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MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Nghiên cứu văn học theo thể loại là một nhu cầu, một xu thế cấp 

thiết của giới nghiên cứu văn học hiện nay. Các thể loại của văn học Việt Nam 

giai đoạn 1930 - 1945 cả về số lượng và chất lượng đã có những đóng góp 

quan trọng vào sự hiện đại hóa của văn học dân tộc. Lịch sử văn học giai đoạn 

này đã ghi nhận sự hình thành và phát triển của thể chân dung văn học với tư 

cách là một thể tài mới trong toàn bộ hệ thống thể loại văn học hiện đại. Giáo 

sư Nguyễn Đăng Mạnh cho rằng “Đây là thời kì, trong giới cầm bút, có sự thức 

tỉnh sâu sắc về ý thức cá nhân. Mỗi người viết đều muốn có những tìm tòi riêng 

về tư tưởng và nghệ thuật, đều muốn là một tiếng nói riêng. Vì thế, trong đời 

sống văn học, có sự xuất hiện hàng loạt cá tính, phong cách độc đáo”. Trên 

chặng đường phát triển 15 năm, thể chân dung văn học đã để lại những thành 

tựu bước đầu đặc sắc. Với tất cả sự đón nhận và đánh giá rất tích cực của giới 

nghiên cứu cũng như của độc giả, đã có đủ căn cứ thuyết phục để cho rằng thể 

tài chân dung văn học trong văn học Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 có thể trở 

thành một đối tượng nghiên cứu. 

1.2. Văn học phản ánh cuộc sống, các văn nghệ sĩ là nhân vật của cuộc 

sống nên họ là đối tượng khách quan cần được văn học phản ánh, bởi đằng 

sau những trang viết của họ là tính cách, số phận, tài năng, buồn vui của một 

con người và của cả một thời kỳ văn học. Đó chính là mảng hiện thực mà 

nhiều nhà văn khai thác để dựng lên chân dung các nhà văn. Khi nghiên cứu 

văn học, nghiên cứu tác giả, tác phẩm, dựa vào những tập chân dung người 

đọc sẽ được cung cấp rất nhiều tư liệu về tiểu sử, cuộc đời không chỉ của 
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một con người bình thường mà còn là một nhà văn nổi tiếng, chính qua bức 

chân dung ấy người ta có thể thấy được văn học của cả một thời đại.  

1.3. Chân dung văn học cho đến nay vẫn là thể tài đang tiếp tục phát 

triển. Bên cạnh đó, quan niệm về thể tài này còn có biên độ co giãn khác nhau 

ở từng người viết, do vậy, vấn đề lí luận đưa ra những “tổng kết” mang tính 

khái quát về lí thuyết vẫn còn khá ít ỏi và nhiều ý kiến khác nhau. Đứng trên 

phương diện thực tiễn sáng tác, chúng ta nhận thấy dựng thành công chân dung 

văn học về một tác giả - vốn là một đơn vị đích thực của văn học thành văn, là 

một phạm trù bền vững trong phê bình và nghiên cứu văn học - không hề đơn 

giản. “Đấy vừa là kết quả của việc “đọc” sáng tác của người ấy, lại vừa là kết 

quả của việc “đọc” trực tiếp vào cuộc đời và sự nghiệp, quan niệm và hoạt 

động của bản thân người ấy. Bản thân việc dựng một chân dung, về thực chất 

cũng bao hàm sự lí giải về một nghệ sĩ, sự đánh giá vị trí và vai trò của con 

người đó trong một nền văn nghệ” (Vương Trí Nhàn). Việc xếp và “dán nhãn” 

thể tài chân dung văn học cho những tác phẩm trong thực tiễn sáng tác hiện 

vẫn là vấn đề đòi hỏi sự “nghiêm nhặt” và thận trọng để đảm bảo sự chính xác 

trong việc nhận dạng và phân loại. Vì thế, việc lựa chọn nghiên cứu những đặc 

điểm của thể tài chân dung văn học trong văn học Việt Nam trong một giai 

đoạn nhất định là cần thiết, giúp chúng ta định hình rõ nét hơn về thể tài này 

trên cả phương diện lí thuyết và thực tiễn.  

Một cái nhìn tổng quát về lịch sử nghiên cứu cho thấy mặc dù chúng ta đã 

có những công trình nghiên cứu về thể tài chân dung văn học trong văn học Việt 

Nam dưới nhiều góc nhìn khác nhau nhưng chưa có công trình chuyên biệt đi sâu 

vào thể tài này ở giai đoạn 1930 - 1945 - một thời kỳ đánh dấu sự hình thành và 

phát triển đỉnh cao của thể tài này. Chính vì vậy, luận văn lựa chọn đề tài nghiên 

cứu “Thể chân dung văn học trong văn học Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945” 

với mong muốn có thể đóng góp thêm những khám phá hữu ích cho việc dựng lại 

sự hình thành, phát triển và những đặc điểm riêng của thể tài này.  

2. Lịch sử vấn đề 

2.1. Về thể tài chân dung văn học 
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Chân dung văn học là một thể tài khá mới mẻ trong văn học dân tộc. 

Trước đây trong văn chương Việt chưa thấy xuất hiện thể tài này do rất nhiều lí 

do xuất phát từ đặc điểm ý thức xã hội và văn chương. Đến giai đoạn 1930 - 

1945 thể tài chân dung văn học đã xuất hiện, phát triển và có được vị trí mới, 

dành được sự quan tâm đặc biệt của cả người sáng tác lẫn người đọc. Viết chân 

dung được xem là một thể loại mới, nên trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi 

có phân biệt hai khái niệm thể tài và thể loại . Trong nhiều tài liệu lí luận văn 

học thì đây chỉ là hai cách dịch của cùng một thuật ngữ có gốc tiếng Pháp là 

genre littéraire. 

Cùng thuộc phạm trù thể trong sự phân biệt với phạm trù loại, khái niệm 

thể loại thường được dùng để chỉ các hình thức cụ thể của sáng tác như tiểu 

thuyết, thơ, truyện ngắn, truyện vừa. Còn khái niệm thể tài thích hợp với việc 

chỉ định các sáng tác có những điểm chung về nội dung, đề tài (tất nhiên nội 

dung, đề tài đó sẽ quy định một hình thức có tính đặc thù). Ở đây các tác phẩm 

thuộc thể tài chân dung văn học gần như đều hướng đến việc dựng chân dung 

của một nhà văn gắn liền với việc tìm hiểu một thời đại văn chương. 

Trên thế giới, chúng ta thấy có những tác giả nổi tiếng viết chân dung 

văn học như M.Gorki viết về L.Tolstoi, Chekhov, Essenin; S.Zweig viết về 

Balzac, Dickens, Byron; Ehrenburg, Pautovski viết về nhiều nhà văn và nghệ sĩ 

cùng thời... Những tác phẩm của các tác giả này đã trở thành mẫu mực của thể 

tài chân dung văn học, trên cả bình diện nội dung và nghệ thuật. Ở Việt Nam 

chúng ta cũng đã có nhiều tác giả viết chân dung văn học như Nguyễn Đình 

Thi viết về Nam Cao và Trần Đăng; Nguyễn Tuân viết về Nguyễn Huy Tưởng 

và Nguyên Hồng; Nguyễn Đức Bính viết về Hồ Xuân Hương và Ngô Tất Tố. 

Ngoài ra, Vũ Ngọc Phan, Xuân Diệu, Hoài Thanh, Tô Hoài,… cũng là những 

tên tuổi đánh dấu trong việc xây dựng thể tài chân dung văn học ở nước ta. 

Cùng với sự phát triển của thời gian, thể chân dung văn học ngày càng được 

chú ý. Trong văn học Việt Nam hiện đại và đương đại đã có thể tìm thấy những 
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tác phẩm đặc sắc của thể tài này như “Chân dung văn học” của Hoài Anh, 

“Bạn văn” của Nguyễn Quang Lập, “Viết về bè bạn” của Bùi Ngọc Tấn ... Bên 

cạnh những tác phẩm trên, chúng ta còn có thể kể thêm những tác phẩm rất giá 

trị tiêu biểu cho thể tài chân dung văn học. Có thể kể: Vương Trí Nhàn với sức 

viết dồi dào; nghệ thuật viết chân dung văn học của ông thể hiện qua hàng loạt 

tập sách như Những kiếp hoa dại (NXB Hội nhà văn, 1993), Cây bút, đời 

người (NXB Trẻ, 2002), Ngoài trời lại có trời (NXB Hội nhà văn, 2003), Có 

những nhà văn như thế (NXB Hội nhà văn, 2006), Cánh bướm và đóa hướng 

dương (NXB Phụ nữ, 2006). 

Nguyễn Khắc Phê với ý thức khắc họa chân dung khá độc đáo trong cuốn 

Hiện thực và sáng tạo tác phẩm văn nghệ (NXB Hội nhà văn, 2006), giúp chúng 

ta được mở rộng tầm hiểu biết, tôn kính về những con người của xứ Huế mà 

cuộc đời và sự nghiệp khá lặng thầm như  họa sĩ Lê Văn Miến, nữ sĩ Mai Am, 

nữ sĩ Cao Ngọc Anh, Hải Triều; nhà thơ đầy chất Huế Nam Trân, Hải Bằng. 

Văn Giá với Đời sống và đời viết (NXB Hội nhà văn, 2005) được viết 

bằng một phong cách riêng, thể hiện sự hài hòa, hô ứng phê bình tác phẩm với 

phác thảo chân dung tác giả trong chín bài dựng chân dung các tác giả Nguyễn 

Nhược Pháp, Thạch Lam, Ngô Tất Tố, Nam Cao, Thâm Tâm, Hoài Thanh, Vũ 

Bằng, Thanh Châu, Văn Cao.  Văn Giá còn viết chung với Nguyễn Đăng Điệp, 

Lê Quang Hưng, Nguyễn Phượng, Chu Văn Sơn trong cuốn Chân dung các 

nhân vật Việt Nam hiện đại (2 tập, NXB Giáo dục, 2005), chủ yếu dựng chân 

dung các nhà thơ, nhà văn có tác phẩm trong nhà trường phổ thông, những 

người có ảnh hưởng lớn đến tri thức văn học sử Việt Nam hiện đại. Ở cuốn 

sách này, chúng ta nhận thấy một cách viết chân dung khoa học, hệ thống, có 

sự kết hợp giữa văn phong nghị luận và văn phong sáng tác, vừa cho người đọc 

những tri thức cơ bản, vừa tạo thêm nhiều phát hiện mới mẻ, sâu sắc và giàu 

cảm xúc thẩm mĩ. 
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Khác với cách viết hệ thống của Chân dung các nhân vật Việt Nam hiện 

đại, cuốn Văn khoa chân dung kí (NXB Hội nhà văn, 2006) của Hữu Đạt lại 

viết dưới dạng chương hồi, không câu nệ thứ tự về thế hệ trước sau mà theo 

cảm hứng văn chương của người viết. Cuốn sách dựng lại chân dung các giáo 

sư Khoa Ngữ văn vẻ vang một thời của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay 

là Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG Hà Nội). Chính vì thế, sự hấp dẫn của cuốn 

sách chính là ở các sự kiện mang tính lịch sử được phản ánh qua thời gian dưới 

các góc nhìn đa chiều đối với mỗi tính cách và mỗi con người. Hòa vào chiều 

sâu liên tưởng khám phá đó, có thể kể thêm Dấu tích văn nhân (NXB Đà 

Nẵng, 2001) của PGS. TS. Nguyễn Phong Nam như một cách cảm nhận chân 

dung các văn nhân qua những dấu tích mà họ tạc vào những trang tác phẩm. 

Trong mười tám bài viết, tác giả Nguyễn Phong Nam đã dựng chân dung các 

nhà văn, nhà thơ bằng chính những tác phẩm của họ.  

Gần đây nhất, những người quan tâm đến thể chân dung văn học đón 

nhận cuốn Chân dung văn học Việt Nam (NXB Hội nhà văn, 2010) của 

Nguyên An. Đọc cuốn sách này, ta cảm nhận được sự tâm huyết của tác giả 

khi ông bỏ rất nhiều công sức nghiên cứu để trả lời cho được câu hỏi thế nào 

là chân dung văn học và đưa ra một nhận định của riêng mình về thể loại 

này. Nguyên An đã phác họa chân dung gần hai mươi nhà văn, nhà thơ: Tô 

Hoài, Huy Cận, Vũ Cao, Nguyễn Duy, Thúy Toàn, Hữu Mai, Phùng Quán… 

Cuốn Nhà văn độc hành độc bộ của Vũ Từ Trang được NXB Phụ nữ ấn 

hành (quý II năm 2013), viết về những nhà văn, nhà thơ lớp đàn anh đã 

thành danh đáng quí trọng như Yến Lan, Quang Dũng, Nguyễn Bản, Lê Bầu, 

Nguyễn Xuân Khánh, Phan Xuân Hạt, Thái Giang, Thanh Tùng, Hoài Anh; 

những nhà văn bạn bè cùng trang lứa như Tô Ngọc Hiến, Lưu Quang Vũ,  

Nghiêm Đa Văn, Hoàng Việt Hằng; những người viết có số phận không mấy 

an lành như Nguyễn Tuân, Phương Thúy, Nguyễn  Ngọc Ly, Lương Vĩnh… 

và cả về những người bình thường nhưng vì đam mê văn chương mà dấn 


