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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả 

nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ 

công trình nào khác.  

Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được 

chỉ rõ nguồn gốc.  

                

Thái Nguyên, tháng 4 năm 2014 

Ngƣời viết 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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Lãnh đạo trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên, các Thầy Cô giáo đã 

tham gia giảng dạy và cung cấp những kiến thức cơ bản, sâu sắc, tạo điều kiện giúp 

đỡ tác giả trong quá trình học tập, nghiên cứu rèn luyện tại nhà trường. 

Tác giả xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới PGS.TS Vũ Tuấn Anh, 

người đã trực tiếp hướng dẫn khoa học và tận tình giúp đỡ tác giả trong suốt 

quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. 

Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám  hiệu trường Trung học 

phổ thông Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên đã tạo điều kiện về thời gian, vật chất, 
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văn này còn có những khiếm khuyết, tác giả mong nhận được sự góp ý chân 

thành của Thầy Cô và đồng nghiệp. 

 Xin trân trọng cảm ơn! 

Thái Nguyên, tháng 4 năm 2014 

Tác giả 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do lựa chọn đề tài 

1.1. Thể tài chân dung văn học là một thể tài mới trong văn học Việt Nam. 

Kể từ sau đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ VI năm 1986, đất nước ta 

có những bước chuyển mình mạnh mẽ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Có thể nói đây cũng chính là thời điểm ghi nhận sự đổi mới tư duy trong lĩnh 

vực văn học nghệ thuật. Không khí cởi mở dân chủ của đời sống văn học, sự tự 

do dân chủ hơn trong không khí sáng tác và tiếp nhận tác động sâu sắc đến chủ 

thể sáng tạo. Xã hội có nhiều biến chuyển, quyền con người và quyền cá nhân 

được đề cao đã tạo điều kiện cho văn học có những cách nhìn mới, những đề tài 

mới, những hướng thể hiện mới. Những quan niệm mới về nhà văn, về hiện 

thực, về con người đặc biệt là sự thay đổi về quan niệm nghệ thuật của các thế 

hệ nhà văn đã khiến đời sống văn học phát triển cả bề rộng lẫn bề sâu. 

Khoảng 20 năm trở lại đây, thể tài chân dung văn học xuất hiện khá phổ 

biến, nó trở thành một hiện tượng thẩm mỹ đáng chú ý cho nên thể tài này đã, 

đang và sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu của giới phê bình, của những người 

làm khoa học. 

1.2. Nhà văn Nguyễn Minh Châu đã nói: “Văn học và đời sống là hai vòng 

tròn đồng tâm mà tâm điểm là con người”. Lấy cuộc sống con người làm đối 

tượng trung tâm, văn học sẽ có một điểm tựa vững chắc để chiếm lĩnh toàn bộ 

thế giới. Văn nghệ sĩ là những nhân vật của cuộc sống ấy và họ cũng trở thành 

đối tượng khách quan để văn học phản ánh. Đằng sau mỗi trang văn của họ là 

con người, là số phận, là tài năng, là tính cách vui buồn… Người nghệ sĩ vốn có 

tâm hồn tinh tế, cái nhìn nhạy cảm trước những biến động đổi thay của cuộc 

sống. Bởi thế cuộc đời của họ cũng đa dạng, đa sắc, phong phú và phức tạp như 

chính bản thân cuộc sống. Sự nghiệp và cuộc đời của các nhà văn, nhà thơ là một 

mảng đề tài, một mảng hiện thực phong phú để các tác giả khai thác, qua đó vẽ 

nên bức chân dung của các nhà văn. Khi nghiên cứu tác giả văn học, nghiên cứu 
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tác phẩm văn học nếu dựa vào những tập chân dung văn học, người đọc sẽ được 

cung cấp rất nhiều tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp, cách sống… của các nhà văn. 

Lúc ấy, trong mắt độc giả, nhà văn trở thành một nhân vật văn học. 

1.3. Đối tượng chính của chân dung văn học là các nhà văn nhà thơ nổi 

tiếng trong đó có những nhà văn, nhà thơ mà tác phẩm của họ gắn với chương 

trình học phổ thông. Khi học về các tác phẩm văn học, sách giáo khoa ngữ văn 

cũng chú ý giới thiệu cho người học những kiến thúc cơ bản về tiểu sử, cuộc 

đời các tác giả. Tuy nhiên do dung lượng của phần Tiểu dẫn và thời lượng của 

một giờ học hạn chế nên phần giới thiệu này rất ngắn gọn thậm chí có lúc khô 

khan. Điều ấy ít nhiều làm giảm hứng thú học tập ở học sinh, làm giảm say mê 

của người dạy. Để giúp học sinh say mê, chủ động sáng tạo thì việc vận dụng 

kiến thức của thể tài chân dung văn học vào giờ dạy của giáo viên là cần thiết. 

Đối tượng chủ yếu của chân dung văn học là các nhà văn, nhà thơ nhưng trong 

văn học đương đại các nhà văn hóa, các sự kiện văn hóa cũng trở thành đối 

tượng hướng tới của các tác giả dựng chân dung. 

Từ những lí do trên, chúng tôi tiếp cận, tìm hiểu Nhận dạng thể tài chân dung 

văn học trong văn học Việt Nam đương đại.  

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

 Chân dung văn học là một thể tài khá mới mẻ của văn học Việt Nam. 

Trong văn học thời trung đại, chúng ta chưa thấy bóng dáng của thể tài này. 

Nhưng bước sang thời kì hiện đại, đặc biệt là sau năm 1986, chân dung văn học 

đã có một vị trí mới. Nó dần dần tạo thành một dòng chảy mạnh mẽ trong lịch 

sử văn học đương đại. 

 Thể chân dung văn học xuất hiện và được ghi nhận từ những năm đầu 

cuả thế kỷ XX với những đầu sách ít ỏi. Và đến giai đoạn văn học đương đại thì 

thể tài chân dung văn học phát triển mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Trên 

văn đàn, xuất hiện hàng loạt các cây bút dựng chân dung với các sáng tác tiêu 

biểu: Nguyễn Đăng Mạnh với Chân dung và phong cách, Vương Trí Nhàn với 
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Cây bút, đời người, Trần Đăng Khoa với Chân dung và đối thoại, Vũ Bằng với 

hai cuốn Mười chín chân dung nhà văn cùng thời và Mười bốn gương mặt nhà 

văn đồng nghiệp, Bùi Ngọc Tấn với Viết về bè bạn, Nguyễn Quang Lập với 

Bạn văn, Hoài Anh với Chân dung văn học, Đặng Thân với Dị nghị luận- Đồng 

chân dung, Nguyễn Tham Thiện Kế với Miền lưu dấu văn nhân… 

 Các tập chân dung văn học đương đại, là sự nối tiếp tất yếu của xu 

hướng viết chân dung đã hình thành từ thế kỷ trước. Các tập sách chân dung 

văn học giống như một viện bảo tàng về các nhà thơ, nhà văn nổi tiếng. Trong 

đó, các tác giả dựng chân dung đưa ra nhiều cách lựa chọn, cách tiếp cận và kết 

hợp một cách linh hoạt, đa dạng các sắc thái giọng điệu. Nhờ thế mà các chân 

dung văn học trở nên chân thực, sinh động, hấp dẫn, đôi khi ta có cảm giác các 

nhân vật như bước ra khỏi tác phẩm để đến với độc giả.  

 Đã có rất nhiều ý kiến của các nhà phê bình, các nhà nghiên cứu về thể 

tài này. Luận văn của chúng tôi chú ý đến một số các ý kiến của tác giả: Lại 

Nguyên Ân, Bảo Ninh, Nguyễn Đăng Điệp, Bảo Trân, Vương Trí Nhàn cùng 

một số bài viết trên các tạp chí: Thể chân dung văn học trong văn học Việt Nam 

hiện đại của tác giả Đỗ Thị Cẩm Nhung trên tạp chí Non Nước của Văn nghệ 

Đà Nẵng số 165, bài viết Xung quanh thể tài chân dung văn học của tác giả Lại 

Nguyên Ân trên tuần báo Văn Nghệ số 49 (01/12/1984). Trong đó, đặc biệt là ý 

kiến của tác giả Đỗ Thị Cẩm Nhung. Tác giả nhận xét: “Có lẽ những nhà 

nghiên cứu phê bình là những người có công lớn nhất trong việc hình thành thể 

chân dung văn học. Họ là những người nhận nhiệm vụ thiêng liêng của văn học 

là chiêm ngưỡng và phác họa chân dung các nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu. 

Vì vậy, mỗi người chiêm ngưỡng ở một góc độ khác nhau, với một lăng kính 

khác nhau, tạo nên những nét vẽ rất riêng và hết sức độc đáo”. 

Tác giả Lại Nguyên Ân nhấn mạnh: “Một nét đặc sắc rất cần cho chân 

dung văn học chính là chất văn học của nó. Người viết ở đây cần xuất hiện với 

tư cách một nhà văn, với cái nhìn, cách cảm thụ và đánh giá cùng sự diến đạt 

http://www.vanhoahoc.edu.vn/nghien-cuu/van-hoa-viet-nam/vhvn-nhung-van-de-chung/1125-duong-thi-huyen-nguyen-ly-tinh-mau-trong-truyen-thong-vh-vn.html

