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                                              MỞ ĐẦU  

1. Lý do chọn đề tài 

       1.1. Việt Lam tiểu sử (hay còn gọi Việt Lam xuân thu) là cách đặt tên của 

Lê Hoan. Đây là một cuốn tiểu thuyết chữ Hán đƣợc viết theo kiểu chƣơng 

hồi, có quy mô rộng lớn, phản ánh những biến cố lịch sử quan trọng trong 

những thời điểm lịch sử đặc biệt ở thế kỷ XV. Đó là sự nghiệp của đức Lê 

Thái Tổ gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, ngƣời lãnh đạo nhân dân ta 

trƣờng kỳ kháng chiến chống giặc Minh xâm lƣợc. Tƣ tƣởng chủ đạo của 

cuốn tiểu thuyết Việt Lam tiểu sử vừa thể hiện đƣợc khát vọng độc lập, tôn 

phò chính thống, đề cao chính nghĩa, vừa khẳng định sức mạnh đoàn kết chiến 

đấu chống giặc ngoại xâm. 

                  1.2. Sự ra đời của cuốn tiểu thuyết Việt Lam tiểu sử cùng với những đóng 

góp về giá trị nội dung và nghệ thuật đã góp phần làm nên giá trị của văn học 

trung đại nói riêng, thúc đẩy quá trình phát triển của văn xuôi Việt Nam nói 

chung. Xuất hiện trong vai trò là đại biểu cuối cùng của tiểu thuyết chƣơng 

hồi Việt Nam, Việt Lam tiểu sử của Lê Hoan đã đánh dấu những bƣớc phát 

triển về mặt thể loại của tiểu thuyết chƣơng hồi, để chuẩn bị cho sự ra đời của 

tiểu thuyết hiện đại có nguồn gốc từ phƣơng Tây. 

       1.3. Đọc Việt Lam tiểu sử, ấn tƣợng lớn nhất của tác phẩm chính là ở chỗ 

tác giả đã rất thành công trong việc đƣa các nhân vật lịch sử vào tác phẩm văn 

học thành những hình tƣợng nghệ thuật. Các nhân vật trong tác phẩm vừa bảo 

lƣu những đặc điểm vốn có thật trong lịch sử vừa đƣợc hƣ cấu, sáng tạo thành 

những nhân vật văn học chứ không đơn thuần là những nhân vật lịch sử. 

Trong con mắt của các nhà nghiên cứu lịch sử thì những nhân vật này là con 

ngƣời của lịch sử, còn đối với các nhà nghiên cứu văn học thì đó lại là những 

nhân vật văn học thực sự. Điều gì làm nên những ấn tƣợng ấy nếu nhƣ không 

phải là tài năng và tâm huyết, vốn sống của nhà văn Lê Hoan. Xét một cách 
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toàn diện, Việt Lam tiểu sử là một tác phẩm văn học đặc sắc. Trên thực tế, các 

tài liệu nghiên cứu, các bài viết về thiên tiểu thuyết này vẫn chƣa nhiều. Vì 

thế, tìm hiểu nghiên cứu tác phẩm trên phƣơng diện nghệ thuật thể hiện nhân 

vật là một việc làm cần thiết, nhằm có cái nhìn sâu sắc, thấu đáo và đúng đắn 

hơn những thành tựu, những đóng góp của tác giả, tác phẩm Việt Lam tiểu sử. 

        Đó là những lý do thôi thúc ngƣời viết tìm hiểu về nghệ thuật thể hiện 

nhân vật trong tiểu thuyết Việt Lam tiểu sử của Lê Hoan. 

          2. Lịch sử vấn đề 

                   Tác phẩm Việt Lam tiểu sử còn có nhiều ý kiến chƣa thống nhất xung 

quanh vấn đề tác giả, văn bản. Căn cứ vào lời tựa của Việt Lam tiểu sử, những 

ý kiến đóng góp khoa học của các nhà nghiên cứu, chúng tôi cho rằng đây là 

tác phẩm của nhà văn Lê Hoan. Nhƣ đã nói ở trên, mặc dù Việt Lam tiểu sử là 

tác phẩm có nhiều giá trị nhƣng do nhiều yếu tố khách quan nên chƣa đƣợc 

quan tâm một cách đúng mức. Gần đây, Việt Lam tiểu sử đã thu hút đƣợc sự 

chú ý của nhiều nhà nghiên cứu. Qua khảo sát một số các bài viết, các công 

trình nghiên cứu, chúng tôi thấy các tác giả đã bắt đầu đi sâu nghiên cứu tìm 

hiểu về tác giả, tác phẩm Việt Lam tiểu sử, nhƣng tài liệu nghiên cứu và 

những bài viết về tác phẩm ở phƣơng diện là một tác phẩm văn học thì vẫn 

còn hạn chế. Có thể dẫn ra một số bài nghiên cứu sau. 

          Trong Tạp chí Hán Nôm số 3 - 1997, nhà nghiên cứu Trần Nghĩa khi 

lập danh mục và phân loại tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam đã xác định Việt 

Lam tiểu sử là cuốn tiểu thuyết lịch sử viết theo lối kết cấu chƣơng hồi do Vũ 

Xuân Mai biên soạn, Lê Hoan nhuận sắc. Không chỉ khẳng định về mặt thể 

loại, tác giả Trần Nghĩa còn tập trung dịch cuốn sách này trên cơ sở tham 

khảo nhiều ý kiến và các bản dịch khác nhau, để giúp bạn đọc có dịp tiếp cận 

với tiểu thuyết Việt Lam tiểu sử dƣới dạng hoàn chỉnh và đầy đủ nhất của nó 

đồng thời mong muốn cho nhiều bạn đọc đƣợc thƣởng thức một cuốn tiểu 



  

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                             http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 
3 

thuyết viết về giai đoạn lịch sử oai hùng của dân tộc mà trung tâm là cuộc 

khởi nghĩa Lam Sơn. 

         Trên Tạp chí Văn học số 8 - 1999, nhà nghiên cứu Chƣơng Thâu có bài 

viết “Đọc Việt Lam xuân thu bản duy tân nghĩ về người khắc in, công bố và 

một vài nhân vật thời đại”. Trong bài nghiên cứu, tác giả Chƣơng Thâu không 

có chủ định phân tích cuốn Việt Lam tiểu sử xem giá trị sử học của nó nhƣ thế 

nào. Bởi vì, vấn đề này từ lâu giới nghiên cứu đã từng đề cập và xác định tác 

phẩm là một cuốn tiểu thuyết có nhiều phần hƣ cấu. Mục đích chính của nhà 

nghiên cứu cũng không phải đi tìm xem ai là tác giả của cuốn sách vì muốn 

xác định một cách chính xác thì cần phải có nhiều chứng cứ và nhiều thời 

gian, vấn đề ở chỗ ngƣời viết còn băn khoăn về ngƣời cho khắc in và công bố 

cuốn Việt Lam tiểu sử. Dƣ luận mấy chục năm gần đây vẫn cho Lê Hoan là 

một ngƣời phản bội, đứng trong hàng ngũ xâm lƣợc để chống lại tổ quốc. Nói 

đến Lê Hoan, ngƣời ta nhớ đến việc đàn áp cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Đã có 

câu thơ “Giặc nhờ Đề Thám nổi công lao”. Câu thơ này ở trong một bài thơ 

trào phúng của Nguyễn Thiện Kế Vịnh Tổng đốc Hải Dương đã đƣợc triều 

đình phong đến chức Khâm sai, và hạ thêm lời kết luận rất gay gắt: 

                                 Khâm sai mà vẫn hùa theo Pháp 

                                 Nhục ấy còn vinh ở chỗ nào? 

          Đó là những định kiến đã ăn sâu vào nếp nghĩ của nhân dân và đƣợc lƣu 

truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Ngƣời ta cũng không phải dè dặt gì để 

xếp Lê Hoan vào hàng ngũ con ngƣời đứng về phía chống lại tổ quốc Việt 

Nam. Tác giả bài viết cũng cho biết rằng hiện nay chƣa thấy một tài liệu lịch 

sử và sử gia nào đánh giá nhân vật này một cách chính thức, nhƣng dƣ luận 

nhƣ vậy cứ thế truyền đi và cho đến bây giờ thì gần nhƣ đối với Lê Hoan vấn 

đề đã đƣợc an bài. Theo PGS. Chƣơng Thâu, chúng ta không có điều kiện và 

không thể đi ngƣợc lại những định kiến hầu nhƣ khó lay động, nhƣng khi đã 
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gặp một tác phẩm nhƣ Việt Lam tiểu sử, phải chăng chúng ta nên đặt ra một 

câu hỏi khác hơn? Từ đó, nhà nghiên cứu đã không đánh giá tác phẩm Việt 

Lam tiểu sử nhƣ một tác phẩm sử học mà chỉ xem nó đơn thuần là một cuốn 

“tiểu thuyết lịch sử”. Theo tác giả, bút pháp chủ yếu của Việt Lam tiểu sử là: 

“Theo kiểu chương hồi, cách diễn thuật miêu tả không hợp với nghệ thuật tiểu 

thuyết hiện đại, nhưng chủ đề, chủ ý của tác giả thì rõ ràng là rất được chân 

trọng. Tác giả muốn tô đậm cho những cử chỉ nghĩa khí, những sự tích anh 

hùng. Tư tưởng dân tộc, lòng tự hào, chí bất khuất, niềm tha thiết với vận 

mệnh tổ quốc là điều rõ ràng không thể nào phủ nhận được” [63,38]. Quan 

điểm này của Chƣơng Thâu góp phần nhấn mạnh, Việt Lam tiểu sử là một tác 

phẩm văn chƣơng thực sự. Dù nghệ thuật chƣa đạt đến đỉnh cao của tiểu 

thuyết hiện đại nhƣng nội dung rất có giá trị và đáng đƣợc chân trọng vô cùng. 

Tác giả của bài viết cũng bày tỏ những suy nghĩ của mình khi nghĩ đến những 

ngƣời hoạt động quốc sự ở nƣớc ta vào cuối thế kỷ XIX đầu thế  kỷ XX. Tình 

hình đất nƣớc lúc đó khiến cho các tờng lớp sĩ phu trở nên phân hóa sâu sắc. 

Một lớp đông đảo đã đứng hẳn vào hàng ngũ đối lập với kẻ thù, cũng có một 

số vì hoàn cảnh vì nhiều điều kiện này nọ phải hợp tác với kẻ địch. Trong số 

những con ngƣời phải ra hợp tác với chính quyền thực dân và đƣợc “mẫu 

quốc” dành cho khá nhiều sự ƣu đãi đến mức gây nhiều điều tiếng cho nhân 

dân nổi lên hai nhân vật là Hoàng Cao Khải và Lê Hoan. Thế nhƣng theo 

Chƣơng Thâu, Hoàng Cao Khải lại là tác giả của một số bài thơ hay và tƣ 

tƣởng, nhất là tƣ tƣởng yêu nƣớc thì lại rất rõ ràng, rất đáng đƣợc ghi nhận. 

Với Lê Hoan cũng vậy, nhà nghiên cứu  cho rằng khi xem tác phẩm Việt Lam 

tiểu sử, chúng ta cũng nên chú ý lời tựa của Lê Hoan khi cho khắc in và công 

bố tác phẩm này. Đây là lời tác giả Việt Lam tiểu sử ca ngợi Lê Lợi “... Cần 

phải tường tận bản sắc anh hùng của Lê Thái Tổ. Khi thời cơ chưa đến thì 

thuận theo đạo trời yên tâm với mệnh, thương kẻ sĩ, yêu dân lành, giả cách 


