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Lê Minh Quốc cho biết, sở dĩ ông chọn viết về Chiến tướng Tôn Thất Thuyết bởi vì lâu nay giới
sử học đánh giá rất khác nhau về vai trò của Tôn Thất Thuyết trong phong trào khởi nghĩa Cần
Vương. Do đó ông muốn tái hiện Tôn Thất Thuyết một cách toàn diện theo dạng biên niên để có
thể hình dung và khắc họa chân dung một chiến tướng yêu nước, vốn là linh hồn của phong trào
Cần Vương.
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Chiến tướng Tôn Thất Thuyết của Lê Minh Quốc

         Chuyện mở ra vào một đêm mưa “sấm sét đùng đùng” và cũng kết trong một đêm mưa như thế.Ở những trang đầu và những trang cuối, câu văn “Tưởng như thác lũ xé toạc mây đen mà trút nước xuống cõi trần”được lặp lại có dụng ý nghệ thuật, tạo một điệp ngữ lưu ý bạn đọc về kết cấu đầu cuối tươngứng của truyện.  Bản thân kết cấu này đã sắp xếp toàn bộ diễn biến truyện vào một hình tượng chung, thể hiệnsự bế tắc của một thời kỳ lịch sử đau thương, một đêm đen lịch sử, thời Pháp bắt đầu xâm lượcViệt Nam mà cuốn sách dùng làm bối cảnh. Bế tắc đến mức nhân vật chính của truyện, chiếntướng thượng thư Bộ binh triều Nguyễn - Tôn Thất Thuyết, vào hồi kết chỉ còn biết “cầm gươmchém đá cho hả giận” chém tóe lửa để rồi… cây trường kiếm một thước thành con dao cùn dămphân (tr.200). Đường gươm cùng cực ấy vừa sáng lên như là bộc phát tất yếu của bầu không khí bi hùngđược nén chặt trong suốt diễn biến truyện, lại vừa cùn đi thành một biểu tượng bi hài của chínhbầu không khí ấy.  Bi hài và bi hùng luôn đan xen và trải đều trong cả 13 chương của cuốn sách. Bi hài như vua TựĐức hay thơ hơn giỏi việc nước, một ông vua “nói giữa thanh thiên bạch nhật mà các thượngquan cứ tưởng ngài đang ú ớ trong cơn mê”  (tr.40);bi hài như cuộc thử lửa dành cho “Việt Nam quốc vương chi ấn”,biến con dấu quyền lực một vương triều thành “một cục đen xì” không ra vàng không ra bạc, trịgiá 240 đồng Mễ Tây Cơ…  Và bi hùng như cách giữ tiết hạnh của bà mẹ anh hùng thân mẫu ông Nguyễn Cao, bố chánhThái Nguyên (một tướng giỏi đã giải vây, cứu thoát Tôn Thất Thuyết trong trận tiễu phỉ ở biêngiới phía Bắc). Bà dám “vạch áo dùng dao cắt phăng bên nhũ hoa bị lý trưởng làm nhục vàném thẳng vào mặt y”  (tr.70). Noi gương mẹ, Nguyễn Cao cũng thể hiệnlòng yêu nước bằng cách tự mổ bụng mình, và dõng dạc trước kẻ thù: “Ruột của tôi đây! Các người xem có đoạn nào là bất trung” (tr.191).  Chất hài, chất hùng va đập mạnh từ chương VII tới chương X kết thành cao trào cho cuốn sách.Đấy là những chương hay nhất, tiết tấu dồn dập, các phe phái đều có mặt, chủ chiến, chủ hòa,ta và Tây. Có cả những nét tính cách sắc sảo của vai trung (Tôn Thất Thuyết), vai nịnh (Tường)và một toàn cảnh chiến trận với 1.500 người chết dẫn đến việc kinh thành thất thủ. Đó là mộttoàn cảnh máu lửa rất cần cho một truyện lịch sử mà nhân vật chính là một võ tướng.  Lê Minh Quốc không xây dựng một nhân vật hư cấu nào trong truyện danh nhân này, dù đó làquyền của người viết truyện. Và vì vậy, xét về thể loại văn học, Chiến tướng Tôn Thất Thuyết códáng vẻ ký sự hơn một tiểu thuyết, Lê Minh Quốc không lạm dụng quyền hư cấu để thỏa mãn trítưởng tượng của mình. Anh không nhào nặn, tô hồn hoặc bôi đen quá khứ, chỉ cẩn trọng làmsống lại một thời xưa".     Bài giới thiệu của Viễn Chi  (nguồn: http://sachxua.net/forum/index.php?topic=17319.175;wap2)
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