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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do lựa chọn đề tài  

1.1. Tiểu thuyết Việt Nam sau đổi mới đã trở thành một tâm điểm thu hút 

sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu. Nó được coi là một trong những  thể loại 

phát triển mạnh mẽ nhất của văn học Việt Nam. Thành công của thể loại tiểu 

thuyết trong văn học giai đoạn hiện nay có thể được coi là sự phát triển vượt 

bậc của văn học nhằm đến sự hoàn thiện cho chức năng của văn học đối với 

cuộc sống, phản ánh cuộc sống một cách toàn diện nhất. Trong quá trình 

khám phá ấy, tiểu thuyết tập trung đi tìm những cách tân trong đề tài, chủ đề, 

bút pháp nghệ thuật, ngôn ngữ, cấu trúc...và từng bước tìm đến vấn đề tâm 

linh, một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng hình tượng nghệ thuật, biểu 

tượng văn hóa nhằm thấy được mối quan hệ giữa biểu tượng văn hóa và hình 

tượng văn học như một tất yếu được thức nhận chủ yếu qua ý thức tâm linh.  

 Mẫu Thượng Ngàn (Nguyễn Xuân Khánh) ra mắt bạn đọc năm 2006  

được đánh giá là cuốn tiểu thuyết giàu giá trị. Ngay từ khi ra đời, cuốn tiểu 

thuyết đã được đông đảo bạn đọc và giới phê bình, nghiên cứu văn học quan 

tâm. Người ta chú ý đến nhiều khía cạnh của tác phẩm, trong đó đặc biệt phải 

kể đến một vấn đề quan trọng, đó là việc nhà văn đã thể hiện một cách độc 

đáo những nét đặc sắc về tín ngưỡng, phong tục tập quán của nền văn hóa 

Việt. Bằng cách đưa hàng loạt những hình ảnh liên quan trực tiếp đến đời 

sống, tín ngưỡng và phong tục Việt Nam, tác giả đã tạo dựng trong sáng tác 

của mình một thế giới tâm linh đa dạng, đậm nét từ ngoại cảnh đến nội tâm. 

Có thể xem đây là một khám phá mới mẻ, mở đường cho thể loại tiểu thuyết 

về phong tục tập quán, về văn hóa trong văn học Việt nam.  

 1.2. Đối với mỗi quốc gia dân tộc, cái quan trọng nhất, cao quí nhất là 

giá trị văn hoá. Văn học là một biểu hiện của văn hóa, sản phẩm của văn hoá. 

Là một dạng văn hoá tinh thần, văn học chính là nơi lưu giữ giá trị văn hoá 

tinh thần cho mọi thế hệ. Từ văn học có thể hiểu thêm về văn hoá. Đứng ở 
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góc độ tương quan giữa văn hoá và văn học, có thể thấy văn hoá đựơc hiểu 

thêm một cách tinh tế và sống động hơn, còn văn học trên nền tảng văn hóa, 

văn học sẽ được tiếp nhận một cách  sâu sắc hơn. 

Với Mẫu Thượng Ngàn, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã đặt ra và trả lời 

về vấn đề Văn hóa Việt, bản sắc văn hóa Việt – một câu hỏi đã được nêu ra và 

được hàng trăm nhà nghiên cứu tìm cách lý giải từ rất lâu. Không phải bằng 

lý lẽ uyên bác mà bằng một cuốn tiểu thuyết sinh động, Mẫu Thượng Ngàn 

còn dày dặn, bề thế, phong phú hơn cả cuốn Hồ Quý Ly từng gây xôn xao của 

dư luận mấy năm trước. Đây chính  là câu trả lời hấp dẫn, nếu không nói là 

thuyết phục hơn cả. Lựa chọn đạo Mẫu làm lăng kính soi rọi, Nguyễn Xuân 

Khánh đã để các nhân vật trong tiểu thuyết được bao bọc bởi niềm tin hồn 

nhiên vào một thế giới đa thần giáo, xuất phát từ tín ngưỡng phồn thực, phồn 

sinh của mảnh đất nhiệt đới gió mùa hình chữ S này. Nguyễn Xuân Khánh đã 

đi sâu vào nguồn cội của sức sống Việt Nam, căn nguyên để người dân Việt 

Nam vượt lên mọi ách thống trị trong suốt mấy ngàn năm chứ không đơn 

thuần ở thời Pháp thuộc. 

Mẫu Thượng Ngàn đã đạt giải thưởng Tiểu thuyết Hội Nhà Văn Hà Nội 

năm 2006. Qua cuốn tiểu thuyết đầy ấn tượng này, tác giả Nguyễn Xuân 

Khánh một lần nữa chứng tỏ bút lực mạnh mẽ, sâu sắc, giàu chất trữ tình của 

mình, đồng thời chứng tỏ sự am hiểu sâu sắc về văn hóa tâm linh người Việt, 

một bộ phận quan trọng trong nền văn hóa Việt. 

1.3. Hiện nay, xu thế mở cửa, giao lưu, hội nhập văn hóa ngày càng trở 

nên sâu rộng, Việt Nam đang phải đối mặt trực tiếp với những thách thức lớn, 

liên quan đến sự sống còn của văn hóa dân tộc. Trước những yêu cầu của dân 

tộc và thời đại, đặc biệt là trong xu thế giao lưu, hội nhập hiện nay, việc 

nghiên cứu  vấn đề văn hóa tâm linh Việt để có cái nhìn đúng về sức mạnh 

văn hóa tâm linh Việt  có ý nghĩa to lớn đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa , 

phát huy sức mạnh văn hóa để nâng giá trị con người Việt Nam lên một tầm 

cao mới. 
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Đó là những lí do chúng tôi tiếp cận, tìm hiểu Văn hóa tâm linh ngƣời 

Việt trong tiểu thuyết Mẫu Thƣợng Ngàn của Nguyễn Xuân Khánh.  

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề  

2.1. Các ý kiến phê bình trên báo, tạp chí, các bài phỏng vấn   

Nhà văn Ma Văn Kháng nhận xét: “ Đóng góp lớn của nhà tiểu thuyết 

là sự khám phá sâu sắc con người Việt ở chiều kích văn hoá tâm linh, phong 

tục, tập quán, tín ngưỡng - con người vừa là chủ thể vừa là sản phẩm của một 

cơ tầng văn hoá bản địa vô cùng giàu có, ẩn hiện trong sương khói mộng mị 

huyền bí mà nguyên khối trong lành, tươi sáng, vẻ như cổ quái mà thân mật 

ấm áp nhân tình, tràn trề sức sinh sôi như cây đời, bền vững vĩnh hằng như 

trời đất. Khám phá này có cơ sở bền vững ở sự hiểu biết thấu đáo, kỹ lưỡng 

trong sự tham chiếu và được nhà văn biểu hiện qua một loạt hình tượng  nhân 

vật, đặc biệt là tầng tầng lớp lớp các nhân vật nữ huyền ảo mà chân thật, chứa 

chan phồn thực mà cao sang, chất phác, giản dị mà lộng lẫy tươi đẹp. Cuốn 

sách là một công trình văn hoá, văn học, vừa nghiêm túc, vừa tráng lệ.” [25].  

   Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên trong cuộc trả lời phỏng vấn của 

VTC News đă khẳng định: “Mẫu Thượng Ngàn là nhân vật quần chúng 

nhưng lại mang tính đại diện tiêu biểu cho dân tộc Việt và  Đạo Mẫu trong 

tiểu thuyết (được thể hiện trong tiểu thuyết qua nhân vật bà Tổ Cô bí ẩn, bà ba 

Váy đa tình, cô đồng Mùi, mơ Hoa nghèo khổ, trinh nữ Nhụ…) vừa là tín 

ngưỡng, vừa thể hiện tính phồn thực và sự trường tồn của dân tộc Việt. Từ Hồ 

Quý Ly đến Mẫu Thượng Ngàn, Nguyễn Xuân Khánh đã dùng văn chương 

phác hoạ rõ nét về nền văn hoá Việt. Nhà văn rất cần phải làm văn hoá, nói về 

văn hoá, nhưng trên hết, trong tư cách là một người viết thì văn Nguyễn Xuân 

Khánh rất đẹp, rất trong sáng, thú vị. Mẫu Thượng Ngàn đã chứng tỏ nội lực 

văn chương, tri thức, và cả tư chất một nhà nghiên cứu của Nguyễn Xuân 

Khánh.” [47]. 
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 Nhà văn Nguyên Ngọc cũng có những  nhận xét: “Nếu đi tìm một nhân 

vật chính cho cuốn tiểu thuyết này, thì hẳn có thể nói nhân vật chính đó là nền 

văn hóa Việt, cái thực tại vừa vô cùng hiện thực, vừa rất hư ảo, bền chặt, 

xuyên suốt mà cũng lại biến hóa khôn lường, rất riêng và rất chung, rất bản 

địa mà cũng rất nhân loại…Hàng chục, hàng chục nhân vật nữ hết sức gần 

gũi, hiện thực, mơn mởn, sần sùi, dào dạt, trễ tràng, trữ tình, thừa mứa, khát 

khao cho và nhận, nhận và cho... và đến cả bà Đà của ông Đùng huyền thoại 

nữa..., tất cả tràn trề sinh lực, đầm đìa phồn thực... Bằng cuốn tiểu thuyết này, 

bằng khám phá này - tôi muốn nói vậy - Nguyễn Xuân Khánh một lần nữa 

khiến ta kinh ngạc vì bút lực còn dồi dào đến tràn trề và say đắm của anh. Tác 

giả đã ngót 75 tuổi. Gừng già thật cay!” [46]. 

 Nhà nghiên cứu Châu Diên cho rằng đây là “cuốn tiểu thuyết mang 

tầm khái quát văn hóa, nhân vật không còn là những thân phận riêng lẻ mà là 

cả một cộng đồng..” [11]. 

 Dương Thị Huyền trong bài viết về Nguyên lý tính mẫu trong truyền 

thống Văn học Việt Nam –Tạp chí Văn học tháng 3/2009 nhấn mạnh: “Trước 

hết, có thể nói rằng đây (Mẫu Thượng Ngàn) là cuốn tiểu thuyết có giá trị, 

nhất là khi nhà văn đã thể hiện một cách vô cùng độc đáo những nét đặc sắc 

về tín ngưỡng, phong tục tập quán của nền văn hóa Việt. Cũng có thể coi đây 

là một hướng đi mới của thể loại tiểu thuyết, bởi khi đề cập tới những giá trị 

về mặt văn hóa phong tục sẽ rất dễ dàng tạo nên cho tác phẩm một sức sống 

lâu bền trong nền văn học dân tộc…Thành công của Nguyễn Xuân Khánh 

phải chăng sẽ là điểm bắt đầu, là sự mở đường cho thể loại tiểu thuyết về 

phong tục tập quán, về văn hóa trong văn học Việt Nam?” [32]. 

 Trần Thị An - (Viện Khoa học Xã hội)  trong bài viết Sức ám ảnh của 

tín ngưỡng dân gian trong tiểu thuyết "Mẫu Thượng Ngàn"  trên Tạp chí Văn 

học , số 6/2007 khẳng định: “Chọn thời điểm đầu thế kỷ XX làm bối cảnh cho 

cuốn tiểu thuyết, có thể thấy, vấn đề mà Nguyễn Xuân Khánh đặt ra trong 
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