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LỜI CẢM ƠN 
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Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài, tôi luôn nhận được sự giúp 

đỡ, động viên của bạn bè và những người thân trong gia đình. Tôi xin chân 

thành cảm ơn! 

 

Hà Nội, tháng 12 năm 2014 

 

Học viên 

 

 

Đào Thị Lý 
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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Nội dung, 

các số liệu, kết quả trong luận văn là trung thực và chưa được công bố trong 

bất kỳ công trình nào khác. Các tài liệu sử dụng tham khảo đã được trích 

nguồn đầy đủ và chính xác. 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

                                                                     

Tác giả luận văn 

 

           Đào Thị Lý 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

1.1 Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, với 54 dân tộc anh em cùng với vị 

trí đặc biệt trải dài từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây của khu vực Đông 

Nam Á, thuận lợi cho sự giao lưu văn hóa với các nước trong khu vực. Đó 

cũng chính là điều kiện thuận lợi phát triển nền văn hóa phong phú, đa dạng 

và độc đáo. Trong điều kiện hội nhập thế giới hiện nay, ngoài việc tiếp thu 

những tinh hoa văn hóa thế giới thì việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc là 

nhiệm vụ, yêu cầu bức thiết. Xác định được tầm quan trọng này trong Đại hội 

đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ XIII “Xây dựng nền 

văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc” trên cơ sở khai thác và phát triển mọi giá trị 

văn hóa nghệ thuật của các dân tộc, tạo ra sự thống nhất trong tính đa dạng và 

phong phú của nền văn hóa Việt Nam. 

Giá trị văn hóa nghệ thuật của các dân tộc thiểu số được xây dựng bởi 

rất nhiều thể loại nghệ thuật trong đó truyện thơ là một minh chứng tiêu biểu. 

Đây không chỉ là một thể loại văn học mà còn là hình thức sinh hoạt văn hóa, 

nghệ thuật vừa cổ truyền vừa hiện đại mang đậm bản chất dân tộc, được nhiều 

bạn đọc yêu thích.  

1.2 Từ trước đến nay, truyện thơ được nghiên cứu chủ yếu từ góc độ thi 

pháp, mô hình cốt truyện, giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm hay từng 

dân tộc riêng lẻ. Tuy đây đó các nhà nghiên cứu đã đề cập và bước đầu có 

những phát hiện tinh tế về vấn đề bi kịch tình yêu trong truyện thơ các dân tộc 

thiểu số, song chưa có một công trình nào triển khai một cách hệ thống trên 

các phương diện: xung đột bi kịch, nhân vật bi kịch và hiệu ứng bi kịch. Đó 

cũng chính là lí do để chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu của luận văn là: Bi 

kịch tình yêu trong truyện thơ các dân tộc thiểu số. Khi thực hiện đề tài 

này, chúng tôi hy vọng sẽ có một cái nhìn hệ thống, tổng quát về vấn đề bi 
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kịch tình yêu trong truyện thơ của các dân tộc thiểu số, đồng thời góp thêm tư 

liệu làm phong phú diện mạo thể loại truyện thơ các dân tộc ít người của dân tộc.  

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 

2.1 Những công trình nghiên cứu về truyện thơ theo thập niên. 

  Truyện thơ các dân tộc thiểu số là một thể loại độc đáo trong bộ phận 

văn học dân gian Việt Nam. Thể loại truyện thơ từ khi ra đời đã thu hút sự 

quan tâm của nhiều nhà khoa học và giới nghiên cứu trong nước. Trong 

những năm 1960, nghiên cứu truyện thơ chỉ dừng lại là những bài giới thiệu 

phần mở đầu các cuốn sách sưu tầm, hợp tuyển, các bài tạp chí… Đến những 

năm 1980, truyện thơ được khẳng định như một thể loại riêng với các công 

trình nghiên cứu như: Lịch sử văn học Việt Nam tập (tập 1, năm 1980) của 

Nông Quốc Chấn và Phan Đăng Nhật, Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam 

(1981) của Phan Đăng Nhật, Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt 

Nam (1983) của Võ Quang Nhơn… đến những năm 1990, qua công trình Đặc 

điểm thi pháp truyện thơ các dân tộc thiểu số (luận án PTS năm 1997) của Lê 

Trường Phát đã xác lập các yếu tố thi pháp của thể loại độc đáo này. Sau đây, 

chúng tôi sẽ điểm lại kết quả nghiên cứu của các công trình nghiên cứu để 

thấy được những bước ngoặt quan trọng trong hành trình nghiên cứu truyện 

thơ các dân tộc thiểu số. 

Trong bài viết Mấy ý nghĩ về truyện cổ Tày – Nùng (1964) của Nông 

Quốc Chấn dùng để giới thiệu cho hai tập truyện thơ Tày Nùng, tác giả chỉ 

nói riêng về truyện cổ Tày – Nùng. Bài viết dành phần lớn để miêu tả nội 

dung hiện thực và đạo đức được truyện thơ Tày – Nùng (cụ thể có 8 tác phẩm 

trong hai cuốn sách) phản ánh cả mặt tích cực và mặt tiêu cực. Tác giả bài 

viết có một số phát hiện khá tinh tế của một người am hiểu về văn học Tày – 

Nùng. Ông đã nêu lên được “sự kết hợp chặt chẽ” giữa “tính dân tộc” với 

“tính bình dân”, “cái đẹp, cái cao thượng xen lẫn cái bi và cái hùng”. Mặt 
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khác, ông chỉ ra điểm yếu của truyện thơ Tày – Nùng là “có nhiều truyện đã 

theo một cách gần giống nhau, nghĩa là nhiều chỗ mang tính chất ước lệ” [3]. 

Theo ông, tính dân tộc, tính bình dân được thể hiện ở cách bố cục câu chuyện, 

cách xây dựng nhân vật và cách dùng lời thơ. Cụ thể là “truyện thơ được sắp 

xếp thành từng chương, từng tiết, từng đoạn. Cách kể không cầu kỳ, phức tạp 

mà nôm na dễ hiểu. Khi chấm dứt đoạn trước bước vào đoạn sau, lúc nào 

cũng có câu “Lại ca đoạn”… Khi diễn tả, ý chính của mỗi đoạn được nhấn 

mạnh, thậm chí được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Về nghệ thuật miêu tả, tác 

giả dân gian đã dùng những hình ảnh quen thuộc với dân tộc, cảnh bên ngoài 

được gắn với ý nghĩa, tình cảm của nhân vật, ít đoạn tả dài dòng. Nông Quốc 

Chấn đã phát hiện ra một đặc điểm chung cho truyện thơ Tày – Nùng là trong 

bút pháp mô tả: sự lặp đi lặp lại theo một công thức có sẵn nào đó thành ra 

ước lệ. Như vậy, đây là một đóng góp của nhà thơ – nhà văn hóa Tày – Nùng 

Nông Quốc Chấn. Ông đã đưa ra nhận xét về cách kết cấu cốt truyện thơ: kể 

theo trật tự thời gian tuyến tính, bố cục thành từng chương, đoạn. Đó là một 

đặc điểm cho thấy truyện thơ đã vượt khỏi quỹ đạo của văn học dân gian về 

phương diện cách kể. Ông cũng đã đưa ra “mô hình lời chuyển đoạn” của 

truyện thơ Tày – Nùng. Nhận xét của ông về nghệ thuật tả cảnh lại càng 

khẳng định tính chất văn học dân gian của thể loại truyện thơ không có hoặc 

có chưa đáng kể những lời tả cảnh trực tiếp.  

Về phương diện ngôn ngữ, nhìn chung hầu hết các tác phẩm thường ít 

có những đoạn, những câu mang chất suy nghĩ sâu sắc, ít những hình ảnh độc 

đáo, ít trữ tình mà chỉ nặng về kể lể nhiều hơn. Có những truyện tác giả đã 

dùng quá nhiều từ Hán Việt, rất ít sử dụng những hình ảnh, ca dao, tục ngữ 

dân tộc; trong một truyện, một nhân vật, nhắc lại quá nhiều lần về một đoạn 

đối thoại làm mất cả tính sinh động của nhân vật, cùng một tên đất, tên người 

nhưng mỗi đoạn lại gọi khác nhau và hay vay mượn tên lịch sử của nước  
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