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PHẦN MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do chọn đề tài 

1.1. Từ thập kỷ 70 của thế kỷ XX, trên nhiều kênh thông tin khác nhau đã 

xuất hiện nhiều bài viết, công trình nghiên cứu về văn học dân tộc thiểu số nói 

chung, văn xuôi các dân tộc thiểu số nói riêng. Các công trình, bài viết đã quan tâm 

đến tiến trình phát triển, vấn đề tiếng nói, chữ viết, bản sắc dân tộc, đội ngũ tác 

giả…có thể nói là mọi khía cạnh của mảng văn xuôi các dân tộc thiểu số. Tiêu biểu 

nhƣ: Văn xuôi miền núi, một thắng lợi mới trong văn học các dân tộc thiểu số 

(1972) của Vũ Minh Tâm; Sự hình thành văn xuôi (trong cuốn 40 năm văn hóa 

nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 1945 – 1985) của Phong Lê; Văn học và 

miền núi (2000) của Lâm Tiến; Tuyển tập văn xuôi dân tộc và miền núi thế kỉ XX 

(2000) – Nhiều tác giả; Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số thời kì đổi mới 

(2007) của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; Triều Ân – tác 

giả, tác phẩm và dư luận (2008) của Hồng Thanh… Nhìn chung, các công trình, bài 

viết kể trên đã phác thảo đƣợc bức tranh về văn xuôi các dân tộc thiểu số Việt Nam 

nhƣng vẫn chƣa thật sự bao quát đầy đủ và nhiều chỗ còn chung chung, đơn giản. 

Bởi vậy, có thể khẳng định rằng, so với mảng văn xuôi viết về miền núi của các tác 

giả ngƣời Kinh, văn xuôi các dân tộc thiểu số chƣa thu hút đƣợc sự quan tâm đúng 

mức cùng những nghiên cứu có chiều sâu học thuật từ phía các nhà nghiên cứu, phê 

bình văn học. Phong Lê khẳng định: "Thành tựu của văn xuôi miền núi đã đƣợc xác 

định ở cố gắng của ngƣời viết nhằm đi sâu nắm bắt cho đƣợc những nét riêng trong 

cảnh sắc sinh hoạt, trong nét dáng tâm lý và ngôn ngữ con ngƣời - những nét hẳn 

chỉ là ngƣời viết dân tộc mới có khả năng làm ánh lên đƣợc" [25]  

Văn xuôi Tây Nguyên nói riêng và văn học của các tác giả dân tộc thiểu số 

nói chung vừa là một bộ phận hợp thành vừa đóng góp lớn lao cho thành tựu chung 

của văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam. Nhƣng việc nghiên cứu, đánh giá thành 

tựu và hạn chế của bộ phận văn học này chƣa nhiều, cũng chƣa tƣơng xứng với tầm 

vóc của nó. Ngoài việc nghiên cứu một số tác giả tiêu biểu của nền văn học thiểu số 

Việt Nam nhƣ sáng tác của Cao Duy Sơn, thơ của Y Phƣơng, tiểu thuyết của Mạc 

Phi, thơ của Nông Quốc Chấn, Nông Minh Châu và Bàn Tài Đoàn…Rất nhiều tác 
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giả ngƣời dân tộc thiểu số chƣa đƣợc hoặc ít đƣợc đề cập đến mà sáng tác của Y 

Điêng là một minh chứng cho điều đó. Thực hiện đề tài này, chúng tôi mong muốn 

phần nào khắc phục những khuyết điểm ấy. 

1.2. Văn học địa phƣơng là tiền đề, là nền móng góp phần tạo nên thành tựu 

trung cho nền văn học Việt Nam hiện đại. Nhƣng những tác giả xuất sắc của văn 

học địa phƣơng, đặc biệt là các tác giả vùng sâu, vùng xa vẫn ít nhiều bị bỏ sót 

trong nghiên cứu và phê bình văn học, dù học đã âm thầm suốt đời sáng tác, cống 

hiến cho thành tựu chung của nền văn học nƣớc nhà. Y Điêng là một tác giả xuất 

sắc của văn học Tây Nguyên. Tác phẩm của ông bám sát và mang hơi thở nóng hổi 

của từng chặng đƣờng cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn tiêu biểu: Kháng 

chiến chống Pháp, Mĩ với những tác phẩm nhƣ: Em chờ bộ đội Awa Hồ, Ông già K 

Rao, Đ’rai H Linh đi về phía sáng, Chuyện trên bờ sông Hinh….; Công cuộc xây 

dựng Chủ nghĩa Xã hội với tác phẩm Người buôn Tría…. Ông đã nhận rất nhiều 

giải thƣởng văn học của Trung ƣơng và địa phƣơng. Nhƣng đến nay chƣa có công 

trình hay bài báo nào tìm hiểu toàn diện và sâu sắc sáng tác của Y Điêng. Đề tài của 

chúng tôi muốn thông qua việc khảo sát, đánh giá các tác phẩm của Y Điêng để 

nhận diện, khẳng định thành tựu đóng góp cũng nhƣ hạn chế trong sáng tác của nhà 

văn này. Từ đó, chúng tôi  muốn góp phần khẳng định vị trí và đóng góp của văn 

xuôi Tây Nguyên vào thành tựu của văn học Việt Nam hiện đại. 

1.3. Văn học địa phƣơng đã đƣợc đƣa vào giảng dạy trong trƣờng phổ thông 

ở các cấp học, nhƣng việc thiếu giáo trình giảng dạy thống nhất cho việc giảng dạy văn 

học địa phƣơng ở từng tỉnh (trong đó có các tỉnh thuộc vùng văn hóa Tây Nguyên) là 

một thực tế đáng buồn đã và đang xảy ra. Qua việc thực hiện đề tài này, chúng tôi 

mong muốn, đóng góp một tƣ liệu tham khảo bổ ích cho những ai quan tâm đến công 

tác dạy và học phần văn học địa phƣơng ở các tỉnh Tây Nguyên trong nhà trƣờng. 

2. Lịch sử vấn đề  

Đã có một số bài báo, bài viết nghiên cứu một cách khái quát toàn bộ quá 

trình sáng tác cũng nhƣ nghiên cứu một số đặc sắc về phƣơng diện nội dung và nghệ 

thuật trong tác phẩm của Y Điêng. Nhƣng cho đến nay, chƣa có một công trình khoa 

học nào đi sâu vào nghiên cứu toàn bộ sáng tác của ông một cách có hệ thống. Hầu hết 

các bài viết mới chỉ rất sơ lƣợc, mang tính điểm xuyết sơ bộ sáng tác của ông. 
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Trƣớc hết đó là những bài viết mang tính giới thiệu khái quát về sáng tác của 

nhà văn Y Điêng 

Tác giả Nguyễn Thị Thu Trang trong Sách văn học Phú Yên thế kỉ XX đã có 

bài viết khái quát về tác giả Y Điêng cũng nhƣ văn phong của ông. Y Điêng là một 

trong những tác giả trụ cột của văn xuôi Phú Yên, tập trung cho đề tài về đồng bào 

dân tộc miền núi. Sự giao thoa về văn hóa giữa các vùng miền, các dân tộc khiến 

cho Y Điêng, nhà văn của núi rừng Tây Nguyên tiếp nhận đƣợc “tinh thần hiện đại 

của văn học mà vẫn giữ đƣợc màu sắc riêng trong cách diễn đạt, cảm nhận của dân 

tộc mình. Yếu tố thực luôn đƣợc đan xen trong cái kì ảo của các huyền thoại vốn rất 

giàu có ở một vùng  còn hoang sơ mà hùng vĩ” [44]. Trong đội ngũ những nhà văn 

hiện đại, Y Điêng nổi bật ở tƣ cách là một đại diện ƣu tú của khu vực miền Trung, 

Tây Nguyên. Tác phẩm của ông là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa những vẻ đẹp 

truyền thống của dân tộc và tinh thần hiện đại của văn học trong việc thể hiện, phản 

ánh hiện thực cuộc sống và con ngƣời Tây Nguyên. 

Trong bài viết Y Điêng – bậc trưởng lão của dòng văn học miền núi Phú 

Yên, tác giả Bằng Tín cũng đã đƣa ra những nhận xét khái quát về sáng tác của ông 

“Từng trang, từng trang viết của Y Điêng thấm đẫm tình yêu thiết tha, sâu nặng với 

mảnh đất, con sông quê hƣơng làm xúc động ngƣời đọc ” [43]. Qua đó, tác giả 

khẳng định tình yêu quê hƣơng, lòng tự hào dân tộc thể hiện trong những sáng tác 

của Y Điêng. 

 Với Một ánh núi Y Điêng, tác giả Triệu Lam Châu cũng đã nhận định “Đọc 

truyện, đọc thơ của Y Điêng tôi thấy hiện lên biết bao là ánh núi. Ánh núi hiện lên 

từ tiếng cồng chiêng âm vang cả núi rừng và lòng ngƣời. Ánh núi long lanh hiện lên 

từ ánh mắt nao lòng của ngƣời con gái Ê đê khi trao chiếc cong cho ngƣời yêu. Ánh 

núi hiện lên từ dòng Sông Hinh thẳm sâu huyền thoại buôn làng cùng những bản 

trƣờng ca ngân nga suốt đêm thâu...” [13] 

Nhƣ vậy, các tác giả mới chỉ đƣa ra những nhận định mang tính chất khái 

quát nhất về sáng tác của nhà văn về một khía cạnh, đặc điểm nào đó chứ chƣa đi 

sâu vào phân tích, tìm hiểu sâu sắc về những biểu hiện đó trong các tác phẩm của ông. 


