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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

1.1. Với lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt 

Nam đã trải qua nhiều biến cố, thăng trầm song cũng đầy hào hùng. Trong 

quá trình sinh tồn, việc giữ gìn bản sắc văn hoá người Việt luôn được quan 

tâm. Do đó, mảng đề tài viết về lịch sử - văn hoá luôn thu hút sự quan tâm, 

chú ý của các nhà văn và độc giả. 

Trong khoảng thời gian từ 1945 đến thời kỳ Đổi mới, văn học ưu tiên 

cho các vấn đề thời sự nên tiểu thuyết lịch sử ít được chú trọng. Sau Đại hội 

Đảng VI (1986) với tinh thần đổi mới “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng 

sự thật, nói rõ sự thật” văn học Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh 

về văn xuôi. Trong đó, tiểu thuyết lịch sử không còn bị bó buộc, chi phối bởi 

nhiệm vụ chính trị mà được tự do sáng tác. Vì thế, tiểu thuyết lịch sử giai 

đoạn này gặt hái được nhiều thành công với nhiều cây bút tên tuổi như Hoàng 

Quốc Hải, Võ Thị Hảo, Nguyễn Xuân Khánh,…. Các tác giả tiểu thuyết lịch 

sử thời kỳ Đổi mới đã có nhiều thể nghiệm, cách tân nhằm đem lại sự chuyển 

biến mới mẻ, sâu sắc về tư tưởng và nghệ thuật tiểu thuyết. Việc tìm hiểu tiểu 

thuyết nói chung và tiểu thuyết lịch sử nói riêng là đề tài thời sự và được sự 

quan tâm sát sao của giới nghiên cứu văn học nước nhà. 

1.2. Nguyễn Xuân Khánh sáng tác từ cuộc kháng chiến chống Mỹ 

nhưng phải sang thập kỷ đầu của thế kỷ XXI mới được biết đến như một cây 

bút tiểu thuyết hàng đầu của văn học Việt Nam hiện đại. Tiểu thuyết gia “lão 

thành” này đã lần lượt “trình làng” bộ ba tiểu thuyết lịch sử - văn hoá đồ sộ: 

Hồ Quý Ly (2000), Mẫu thượng ngàn (2006) và Đội Gạo lên chùa (2011). 

Về tiểu thuyết lịch sử, Nguyễn Xuân Khánh quan niệm “Lịch sử là cái 

kho tàng chứa đựng những mơ ước ẩn ngầm của cái vô thức tập thể của cộng 

đồng dân tộc. Viết về lịch sử ta có thể tìm hiểu dân tộc ta sâu hơn. Văn hoá 
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Việt cũng là vấn đề nằm trong dòng ấy, nhất là văn hoá làng xã” (“Chúng ta là 

những người nhà quê”, Báo Tuổi trẻ, số ra ngày 16-7-2006). Do đó,  Đội gạo 

lên chùa tiếp tục mạch tự sự văn hoá - lịch sử trong Hồ quý Ly và Mẫu thượng 

ngàn. Tác phẩm viết về ảnh hưởng của văn hoá Phật giáo trong đời sống 

người dân nông nghiệp Bắc Bộ, qua những biến thiên của lịch sử Việt Nam 

gần như trải dài suốt thế kỷ XX, từ công cuộc xây dựng và khai hoá của thực 

dân Pháp, cuộc kháng chiến chống Pháp, đến cải cách ruộng đất, kháng 

chiến chống đế quốc Mỹ, những ngày đầu thống nhất đất nước... Đội gạo lên 

chùa vừa ra đời đã nhận được sự đánh giá cao của giới nghiên cứu phê bình, 

báo chí và sự đón nhận nồng nhiệt của nhiều độc giả yêu văn học. Sự thành 

công của tác phẩm được ghi nhận bằng các giải thưởng cao nhất của Hội nhà 

văn Việt Nam 2011, Hội nhà văn Hà Nội 2011. Và chỉ sau khi “xuất xưởng” 

hai tháng, nhà xuất bản Phụ Nữ đã chuẩn bị tái bản để đáp ứng đòi hỏi của 

độc giả. 

1.3. Đội gạo lên chùa ra mắt bạn đọc khi nhà văn Nguyễn Xuân Khánh  

gần 80 tuổi, đã cho ta thấy được bút lực dồi dào, khả năng sáng tạo đáng kính 

nể của nhà văn. Ngay sau khi xuất bản, tiểu thuyết Đội gạo lên chùa đã thu 

hút được sự quan tâm chú ý của xã hội và trở thành một trong những tác phẩm 

thành công nhất của thể loại tiểu thuyết đương đại. Làm nên thành công của 

Đội gạo lên chùa không chỉ có nội dung tư tưởng mà còn có cả những yếu tố 

hình thức nghệ thuật đặc sắc để truyền tải những tư tưởng đó. Sẽ thật thiếu sót 

khi chúng ta chỉ quan tâm tới nội dung mà quên mất những sáng tạo, đóng 

góp của tác giả về mặt nghệ thuật. Do đó, tìm hiểu Nghệ thuật tiểu thuyết 

Nguyễn Xuân Khánh qua tác phẩm Đội gạo lên chùa là một công việc cần 

thiết, giúp ta nhìn nhận tác phẩm một cách toàn diện. Qua đó cũng chỉ ra được 

tài năng của nhà văn, những đóng góp quan trọng của Nguyễn Xuân Khánh 

cho nền tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới.            
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2. Lịch sử vấn đề 

2.1. Vài nét về tác giả 

Nguyễn Xuân Khánh sinh năm 1933, bút danh là Đào Nguyễn, quê gốc 

ở làng Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội. Năm 1953 vào bộ đội sau đó ông làm 

việc tại tạp chí Văn nghệ quân đội rồi Báo Thiếu niên Tiền Phong. Nguyễn 

Xuân Khánh là một cây bút khá đa dạng, ông sáng tác truyện ngắn, kịch, tiểu 

thuyết và dịch thuật, trong đó có thể kể đến: 

- Rừng sâu (tập truyện ngắn, Nxb Văn học, 1962), 

- Miền hoang tưởng (tiểu thuyết, Nxb Đà Nẵng, 1990), 

- Hai đứa trẻ và con chó Mèo xóm núi (Nxb Nhi đồng, Hà Nội, 2002),      

 - Mưa quê (Nxb Nhi đồng, Hà Nội, 2003). 

- Hồ Quý Ly (tiểu thuyết), 2000. Tác phẩm này nhận được một loạt các 

giải thưởng: Giải thưởng Cuộc thi tiểu thuyết (1998 - 2000) của Hội nhà văn 

Việt Nam; Giải thưởng của Hội nhà văn Hà Nội 2001; Giải thưởng Mai vàng 

của Báo Người lao động, 2001; Giải  thưởng Thăng Long của Uỷ ban nhân 

dân thành phố Hà Nội, 2002. 

- Mẫu thượng ngàn (tiểu thuyết), 2006. Giải thưởng Hội nhà văn Hà 

Nội, 2006; Giải thưởng văn Doanh nhân, 2007. 

  - Đội gạo lên chùa (tiểu thuyết), 2011. Giải thưởng Hội nhà văn Việt 

Nam, 2011; Giải thưởng Hội nhà văn Hà Nội 2011. 

- Và nhiều  tác phẩm dịch. 

Nguyễn Xuân Khánh tuy sáng tác không nhiều nhưng những tác phẩm 

của nhà văn thực sự là những viên ngọc quý của thể loại tiểu thuyết lịch sử 

nói riêng và của văn học Việt Nam thời  kỳ đổi mới nói chung. 

2. 2. Các bài viết có liên quan tới tác phẩm Đội gạo lên chùa 

Tiểu thuyết Đội gạo lên chùa được sáng tác khi nhà văn Nguyễn Xuân 

Khánh đã ở cái tuổi “ xưa nay hiếm”, sự thành công của tác phẩm một lần nữa 
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đã góp phần khẳng định tên tuổi và tài năng của ông trong nền tiểu thuyết 

Việt Nam hiện đại. Tác phẩm vừa ra mắt đã thành sự kiện: 

- Ngày 20 tháng 6 năm 2011 Hội nhà văn Hà Nội và Nhà xuất bản Phụ  

Nữ tổ chức giới thiệu và tọa đàm tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn 

Nguyễn Xuân Khánh. Nổi bật trong cuộc tọa đàm này là một số ý kiến sau:  

+ Nhà văn Hoàng Quốc Hải một người tâm huyết với loại tiểu thuyết 

lịch sử đã nêu những điều tâm đắc của mình về tiểu thuyết Đội gạo lên chùa 

của tác giả Nguyễn Xuân Khánh: “Anh luôn đụng đến những vấn đề bản chất 

của văn hoá Việt, đó là Mẫu thượng ngàn - hiện tượng văn hoá thuần Việt; và 

giờ đây là đạo Phật - hiện tượng văn hoá du nhập nhưng đã được Việt hoá. 

Đội gạo lên chùa cũng là lời cảnh báo về những giá trị cốt yếu, sâu thẳm, đẹp 

đẽ của văn hoá Việt đang bị phá huỷ, đang dần biến mất”[21]. 

+ Nhà nghiên cứu trẻ Phạm Xuân Thạch nhìn nhận ở một góc độ khác - 

góc độ hình thức thể loại đã chỉ ra sự độc đáo của Đội gạo lên chùa trong 

tương quan sự phát triển của tiểu thuyết hiện đại. Đó là “Nguyễn Xuân Khánh 

là một trường hợp độc đáo khi mọi sự thể nghiệm, đột phá về hình thức đã trở 

nên bão hoà thì ông lại trở về với dạng sơ khai của tiểu thuyết: tiểu thuyết 

truyền thống”[21]. 

Không chỉ nhìn nhận nhận ở hình thức thể loại, Phạm Xuân Thạch còn 

chỉ ra rằng, tiểu thuyết Đội gạo lên chùa cho ta cái nhìn sâu sắc hơn về các 

giá trị văn hoá, tinh thần của người Việt trong sự vận động của lịch sử. Đó là 

“Tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh giống như một “kẻ cạnh tranh” của sử 

học, nó buộc chúng ta phải nhìn hiện thực lịch sử với một con mắt phức tạp 

hơn. Nó buộc ta phải suy tư về những nền móng của sự tồn tại bền bỉ của làng 

xã ở đồng bằng Bắc Bộ, những cơ chế tự điều tiết về mặt tinh thần và về cả 

những gì đã bị những sự vận động của lịch sử tàn phá…”(trang bìa 4 - Tiểu 

thuyết Đội gạo lên chùa). 


