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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài: 

1.1. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại thời kỳ chống Mĩ cứu nước 

Dương Thị Xuân Quý là người trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường 

miền Nam. Dương Thị Xuân Quý cũng đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của 

một nhà văn xuất sắc tại Tạp chí Văn nghệ Trung Trung Bộ thuộc chiến 

trường khu V.  

 Trẻ cả về tuổi đời và tuổi nghề, nhưng trong chị, ý thức về nghề cầm 

bút luôn luôn được nhà văn trân trọng và coi đó là công việc của một “Thƣ ký 

thời đại” để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất từ cuộc kháng chiến vĩ 

đại của dân tộc.  Vì vậy, mà đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ (mới 16 tháng 

tuổi) nhưng  nhà văn đã sẵn sàng gạt nỗi buồn phải xa con gái bé bỏng,  xung 

phong lên đường  vì nghĩa lớn, theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc.  Bằng 

tình yêu nước nồng nàn, nhà văn đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đặc 

biệt là nỗi nhớ con để  làm tròn nhiệm vụ của một nhà văn chiến sĩ tại một 

trong những chiến trường ác liệt nhất lúc bấy giờ.  

1.2. Tình yêu nước gắn với tình yêu văn chương mãnh liệt là hai  ngọn 

nguồn thường trực trong trái tim của nhà văn. Dù ở chiến trường vẻn vẹn 

chưa đầy một năm nhưng Dương Thị Xuân Quý đã để lại trong lòng bạn bè và 

đồng nghiệp những ấn tượng cao đẹp về một nữ nhà văn với vóc dáng nhỏ bé 

nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Mà ngọn lửa nhiệt huyết ấy chính là niềm say mê 

viết. Viết trong mọi hoàn cảnh. Viết ngay cả khi sức khỏe không được tốt. 

Viết bằng cả niềm say mê như chưa bao giờ được cầm bút. Tuy thời gian 

dành cho công việc sáng tác không nhiều, bởi hoàn cảnh khốc liệt của chiến 

trường nhưng hễ có thời gian là nhà văn lại tranh thủ sáng tác. Là người trực 

tiếp tham gia chiến đấu, được chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh, được 

tận mắt thấy tinh thần chiến đấu anh dũng của đồng bào chiến sĩ miền Nam 

cũng như tình thần hăng say dựng xây xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở miền Bắc 
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nên nhà văn đã đưa những sự thật anh hùng ấy vào các sáng tác của mình.  

Bản thân chị cũng thường xuyên lao đến những nơi “ tuyến lửa” ác liệt ấy để 

lấy tư liệu sống cho các tác phẩm của mình.   

1.3. Bằng sự nhạy cảm và ước muốn đưa thực tế của công cuộc xây 

dựng XHCN ở miền Bắc và cuộc chiến chống quân thù xâm lược ở miền Nam 

vào tác phẩm để phục  vụ và cổ vũ cho sự nghiệp kháng chiến và kiến thiết tổ 

quốc nên trong quá trình sáng tạo văn chương nhà văn đã xây dựng được  

những hình ảnh rất đẹp, rất chân thực, có giá trị cổ vũ cao cho công cuộc  

kháng chiến và kiến thiết đất nước.  Những giá trị ấy cũng mang tính phát hiện 

rất cao và mang giá trị nhân văn sâu sắc; ca ngợi  và khẳng định giá trị tốt đẹp và 

những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam 

Điều đặc biệt, Dương Thị Xuân Quý lại là nằm trong số rất ít nhà văn 

nữ của cả nước (trong cả hai thời kỳ chống Pháp và Mỹ) có sự nghiệp viết đã 

được đánh giá bởi Giải thưởng Nhà nước về văn học năm 2007 cho 2 tác 

phẩm là Chỗ đứng  và Hoa rừng. 

Tuy có nhiều đóng góp cho nền văn học hiện đại Việt Nam như vậy 

nhưng Dương Thị Xuân Quý chưa có nhiều người biết đến. Với mong muốn 

góp một viên gạch nhỏ xây nên hình ảnh của một nữ nhà văn – chiến sĩ anh 

hùng tới đông đảo bạn đọc và người yêu mến văn chương hiện đại, tôi đã mạnh 

dạn tìm hiểu về nhà văn Dương Thị Xuân Quý để lựa chọn làm đề tài luận văn 

Thạc sĩ của mình với mong muốn như một lời tri ân với một thế hệ  những cây 

bút trẻ đã hiến dâng cả tuổi trẻ, sức sống, sức viết cho chiến trường, góp phần 

đem lại độc lập thống nhất cho nước nhà và đóng góp cho nền văn học hiện đại 

Việt Nam những tác phẩm có giá trị.  

2.Mục đích và đối tƣợng nghiên cứu của đề tài 

2.1. Mục đích: 

Việc nghiên cứu sự nghiệp sáng tác của nhà văn Dương Thị Xuân Quý 

có vai trò quan trọng trong việc đưa các sáng tác của nhà văn hòa nhập với 
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đời sống văn học hiện đại. Từ đó tạo môi trường nghiên cứu một cách rộng rãi 

sự nghiệp sáng tác của nhà văn, đồng thời ghi nhận những sáng tạo và đóng 

góp của nhà văn trong  nền văn học hiện đại Việt nam thế kỷ XX.   

Ngoài ra, việc nghiên cứu về sự nghiệp sáng tác của nhà văn giúp ta 

hiểu được giá trị chân thực của cuộc sống, chiến đấu của quân, dân hai miền 

Nam, Bắc. 

Từ việc hiểu về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà văn, chúng ta sẽ 

thấy được những đóng góp của nhà văn đối với nền văn học hiện đại Việt 

Nam cũng như đóng góp trong lĩnh vực tinh thần nhằm cổ vũ nhân dân ta 

trong công cuộc kiến thiết và bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm. 

2.2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 

Đề tài đi sâu vào tìm hiểu, nghiên cứu về sự nghiệp sáng tác của nhà 

văn Dương Thị Xuân Quý.  

3. Lịch sử vấn đề 

Vì là một nhà văn quá trình sáng tác còn ngắn, lại ra đi quá sớm khi  

mới ở 28 tuổi, nên sự nghiệp và cuộc đời của nhà văn chưa được nhiều người 

biết tới. Chính vì vậy mà cho đến nay chưa có nhiều công trình của cá nhân 

hay tập thể nghiên cứu riêng về  cuộc đời và sự  nghiệp của nhà văn.  

Sau khi hai tác phẩm của nhà văn là Chỗ đứng và Hoa rừng ra mắt thì 

nhà văn mới được người đọc chú ý. Phần lớn số bài viết về Dương Thị Xuân 

Quý đã được tập hợp in trong sáng tác: Dƣơng Thị Xuân Quý, Nhật ký và tác 

phẩm do Nxb Hội Nhà Văn phát hành năm 2007 với các tác giả như: Nguyễn 

Anh Tuấn, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Thị Việt Nga, Thương Huyền, Nguyễn 

Thế Khoa. Nguyên Ngọc cũng viết về Dương Thị Xuân Quý qua bài :Chiến 

trƣờng những năm tháng ấy, sống và viết…Ngoài ra còn một số đơn vị, cơ 

quan thông tin tuyên truyền cũng tổ chức lễ kỷ niệm, tổ chức các buổi nói 

chuyện về Dương Thị Xuân Quý vào dịp kỷ niệm  ngày mất của  nhà văn. 
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4. Phạm vi tƣ liệu khảo sát 

Một số tác phẩm nhật ký đã được xuất bản: nhật ký Chu Cẩm Phong,  

Dương Thị Xuân Quý, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc… Một số tác giả: 

nhà văn Nguyên Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Nguyễn Thị Như Trang, 

Nguyễn Thị Ngọc Hải…Các tác phẩm, bài viết viết về nhà Văn Dương Thị 

Xuân Quý của nhà thơ Bùi Minh Quốc, các nhà văn, tác giả là bạn bè, đồng 

nghiệp với nhà văn viết về nhà văn… 

5. Phƣơng  pháp nghiên cứu: 

Phương pháp lịch sử 

Phương pháp hệ thống  

Phương pháp phân tích –tổng hợp 

Phương pháp loại hình 

Phương pháp so sánh đối chiếu 

6. Đóng góp mới của luận văn 

Nghiên cứu về nhà văn Dương Thị Xuân Quý luận văn mong muốn đề 

xuất một nhận thức và đánh giá về một nữ nhà văn có nhiều đóng góp với nền 

văn xuôi hiện đại còn chưa được nhiều người biết đến. 

7. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, nội dung của luận 

văn được triển khai trong ba chương: 

Chương I: Bôi cảnh xã hội và đời sống văn học 

Chương II: Truyện ngắn và bút ký Dƣơng Thị Xuân Quý 

Chương III: Nhật ký Dƣơng Thị Xuân Quý 
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Chƣơng 1 

BỐI CẢNH XÃ HỘI VÀ ĐỜI SỐNG VĂN HỌC 

1.1. Bối cảnh xã hội 

1.1.1 Thời kỳ từ 1954 đến 1964  

1.1.1.1.Miền Bắc  xây dựng xã hội chủ nghĩa 

Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, nước ta bị chia cắt làm 2 miền: 

miền Bắc tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa, miền Nam tiếp tục cuộc kháng 

chiến chống quân thù xâm lược và bè lũ tay sai.  

Miền Bắc hoàn toàn giải phóng là một thắng lợi to lớn của cuộc kháng 

chiến vĩ đại của dân tộc ta, nó tạo ra cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh để 

tiến tới xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ và hòa 

bình. Với quyết tâm xây dựng miền Bắc phát triển  tiến lên chủ nghĩa xã hội, 

trở thành hậu phương lớn ra sức chi viện cho tiền tuyến, tiến tới giải phóng 

hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, nhân dân miền Bắc ra sức thi đua 

trên tất cả các mặt. Với khẩu hiệu:“một ngƣời làm việc bằng hai”, trên tất cả 

các lĩnh vực từ sản xuất nông nghiệp đến công nghiệp… nhân dân đều hăng 

hái thực hiện với một quyết tâm rất cao. Giữa lúc kế hoạch ba năm cải tạo xã 

hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế xã hội ở miền Bắc sắp hoàn thành và cách 

mạng ở miền Nam đã tiến một bước nhảy vọt thì Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ III của Đảng được chính thức khai mạc tại Hà Nội từ ngày 5 đến ngày 

10 tháng 9 năm 1960. Trong diễn văn khai mạc Đại hội Chủ tịch Hồ Chí 

Minh nêu khái quát nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam và nhấn mạnh: 

“Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu 

tranh thống nhất nƣớc nhà” [6]. Đại hội đã thông qua phương hướng và 

nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.  Đồng thời xác định rõ nhiệm vụ 

cách mạng XHCN ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định nhất  đối với sự nghiệp 

cách mạng của cả nước.  Còn cuộc cách mạng ở miền Nam có ý nghĩa quyết 

định trực tiếp để đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng 


