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MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do chọn đề tài 

1.1. Văn học viết về dân tộc và miền núi là khu vực có sự hiện diện khá 

đông đủ bộ mặt văn học các dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc 

Việt Nam. Với khả năng khơi sâu vào cái riêng, cái đặc sắc của mỗi dân tộc, 

vùng miền, văn học dân tộc miền núi đã đem lại sự phong phú, đa dạng và có 

một vị trí nhất định trong dòng chảy văn học Việt Nam hiện đại. Đặc biệt, 

những nét đặc thù trong thiên nhiên và khí chất con người miền núi đã tạo nên 

sức gợi riêng, so với văn xuôi viết về đồng bằng, đô thị . Nhà nghiên cứu  

Phong Lê đã từng nhận xét : “văn xuôi miền núi chiếm lĩnh được một vẻ riêng, 

không thay thế được, không ai bắt chước được”. Do đó nghiên cứu về văn học 

viết về đề tài miền núi sẽ có nhiều khám phá thú vị. 

1.2. Mỗi một nhà văn đều thông qua thế giới nghệ thuật trong tác phẩm 

của mình để gửi gắm một quan niệm nghệ thuật về hiện thực đời sống và tâm 

điểm của bức tranh ấy là số phận những con người trước những thử thách, 

những bi kịch trong cuộc sống đời thường hay trước những bão giông của lịch 

sử.... Trong văn học đương đại có khá nhiều nhà văn tiêu biểu viết về đề tài 

miền núi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc như: Ma Văn 

Kháng, Mạc Phi, Vi Hồng, Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thuý… Đoàn Hữu Nam là 

một cái tên khá mới. Ông có duyên với bút mực bắt đầu từ thơ, truyện ngắn, 

nhưng thành công hơn cả là tiểu thuyết. Tiểu thuyết của Đoàn Hữu Nam phản 

ánh khá phong phú hiện thực miền núi những năm sục sôi cách mạng giành 

chính quyền và tiễu phỉ với nhiều biến cố lịch sử gắn liền với đời sống của 

cộng đồng các dân tộc: Hmông, Dao, Giáy… ở các tỉnh miền núi phía Bắc 

nước ta, đặc biệt là Lào Cai - mảnh đất đã hoá thành máu thịt trong các sáng 

tác của ông. Chúng ta có thể kể tới những tác phẩm tiêu biểu của  Đoàn Hữu 

Nam như: Tình rừng, Trên đỉnh đèo giông bão và nổi tiếng hơn cả là Thổ 

phỉ. Tiểu thuyết Thổ phỉ của nhà văn họ Đoàn đã được giải A của Hội văn 
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học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (năm 2010) và được chuyển thể 

thành kịch bản phim công chiếu rộng rãi. 

1.3. Nghiên cứu về tiểu thuyết của Đoàn Hữu Nam đã có khá nhiều bài 

viết, bình luận, đánh giá, nhận xét về nội dung và phong cách nghệ thuật,  

cách kết cấu, ngôn ngữ… mang phong cách riêng. Đó là những nhận xét của 

các nhà văn Trung Trung Đỉnh, Phạm Duy Nghĩa, Sương Nguyệt Minh, Đoàn 

Minh Tâm, Văn Công Hùng, Lộc Bích Kiệm, Cao Văn Tư... Nhưng đi sâu để 

tìm hiểu những đóng góp của tiểu thuyết Đoàn Hữu Nam về phương diện nội 

dung và nghệ thuật để nhận diện những đặc điểm mới mẻ trong phong cách 

sáng tác của nhà văn này thì đến nay vẫn là một khoảng trống. Hy vọng đề tài 

này sẽ góp phần nhận diện một gương mặt tiêu biểu trong làng văn xuôi 

đương đại dân tộc và miền núi và có thể làm tư liệu cho những ai nghiên cứu 

tiểu thuyết Đoàn Hữu Nam nói riêng và văn xuôi dân tộc và miền núi nói 

chung. Qua đó, chúng tôi cũng muốn giới thiệu với bạn đọc về con người và 

vùng đất Lào Cai với những lịch sử văn hoá, những phong tục tập quán tiêu 

biểu. Hơn nữa, là người con của Lào Cai - miền đất giáp biên giới phía Bắc 

của Tổ quốc - tôi cũng mong muốn sẽ hiểu hơn, yêu hơn vùng đất và con 

người nơi đây và muốn truyền cho độc giả niềm yêu mến đó khi thực hiện 

luận văn này. 

2. Lịch sử vấn đề 

So với các nhà văn viết về miền núi và dân tộc như Tô Hoài, Nguyên 

Ngọc hay Ma Văn Kháng thì Đoàn Hữu Nam là một cái tên khá mới mẻ. Anh 

sáng tác từ những năm 80 – 90 của thế kỷ XX, nhưng thực sự được bạn đọc 

biết đến vào những năm đầu tiên của thế kỷ XXI, đặc biệt khi tiểu thuyết Thổ 

phỉ (2010) đạt được giải thưởng cao - Giải A Hội văn học nghệ thuật các dân 

tộc thiểu số Việt Nam. Sau sự kiện này, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc 

thiểu số Việt Nam đã tổ chức một cuộc tọa đàm về “Tiểu thuyết Thổ phỉ của 

Đoàn Hữu Nam và Văn học trẻ dân tộc thiểu số Việt Nam đương đại”. 
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Cuộc toạ đàm này đã diễn ra tại văn phòng cơ quan Hội văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số vào ngày 23.4.2011 với sự chủ trì của nhà văn Cao 

Duy Sơn – Phó Chủ tịch Hội và sự điều hành của nhà thơ Inrasara. Có nhiều 

nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu về văn học dân tộc và miền núi đã tham gia 

trong cuộc toạ đàm này. Tiêu biểu như: Hoàng Quảng Uyên, Lê Minh Thảo, 

Mã A Lềnh, Lâm Tiến, Trung Trung Đỉnh, Sương Nguyệt Minh, Phạm Duy 

Nghĩa… Các ý kiến đánh giá xoay quanh những đóng góp và hạn chế của tiểu 

thuyết Thổ phỉ cho văn học đương đại Việt Nam, nhất là văn học viết về dân 

tộc và miền núi.  

Mã A Lềnh cho rằng: “xung đột thiệt ác đầy tính thời sự trong Thổ phỉ 

đã được khắc hoạ rất thành công”, nhưng “lực lượng đằng sau lưng thổ phỉ 

xúi bẩy huýt chó, suýt thú cắn càn… hoàn toàn vắng bóng trong tác phẩm”. 

Nhà nghiên cứu Lâm Tiến khẳng định: “nội dung hiện thực phản ánh trong 

Thổ phỉ của Đoàn Hữu Nam không có gì mới, trừ cụ giáo Choong”. Sương 

Nguyệt Minh lại không đồng ý với ý kiến này, anh cho rằng: “Đoàn Hữu Nam 

đã có nỗ lực rất lớn trong cách thể hiện”. 

 Hoàng Quảng Uyên nhấn mạnh ưu điểm trong cách sử dụng từ ngữ của 

Đoàn Hữu Nam là “nói như người Dao, người Mông nghĩ” không như người 

Kinh viết về dân tộc thiểu số lâu nay. Điều này chứng tỏ Đoàn Hữu Nam đã 

gắn bó rất sâu nặng với con người và cuộc sống vùng núi Lào Cai, “lặn sâu 

vào cuộc sống hàng ngày của đồng bào, hiểu biết vùng núi rừng với bao ngõ 

ngách của nó” (Trung Trung Đỉnh). Nhà thơ  Inrasara lại chỉ ra xu hướng 

sáng tác của Thổ phỉ là “viết theo phương pháp hiện thực, hiện thực xã hội 

chủ nghĩa nữa”. Chính vì viết theo xu hướng này, theo Inrasara, “hạn chế nổi 

cộm nhất” của Thổ phỉ là “cái nhìn của Thượng đế - tác giả”. Có lẽ đây không 

chỉ là một nhận xét riêng dành cho tiểu thuyết Thổ phỉ của Đoàn Hữu Nam mà 

là một đánh giá chung cho văn học dân tộc thiểu số, miền núi đương đại. 

Có thể nói, trong cuộc toạ đàm này một số ưu điểm và hạn chế của cuốn 

tiểu thuyết Thổ phỉ đã được các tác giả đưa ra bàn luận một cách khách quan, 



 

4 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                   http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

khoa học, thậm chí có những ý kiến trái chiều nhau. Tuy nhiên, tất cả những 

nhà nghiên cứu, nhà văn trong cuộc toạ đàm đều nhất trí khẳng định: Mặc dù 

vẫn còn những hạn chế nhất định nhưng Thổ phỉ của Đoàn Hữu Nam là cuốn 

tiểu thuyết thành công, có giá trị, mang lại sự mới mẻ cho văn học viết về dân 

tộc thiểu số những năm gần đây. 

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể kể đến những bài báo, lời giới thiệu sách 

của những tác giả khác cũng có những ý kiến nhận xét về tiểu thuyết Đoàn 

Hữu Nam. Chúng ta có thể kể đến các bài viết sau: 

Trên đỉnh đèo giông bão- một tiểu thuyết có văn (trong sách: Một thế kỷ 

thơ văn Lào Cai, Nxb Hội nhà văn 2010) – Phạm Duy Nghĩa. 

“Thế giới nghệ thuật Đoàn Hữu Nam trong tiểu thuyết Thổ phỉ (trong sách: 

Một thế kỷ thơ văn Lào Cai, Nxb Hội nhà văn 2010) - Sương Nguyệt Minh. 

Tiểu thuyết Thổ phỉ - Vài cảm nhận - Đoàn Minh Tâm  (Tạp chí Văn 

nghệ quân đội). 

“Thổ phỉ” và hiện thực văn chương – Văn Công Hùng. 

Thổ Phỉ - Tiểu thuyết đậm nét đặc trưng thể loại – Lộc Bích Kiệm. 

Thổ phỉ - Làm mới một đề tài (Đọc tiểu thuyết Thổ phỉ của nhà văn 

Đoàn Hữu Nam, NXB Hội nhà văn, 2010 – Giải A Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 2010) (In trong tạp chí: Khoa học và tổ quốc, 

số tháng 7/2012) – Phạm Duy Nghĩa. 

“Thổ phỉ” – Từ một góc nhìn nhỏ - Lâm Tiến. 

Qua những công trình nghiên cứu trên, chúng tôi nhận thấy, tiểu thuyết 

Đoàn Hữu Nam đã thu hút được sự quan tâm, nghiên cứu của nhiều đối tượng 

cả người nghiên cứu và người sáng tác. Tuy nhiên chủ yếu các tác giả mới chỉ 

quan tâm tới tiểu thuyết Thổ phỉ - một tác phẩm từng được giải thưởng cao và 

tạo nên tên tuổi của Đoàn Hữu Nam và cũng mới chỉ dừng lại ở những bài 

báo nhỏ, lẻ, chưa phải là những công trình khoa học. Ngoài tiểu thuyết Thổ 

phỉ, Đoàn Hữu Nam còn các tác phẩm khác cũng có giá trị như: Tình rừng, 


