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Nhà xuất bản Trẻ vừa phát hành bộ sách "Kể chuyện danh nhân Việt Nam" 10 quyển do
nhà báo, nhà thơ Lê Minh Quốc biên soạn. Nhiều danh nhân kinh tế, văn hoá, khoa học,
chính trị, quân sự… của Việt Nam đã được tác giả dựng lại theo lối “kể chuyện” khá lôi
cuốn. TBKTSG vừa trao đổi với tác giả bộ sách này…

  

      

PV: Thưa anh, từ hơn 10 năm trước, ý tưởng nào làm anh bắt tay viết bộ sách này?

  

Nhà thơ LÊ MINH QUỐC: Có một thông tin mà chắc là anh còn nhớ, đó là vào khoảng thập niên
1990, trong nhà trường đã rộ lên việc các học sinh chuyền tay nhau các “sách đen” về tình dục
như Chú Kim, Cô giáo Thảo v.v... đã khiến các bậc phụ huynh hết sức lo lắng. Trước hiện tượng
đáng lo ngại này, Thành Đoàn TP. HCM đã gặp gỡ một số anh em viết văn trẻ để đặt hàng viết
các tác phẩm dành cho tuổi mới lớn. Muốn chống lại cái xấu phải có tác phẩm tốt để các bạn
sinh viên học sinh đọc.
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NHÀ THƠ LÊ MINH QUỐC: "Muốn chống cái xấu phải có tác phẩm tốt"

  Giao lưu với SV ĐH Cần Thơ ngày 22.5.2009  Thực hiện chủ trương này, Tủ sách Áo Trắng, tập san Tuổi Hồng... của NXB Trẻ lần lượt ra đời.Sau khi viết một vài cuốn truyện dài như "Sân trường kỷ niệm", "Về nơi nào để nhớ", "Mùa thuđứng trước cổng trường" thì tôi “hết vốn”. Đang lúc loay hoay tìm cốt truyện mới để viết tiếp thìanh Nguyễn Thế Truật - phó Giám đốc NXB Trẻ - đã gợi ý tôi là nên chuyên tâm viết về tiểu sử,công đức các danh nhân Việt Nam, vốn là loại sách mà nhà văn cùng thế hệ tôi chưa khai thác.Sở dĩ anh Truật “tín nhiệm” vì trước đó tôi đã cộng tác với NXB Văn Học viết những tập truyệndanh nhân như "Nguyễn Thái Học", "Dấu ấn Nguyễn An Ninh", "Tướng quân Hoàng HoaThám".  Sau khi thảo luận, tôi đã làm xong đề cương chi tiết của bộ "Kể chuyện danh nhân Việt Nam" vàđược NXB Trẻ thông qua. Ròng rã mười năm trời, tôi toàn tâm toàn ý dành cho bộ sách này.May mắn, gia đình tôi có một kho sách đồ sộ nhờ vậy, tôi có tương đối đủ điều kiện tham khảonhiều tài liệu để viết. Lúc ấy, tôi viết đến tập nào thì NXB Trẻ đưa ngay vào kế hoạch in ấn pháthành - nhằm kịp thời phục vụ cho học sinh cấp II, III và các bạn sinh viên trong nhà trường.  PV: Anh gởi gắm gì vào bộ sách này?  Nhà thơ LÊ MINH QUỐC: Khi bắt tay thực hiện, tôi suy nghĩ rất nhiều đến việc làm thế nào đểbộ sách của mình khác với các bộ sách mà giới chuyên môn đã xuất bản.  Cách làm của tôi làsắp xếp các danh nhân lịch sử theo từng chủ đề. Đó là: Các vị tổ ngành nghề Việt Nam,Những người Việt Nam đi tiên phong, Danh nhân khoa học Việt Nam, Danh nhân văn hóa ViệtNam, Danh nhân quân sự Việt Nam, Danh nhân cách mạng Việt Nam, Những nhà cải cách ViệtNam, Các vị nữ danh nhân Việt Nam, Danh nhân sư phạm, Các nhà chính trị. Muốn vậy, tôiphải đọc, phải “thẩm tra lý lịch” của hàng ngàn danh nhân để sắp xếp theo từng chủ đề khácnhau. Tất nhiên, sự sắp xếp này chỉ có ý nghĩa tương đối. Có những danh nhân ta có thể đặt ởchủ đề này hoặc ở chủ đề kia mà vẫn hợp lý. Có nhân vật lựa chọn rồi, nhưng chưa đủ tài liệuthì tôi đành khất lại ở tập sau, chẳng hạn như Bí thư Kim Ngọc v.v… Khi thực hiện một bộ sách,ai cũng gửi gắm vào trong đó “một cái gì đó” của mình. Với tôi, viết là học. Bài học của tôi lànhằm lý giải câu hỏi: Vì sao trong bất cứ thời đại nào, đất nước ta cũng có những Con Người đãsống, đã cống hiến hết sức mình cho Tổ quốc, cho cộng đồng? Tất nhiên là họ được “trang bị”tài năng, lý tưởng, nhưng làm sao họ có được tài năng, bối cảnh xã hội thế nào để hình thành lýtưởng ấy? v.v...  PV: Và anh rút ra được bài học gì từ các nhân vật lịch sử này?  Nhà thơ LÊ MINH QUỐC: Điều tôi rút ra, qua sự khảo sát ở 207 danh nhân trong 2.574 trangsách, có nhiều điều rất thú vị. Chỉ xin nêu một hai điều thuộc phạm vi lịch sử cận đại. Thứnhất, sự tự học. Các danh nhân Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu, Nguyễn An Ninh, Đỗ XuânHợp, Hoàng Xuân Hãn... là một trong hàng ngàn tấm gương hiếu học. Thứ hai, nửa đầu thế kỷXX đã xuất hiện một thế hệ thanh niên dấn thân vào con đường cách mạng từ sự kiện đòi thả tựdo cho cụ Phan Bội Châu và tham dự đám tang của cụ Phan Châu Trinh. Ý thức yêu nước hìnhthành từ cuộc đấu tranh tự phát ấy để dần dần là sự tự ý thức và có sự lựa chọn khác nhau tùytheo nhận thức của họ.  Hoặc trong chủ đề Các vị tổ ngành nghề Việt Nam, khi khảo sát các ngành nghề truyền thống,tôi hiểu ra rằng, không phải chỉ khi có vị Tổ truyền nghề thì ở nước Nam ta mới có nghề ấy. Màthật ra ngay từ thuở bình minh dựng nước, tổ tiên ta đã biết thành thạo các ngành nghề ấy. Đãđành các vị Tổ là người có công dạy nghề cho dân, nhưng những người thợ tài hoa có công cảitiến nghề, đem lại lợi ích cho cộng đồng thì cũng được tôn vinh là tổ nghề. Giáo sư Vũ NgọcKhánh hoàn toàn có lý khi khẳng định: “Tổ nghề (tổ sư hay thánh sư) không nhất thiết là conngười thực, do đó, gạt bỏ  những nhân vật huyền thoại, là không đúng với thực tế, nhất là sựthực ở tấm lòng và ở cảm quan thẩm mỹ của người dân”. Có một số ngành nghề gắn liền vớithần thoại hoặc cùng một nghề nhưng mỗi địa phương lại thờ các Tổ khác nhau, cũng có nhữngnghề mà người ta không rõ Tổ của mình là ai v.v... Phần lớn các ngành nghề truyền thống đềcập trong trang sách này như: nghề mộc, nghề thêu, nghề hát xẩm, hát ả đào, nghề in, nghềkim hoàn, nghề dệt chiếu, nghề đúc đồng, nghề dệt... không phải mới ra đời từ thời ông Tổ đó -mà có thể đã có trước đó rất lâu. Vậy tại sao làng nghề lại chọn người đó làm Tổ của nghề? Đâylà điều hết sức thú vị và cũng phản ánh rõ nét đạo lý của người Việt là luôn biết ơn cả những vịđã góp phần nâng cao, cải tiến nghề nghiệp của mình để năng suất ngày một hiệu quả hơn.  PV: Lúc đó anh đã làm việc ở Báo Phụ nữ TP. HCM. Anh dành thời gian cho công việc này nhưthế nào?  Nhà thơ LÊ MINH QUỐC: Do tập được thói quen từ thời trong quân ngũ, nên tôi luôn tìm việc gìđó để làm trong một ngày. Không việc này thì việc kia. Với bộ sách này, tôi tự đặt cho mình một“kỷ luật”: trước khi ngủ phải đọc, sắp xếp tư liệu và sáng dậy ngồi viết. Viết đến khoảng 9 giờ làđến cơ quan làm việc. Ngày nào cũng như ngày nào. Hoặc trước lúc đi công tác ra Hà Nội hoặcđịa phương nào đó thì phải sắp xếp trước kế hoạch “tiếp cận” với nguồn tư liệu nơi đó. Mộttrong những kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi là đã được gặp vợ và con trai của nhà khoa học lừngdanh Đỗ Xuân Hợp. Họ đã kể, đã dẫn tôi đi khắp Hà Nội để thu thập tư liệu về “ông vua” củangành phẫu thuật học Việt Nam. Hoặc tôi đã được con trai họa sĩ Nam Sơn cung cấp nhiều tàiliệu về vị danh họa đồng sáng lập trường Mỹ thuật Đông Dương v.v... Muốn như vậy, trước hết,ta phải tạo được sự tin cậy ở nơi họ. Nếu không, chẳng ai mất thời gian giúp đỡ cho ta. Nhữngchuyến đi như thế này với tôi luôn là bài học quý báu trong quá trình thực hiện bộ sách này.  PV: Liệu việc chọn cách "kể chuyện" cho từng nhân vật lịch sử như vậy, có thể làm cho tác giả"tự do hư cấu" quá - nghĩa là có thể làm cho nhân vật lịch sử không còn là "lịch sử" nữa haykhông?  Nhà thơ LÊ MINH QUỐC: Tôi chọn cách viết về nhân vật theo lối “biên niên tiêu sử” và thể hiệntheo văn phong “kể chuyện” để lôi cuốn người đọc. Đó nguyên tắc mà tôi luôn cố gắng tạo sựnhất quán. Do đó, dù có “tự do hư cấu” cũng phải trên cơ sở của một sự kiện đã được chính sửghi nhận. Chẳng hạn, mở đầu cho cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân Hải Thượng Lãn Ông -Thánh y Việt Nam - là cảnh ông múa gươm dưới trăng và ngâm thơ để từ đó khai thác sựchuyển biến của một người từng cầm gươm xông pha trận mạc lại chuyên tâm nghiên cứu vềngành y để cứu người. Ở đây, vấn đề quan trọng khiến người đọc thấy hợp lý là tôi đã chọn bàithơ nào của Hải Thượng Lãn Ông nhằm phục vụ cho sự “hư cấu” đó? Những thí dụ như thế nàykhá nhiều. Hoặc về sự lựa chọn của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện ngay từ lúc xuống tàu du học ởPháp là gì? Tôi chọn cảnh lúc bố của ông là Nguyễn Khắc Niêm đưa ông xuống tàu, và khi tàura khơi, ông đã đọc lá thư của bố v.v...  PV: Lịch sử hiện đại đang chuyển động quá nhanh và cũng để lại những nhân vật lịch sử ngaylúc này. Anh có tính chọn ai để viết tiếp trong bộ sách của mình?  Nhà thơ LÊ MINH QUỐC: Đành rằng vậy, nhưng “tiêu chí” của bộ sách này phải là người đãkhuất. “Cái quan định luận”. Trong bộ sách này tôi đã “phá lệ” khi đưa vào bốn nhân vật cònsống, được thế hệ trẻ ngưỡng mộ như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà toán học Hoàng Tụy -cha đẻ của lý thuyết "Tối ưu toàn cục", giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu - người đi đầu trongkhoa học vật lý hạt nhân và Thiếu tướng Võ Bẩm - vị tư lệnh đầu tiên mở đường Trường Sơnhuyền thoại. Sắp đến đây, tôi tiếp tục viết bổ sung thêm các danh nhân phù hợp theo chủ đề đãchọn.  H.K (Cần Thơ)  http://www.vannghesongcuulong.org.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4894
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