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MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do chọn đề tài 

       1.1. Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam là một bộ phận hợp thành quan trọng 

của nền văn học Việt Nam. Từ nền văn học dân gian đến văn học viết thời kỳ hiện 

đại, văn học các dân tộc thiểu số luôn có mặt và đã góp phần tạo nên diện mạo của 

một nền văn học dân tộc Việt Nam vừa phong phú, đa dạng, vừa thống nhất và giàu 

bản sắc. Bên cạnh đội ngũ các nhà văn, nhà thơ người Kinh còn có đội ngũ các tác giả 

người dân tộc thiểu số ngày càng đông đảo và trưởng thành, góp phần làm nên diện 

mạo văn học hiện đại nước nhà. Vì vậy, việc nghiên cứu thơ văn các dân tộc thiểu số 

là hết sức quan trọng và cần thiết, đặc biệt là nghiên cứu các tác phẩm do chính các 

tác giả người dân tộc thiểu số sáng tác. Các thế hệ cầm bút ngày một đông đảo và 

trưởng thành hơn như: Nông Quốc Chấn, Bàn Tài Đoàn, Nông Viết Toại, Hoàng Hạc, 

Triều Ân, Vi Hồng, Cao Duy Sơn, Vi Thị Kim Bình … Họ là những cây bút tiêu 

biểu, có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của văn học dân tộc thiểu số nói riêng 

và cho nền văn học Việt Nam hiện đại nói chung. Đội ngũ những người sáng tác văn 

xuôi các dân tộc thiểu số (từ 1975 đến nay) có ý thức tìm hiểu về cội nguồn, về bản 

sắc dân tộc trong văn học, tiếp tục sáng tác bằng tiếng mẹ đẻ để gìn giữ vốn ngôn ngữ 

dân tộc như Nông Viết Toại, có nhà văn thời kỳ đầu sáng tác bằng tiếng dân tộc, thời 

gian sau sáng tác bằng tiếng Việt như Vi Hồng, cũng có tác giả ngay từ đầu đã dùng 

tiếng Việt làm ngôn ngữ sáng tác như Triều Ân, Cao Duy Sơn …Trong đó, phải kể 

đến nhà văn miền núi người dân tộc Nùng - Hoàng Quảng Uyên, một cây bút trưởng 

thành sau năm 1975.  

1.2. Ngòi bút của Hoàng Quảng Uyên luôn hướng về những người con của 

dân tộc miền núi phía Bắc. Tuy những trang viết của ông rất giản dị, mộc mạc 

nhưng thể hiện sự hiểu biết sâu sắc mang đậm nét riêng về phong tập tập quán, 

về những phẩm chất văn hóa gắn với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc 

thiểu số phía Bắc. Đọc những tác phẩm của ông, ta nhận thấy bản sắc văn hóa 

dân tộc luôn đậm nét trong toàn bộ tác phẩm. Trong hơn 20 năm cầm bút, miệt 

mài với quá trình sáng tạo nghệ thuật, ông đã tạo được dấu ấn riêng trong lòng 

độc giả với một cá tính sáng tạo độc đáo.   
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 1.3. Nhà văn Hoàng Quảng Uyên sáng tác rất nhiều thể loại văn học khác nhau 

như: Kí, lý luận phê bình, tiểu thuyết ... Độc giả vẫn chú ý đến ông ở thể loại kí với 

các tác phẩm tiêu biểu như: Bài kí Thầy giáo Đại học - tác phẩm đặc sắc được trao 

giải B (không có giải A) của Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp 1988; Bút kí Trí 

thức tỉnh lẻ, in trên Báo Văn nghệ, những năm đầu “đổi mới”...  Song 2 năm trở lại 

đây, từ khi tập tiểu thuyết Mặt trời Pác Bó ra đời và được trao giải thưởng trong cuộc 

vận động sáng tác và quảng bá các tác phẩm Văn học - Nghệ thuật và Báo chí về 

cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đánh dấu 

bước tiến mới trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn thì ông lại được độc giả biết đến 

với thể loại tiểu thuyết.  

 1.4. Có thể nói, trong toàn bộ khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam, từ trước tới 

nay, chúng ta mới thấy xuất hiện 2 nhà văn tiêu biểu viết tiểu thuyết lịch sử. Đó là 

nhà văn Nguyễn Trường Thanh và nhà văn Hoàng Quảng Uyên. Nhà văn Nguyễn 

Trường Thanh với những tập tiểu thuyết lịch sử tái hiện chân dung của các nhân vật 

lịch sử gắn với vùng đất và con người xứ Lạng. Riêng Hoàng Quảng Uyên là người 

dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc Việt Nam đầu tiên viết tiểu thuyết lịch sử về Bác 

Hồ kính yêu. Đó là một cố gắng, một tình yêu đáng ghi nhận của nhà văn Hoàng 

Quảng Uyên trong việc tái hiện nhân vật lịch sử là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Bởi 

vậy, việc nghiên cứu tiểu thuyết lịch sử của Hoàng Quảng Uyên là một công việc cần 

thiết, mang ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn. 

 1.5. Hiện nay, văn học địa phương cũng đã đưa vào giảng dạy tại hai cấp 

học là bậc Trung học cơ sở và bậc Tiểu học. Do đó, việc thực hiện đề tài này 

cũng sẽ góp một phần tư liệu bổ ích cho sự nghiệp giáo dục tại tỉnh Cao Bằng - 

quê hương của tác giả Hoàng Quảng Uyên. Bên cạnh đó, rất nhiều nhà khoa học 

tại Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã và đang bắt tay vào xây dựng bộ 

giáo trình Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại để giảng dạy cho hệ Đại 

học và Sau đại học. Việc nghiên cứu tiểu thuyết lịch sử của Hoàng Quảng Uyên 

sẽ góp thêm tư liệu quan trọng cho việc giảng dạy và học tập học phần này trong 

trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên nói riêng và trong hệ thống các 

trường Đại học Sư phạm nói chung.  
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