bạch tiếng nói đậm tính chủ quan, những sự thật bị chìm lấp đòi được 

lên tiếng... Những giá trị thuộc về cá nhân, những sự thật về lịch s , về con 

người... đ  được hồi ký giai đoạn này tìm lại và chuyển tải càng làm cho đời 

sống vận động của mình vừa có tính kế thừa, vừa trở nên phong phú, bề thế 

trong một diện mạo riêng.  

  Hồi ký văn học từ 1975 đến 2010, trong sự vận động đ  khẳng định được 

những bước phát triển đáng kể với những biểu hiện phong phú về nội dung, 
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những đổi mới đáng kể về phư ng thức biểu đạt. Thành công đó khiến hồi ký 

không còn là tiếng nói cá nhân, tiếng nói của ngày hôm qua, mà chuyển tải được 

những vấn đề lớn có ý nghĩa khái quát cho mọi thời đại. Sự cách tân đáng ghi 

nhận trong nghệ thuật biểu hiện và thi pháp thể loại của hồi ký văn học giai đoạn 

1975 đến 2010 là s  dụng ngôn từ cá tính hóa, đậm chất đời thường; đ  tạo ra sự 

đa giọng điệu; với các kết cấu lỏng, bản chất thể loại khó phận định rõ ràng bởi 

có sự thâm nhập các thể loại khác (nhật ký, tự truyện, tiểu thuyết tự thuật,…) 

vừa làm tăng thêm mỹ cảm trong tiếp nhận, vừa chia sẻ “cách đọc”, kh i gợi 

những định hướng trong việc nhận diện, đánh giá dưới góc nhìn khách quan, 

khoa học và có tính khu biệt về thể hồi ký.  

  4. Những giá trị đạt được ở phư ng diện nội dung và nghệ thuật, hồi ký 

văn học từ 1975 đến 2010 đ  khẳng định một trí quan trọng của thể loại trong 

nền văn học nước nhà. Song, vẫn còn một số tác giả, tác phẩm quá chú trọng đến 

sự liệt kê những tư liệu, nặng “ghi chép”; yếu tố thẩm mỹ, cái tôi tác giả mờ nhạt 

làm cho độ “nặng” của những trang hồi ký chưa thỏa m n được nội lực thể loại 

và nhu cầu của người đọc. Trong một số hồi ký ngoài những thành công cũng 

không tránh khỏi những hạn chế, do tính chủ quan của hồi ký. Tự kể lại chuyện 

đời, cái tôi hồi ức trong quá trình đối diện với chính mình nhưng vẫn chưa 

“thành thật”, có thiên hướng “tự mê”, hoặc tinh thần “sám hối” quá cường điệu. 

Những “lỗi” này thuộc về cá nhân chứ không thuộc về đặc trưng của thể hồi ký. 

Do đó, khi tiếp nhận tác phẩm hồi ký cũng cần trang bị những hiểu biết về thể 

hồi ký để có tâm thế thẩm định và công tâm đón nhận sao cho thỏa m n về một 

tác phẩm hồi ký trong chỉnh thể đặc trưng thể loại này: vừa “chỉn chu” theo cái 

“khung” truyền thống vừa phóng khoáng, năng động trong hành trình phát triển 

của nó để làm sao mỗi tác phẩm hồi ký là một viên gạch làm nên diện mạo thể 

hồi ký nói riêng và đời sống văn học nước nhà nói chung trên hành trình hội 

nhập với văn học thế giới.  
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